
 

Page 1 of 1 

ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/065                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/047 

Date: 10 September 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عساف

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  مستعجل 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 محمد أحمد عسافھذه دعوى رفعھا  .1

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

 . دعوته إلى مقابلة لوظيفة معلمعدم وھو قرار 

  

 الوقائع

 

 .في وظيفة معلم بنظام المياومة 2008بدأ المدعي العمل مع ا'ونروا في عام  .2

 

 أخذ امتحان وظيفة معلم لكن لم تتم دعوته إلى مقابلة للوظيفة.  2015مايو/أيار  1 في .3

 
إلى مدير عمليات ا'ونروا  2015يوليو/تموز  2في رسالة مكتوبة بخط اليد تحمل تاريخ  .4

 في ا'ردن طلب المدعي أن ُيدعى إلى مقابلة للوظيفة. وأرسل الموظف المسؤول عن مكتب

رداً عليه،  2015يوليو/تموز  27إقليم ا'ردن رسالة إلى المدعي تاريخھا الموارد البشرية في 

وأعلمه فيھا أّن عJمته في ا+متحان كانت "أقل من العJمة الدنيا المطلوبة للمقابلة الشخصية" وأّنه 

 + يمكن تلبية طلبه. 

 
رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا'ونروا للمنازعات  2015أغسطس/آب  26في  .5

 محكمة"). ("ال

 
 لم ُترسل الدعوى إلى الُمدعى عليه %صدار رد عليھا. .6

 
  

  حجج المدعي
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 يقدم المدعي الحجج التالية: .7

  

i(  ھو +جئ و+ توجد جھة عمل يمكنه ا+نضمام إليھا؛ 

ii(  أخبرته دائرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية في ا'ونروا بأّن ا'ونروا تستطيع توظيفه على

 أساس دائم أو بديل، و

iii(  .عمل مع الوكالة سبع سنوات ولم تؤخذ خبرته في ا+عتبار 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .8

  

i(  ؛ و2015/2016إدخال اسمه على "قائمة المعلمين لعام" 

ii(  ."التعويض المالي"  

 
   

  ا&عتبارات

 
 . دعوته إلى مقابلة لوظيفة معلميطعن المدعي في قرار عدم  .9

 

من النظام ا'ساسي للمحكمة المبين في النظام ا'ساسي للموظفين  1الفقرة  2تنص المادة  .10

 على اRتي: 3.11رقم 

  

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

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

، من ھذا النظام ا'ساسي 1الفقرة  ،3وذلك بموجب المادة  ا'حكام فيھاإصدار 

[...] 
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 من النظام ا'ساسي للمحكمة على ما يلي:  3تنص المادة  .11

  

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

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

  
 

 
استناداً إلى الدعوى + شك في أّن المدعي كان موظف مياومة لمدة سبع سنوات، بل إّنه  .12

ووفقاً  .في ملفه جرتؤكد ذلك قسائم ا'ويقول ذلك في رسالته إلى مدير عمليات الوكالة في ا'ردن 

صريح أمني من للمدعي فقد تقدم إلى الكثير من الوظائف لكّنه رسب بسبب عدم حصوله على ت

 السلطات ا'ردنية بيد أّنه ھذا "الوضع" قد "ُصحح". 

 

من النظام ا'ساسي  2موظفاً أو موظفاً سابقاً بموجب المادة وعليه، لم يكن المدعي  .13

للمحكمة. وبالتالي، ليس للمحكمة الو+ية من حيث ا+ختصاص الشخصي لمراجعة القضية 

 .Abdullah et al(انظر  الحاضرة التي + تستوفي شروط المقبولية

UNRWA/DT/2014/046 .( 

 
من القواعد ا%جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5نص المادة ت .14

تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المJئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما + تكون 

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

  ھي مسألة قانونية. –وھي مسألة مقبولية الدعوى من عدمھا  –في القضايا الراھنة 

15.  

  

 الخ)صة
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 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .16

 

 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـZع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015سبتمبر/أيلول  10 بتاريخ

 

  

 2015سبتمبر/أيلول  10 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـZع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


