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 مقدمة

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة  مصطفى عبد �محمد ھذه دعوى رفعھا  .1

#غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا%دنى، التي ُتعرف أيضاً باسم ا%ونروا ("الُمدعى 

نقله إلى وظيفة معلم في مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة في منطقة عليه")؛ وھو قرار 

   .إربد في ا%ردن

  الوقائع

، انضم المدعي إلى الوكالة بصفة معلم على الدرجة 1992سبتمبر/أيلول  17ن م اعتباراً  .2

في  12والخطوة  10. وبعد ترقيات متتالية، شغل المدعي وظيفة معلم على الدرجة 1والخطوة  6

  الثانية. مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية 

د ا#عدادية الثانية ، ُنقل المدعي من مدرسة ذكور مدينة إرب2011سبتمبر/أيلول  19في  .3

 ا#عدادية ا%ولى للذكور .عزمي ممخيم في مدرسة  12والخطوة  10إلى وظيفة معلم على الدرجة 

 . ا%ول")ُيشار إليه أيضاً بمصطلح "النقل (

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات 2012مارس/آذار  12في  .4

("المحكمة") ضد قرار نقله إلى مدرسة مخيم عزمي م. (القضية رقم 

UNRWA/DT/JFO/2012/14(. 

، ُنقل المدعي مرة أخرى إلى وظيفة معلم في مدرسة 2012سبتمبر/أيلول  13اعتباراً من  .5

 ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة. 

، رفع المدعي إلى مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن 2012نوفمبر/تشرين الثاني  10في  .6

 الرابعة. طلب مراجعة لقرار نقله إلى مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية 

 ، رّد مدير عمليات ا%ونروا في2012ديسمبر/كانون ا%ول  24بموجب رسالة مؤرخة  .7

 ا%ردن على المدعي وثّبت قرار نقل المدعي إلى مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة.
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، رفع المدعي دعوى إلى المحكمة يطعن بموجبھا في قرار نقله 2013أبريل/نيسان  3في  .8

 3في دعوى إلى الُمدعى عليه ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة. وأرِسلت الإلى مدرسة 

 . 2013أبريل/نيسان 

، رفع الُمدعى عليه رّده ولم يتطرق فيه إ-ّ إلى مسألة مقبولية 2013مايو/أيار  3في  .9

ذن ، طلب المدعي ا#2013مايو/أيار  6الدعوى وتحديداً عدم مراعاة الدعوى للمھل الزمنية. وفي 

 لرفع جواب على رّد الُمدعى عليه. 

 Abdullah، أصدرت المحكمة حكمھا رقم 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  22في  .10

UNRWA/DT/2013/037/Corr.01  ً6وفي فيه النقل ا%ول ورّدت الدعوى.  مثّبتة 

 Abdullah، استأنف المدعي الحكم رقم 2014يناير/كانون الثاني 

UNRWA/DT/2013/037/Corr.01 ستئناف. أماNم محكمة ا%مم المتحدة ل   

 9ُمنح المدعي بموجب ا%مر رقم  2014يناير/كانون الثاني  15في  .11

)UNRWA/DT/2014 ا#ذن لرفع جواب على رّد الُمدعى عليه في موعد أقصاه نھاية يوم (

 . 2014يناير/كانون الثاني  29العمل الموافق 

تنحية القاضية التي تولت القضية. وحيث  طلب المدعي 2014يناير/كانون الثاني  29في  .12

إّن لجنة العدل الداخلي لم ُتصدر قراراً بشأن طلب التنحية، قامت المحكمة من تلقاء ذاتھا بإحالة 

 . 2014القضية إلى قاٍض آخر في سبتمبر/أيلول 

 092، أمرت المحكمة الُمدعى عليه بموجب ا%مر رقم 2014سبتمبر/أيلول  17في  .13

)UNRWA/DT/2014 .برفع رّد يتناول موضوع الدعوى ( 

أصدرت محكمة ا%مم المتحدة لNستئناف حكمھا رقم  2014أكتوبر/تشرين ا%ول  17في  .14

Abdullah 2014-UNAT-482  وفسخت بموجبه جزئياً حكم المحكمة رقم

UNRWA/DT/2013/037/Corr.01 أي  –، وذلك %ّنھا اعتبرت أّن النقل ا%ول المطعون فيه

 عقوبةٍ "حمل عNمات  –من مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الثانية إلى مدرسة مخيم عزمي م 
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مستترة"؛ بيد أّن محكمة ا%مم المتحدة لNستئناف لم تفسخ قرار النقل بل منحت المدعي تأديبية 

 تعويضات عن ا%ضرار المعنوية. 

، طلب الُمدعى عليه تمديد الوقت 2014أكتوبر/تشرين ا%ول  31طلب مؤرخ  بموجب .15

، وأرِسل )UNRWA/DT/2014( 092لرفع رّد على موضوع الدعوى امتثا-ً لWمر رقم 

 . 2014نوفمبر/تشرين الثاني  4الطلب إلى المدعي في 

ديد الوقت في رّد غير مؤرخ على الطلب، أشار المدعي إلى أّنه - يعترض على طلب تم .16

 وَطلََب الوساطة لحل القضية. 

ُعلّقت ا#جراءات أمام المحكمة بناًء على طلب من الطرفين مّر ا%شھر العدة الNحقة، على  .17

 لبحث إمكانية تسوية القضية بالوساطة، لكّن التسوية لم تتم. 

 : أن ، رفع المدعي طلباً يلتمس فيه من المحكمة2015مارس/آذار  15في  .18

)i( ه في موضوع الدعوى؛بالترجمة العربية لرد الُمدعى علي تزّوده 

)ii(  حظات على رّد الُمدعى عليه بشأن مقبولية الدعوى منحه ا#ذنNلرفع م

 و وموضوعھا؛

)iii(  تزويده بالترجمة الداخلية التي أعّدتھا المحكمة لعريضة دعواه من العربية إلى

  ا#نجليزية. 

("ا%مر  )UNRWA/DT/2015( 037، وبموجب ا%مر رقم 2015أبريل/نيسان  1في  .19

037 ًNل ")، أِمر الُمدعى عليه أن يقّدم للمحكمة رداً وافياً وكامN45على موضوع الدعوى في خ 

أعلمت المحكمة المدعَي أّنھا غير ملزمة بموجب  أيضاً  037وفي ا%مر  يوماً من صدور ا%مر.

يضة الدعوى التي رفعھا له الترجمة ا#نجليزية التي أعدتھا المحكمة لعرالقواعد ا#جرائية بأن تقدم 

باللغة العربية، وأّن طلبه لرفع مNحظات كان سابقاً %وانه %ّن الُمدعى عليه لّما يرفع رّده على 

من القاعدة  6موضوع الدعوى. وذّكرت المحكمة الُمدعى عليه أيضاً بالتغيير المقترح للمادة 



                                                                                Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/017                                              

                                                                                                                Judgment No.: UNRWA/DT/2015/039 

 

Page 5 of 11 

ترجمة عربية للرد عندما ُترفع الدعوى  ا#جرائية، وھو التغيير الذي يقتضي من الُمدعى عليه تقديم

 باللغة العربية. 

موضوع الدعوى، كما رفع إلى في ، رفع الُمدعى عليه رّده 2015مايو/أيار  15في  .20

، أرسلت المحكمة 2015مايو/أيار  20ترجمة عربية للرد. وفي  2015مايو/أيار  18المحكمة في 

 الترجمة إلى المدعي. 

 المدعي طلباً لرفع مNحظات على رد الُمدعى عليه. ، قّدم 2015مايو/أيار  24في  .21

، قبلت 2015مايو/أيار  31المؤرخ ) UNRWA/DT/2015( 060بموجب ا%مر رقم  .22

نھاية يوم العمل  المحكمة طلب المدعي لرفع مNحظات على رّد الُمدعى عليه في موعد أقصاه

 . 2015يونيو/حزيران  10 الموافق

لمدعي طلب "تمديد الوقت لرفع مNحظات على موضوع ، رفع ا2015مايو/أيار  31في  .23

 الدعوى في رّد الُمدعى عليه". 

، 2015 يونيو/حزيران 1) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 061بموجب ا%مر رقم  .24

، وأمرت أن ُترفع المNحظات في موعد 2مددت المحكمة الوقت بما ينسجم والتوجيه ا#جرائي رقم 

 . 2015يونيو/حزيران  14 أقصاه نھاية يوم العمل الموافق

 ، رفع المدعي مNحظات على رّد الُمدعى عليه. 2015يونيو/حزيران  16في  .25

  

 حجج المدعي

 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .26

i(  ّحجة الُمدعى عليه القائلة إّن النقل أجِري لمعالجة شكاواه السابقة حجة داحضة، فھو  إن

لم يطلب َقط أن ُينقل من مدرسة مخيم عزمي م. بل أرسل رسالة رسمية إلى مدير 
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عمليات ا%ونروا با#نابة يعّبر فيھا عن تحفظاته على "أي نقل في معزل عن العملية 

 ونروا للمنازعات"؛ القانونية من خNل محكمة ا%

ii( ينتھك نقلُه التعليمات الصادرة عن دائرة التعليم بشأن نقل المعلمين، ولم ُيطلب رأيه َقط؛ 

iii(  يّشكل ھذا القرار مادة ضارة في ملفه في شؤون الموظفين ويعطي انطباعاً سلبياً؛ 

iv(  بما في –الخاص "بحظر التمييز والتحرش  06/2010يخالف نقلُه التعميم العام رقم 

" %ّنه ضحية تمييز وانتقام على يد وإساءة استعمال السلطة –ذلك التحرش الجنسي 

مدرسة مشرفه السابق وذلك %ّن "من الواضح أّن ابَني" مشرفه يعمNن أو يدرسان في 

ولديه ھواجس من أن يكون عرضة  ،التي ُنقل إليھا ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة

ن ا-بنان. وقد أغلقت الوكالة القضية ضد مشرفه السابق "لشكوى كيدية" يرفعھا ھذا

 لكّنھا قيد النظر لدى المحكمة؛ و

v(  مدرسة مصالح %ّن مسؤول التعليم الذي قرر النقل ا%ول من القرار مشوب بتضارب

ذكور مدينة إربد ا#عدادية الثانية إلى مدرسة مخيم عزمي م. ھو نفسه الذي قرر النقل 

 مي م. إلى مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة. من مدرسة مخيم عز

     

  يلتمس المدعي أن ُيعّوض عن ا%ضرار النفسية والمالية.  .27

 الُمدعى عليهحجج 

الُمدعى عليه في البداية بأّن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني، لكّنه أقر في رّده احتج   .28

 .على موضوع الدعوى بأّن الدعوى ُرفعت في وقت مNئم

 الُمدعى عليه الحجج التالية: يقّدم  .29

)i(  المفوَض العام سلطة اجتھادية  3.4و 2.1رقم  للموظفين انا%ساسي انالنظام يمنح

أّكد فقه محكمة ا%مم المتحدة لNستئناف ھذه قد و واسعة في مسألة تنظيم العمل.

، وذلك في حكم محكمة مختلفةالسلطة فيما يتعلق بإعادة انتداب الموظف إلى وظيفة 

 ؛Kamunyi 2012-UNAT-194ناف رقم ئة لNستا%مم المتحد
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)ii(  النقل لمصلحة الوكالة ولتلبية رغبات المدعي التي عّبر عنھا، وبذلك - يمكن كان

 عليه بطريقة سيئة عند الرجوع إلى ملفه في شؤون الموظفين؛أن ينعكس 

)iii(  قرار النقل كان تعسفياً أو مزاجياً، أو أّن لة مقنعة على أّن المدعي أد يقّدملم

دوافعه كانت التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو أّنه معيب بخلل 

 ي القانون؛إجرائي أو بخطأ ف

)iv(  ؛تنفيذ نقل شرعي عملية - تحتاج إلى طلب من الموظفإّن 

)v(  ينتھك النقل التعليمات التي أصدرتھا دائرة التعليم؛لم 

)vi(  على التحرش أو التمييز؛لم ًNيقّدم المدعي دلي 

)vii(  ب للمدعي مسألة تمسألة الكرب اإّنNء أو طNنية؛ھّ كلمزعوم الذي يسببه زم 

)viii(  كون القرار المطعون فيه صادر عن المسؤول نفسه الذي كان قراره السابق إّن

 -حق يراعي ا%صول؛قيد الطعن - يمنع المسؤول من اتخاذ قرار 

)ix(  ستئناف فسخت جزئياً الحكصحيحNم أّن محكمة ا%مم المتحدة لAbdullah 

UNRWA/DT/2013/037/Corr.01  رقم  في حكمھاAbdullah 2014-UNAT-

ين يختلفان عن بعضھما ويخضع كل منھما لمراجعة مستقلة عن إ- أّن النقل ،482

في النقل ا%ول الخطأ الذي وضعت محكمة ا-ستئناف يدھا عليه ؛ كما أّن ا^خر

للمدعي (وھو الحكم المسبق على أداء المدعي) ليس عنصراً في قرار النقل 

 و الحاضر؛

)x(  ارسة سليمة للسلطة ا-جتھادية للوكالة، و- يوجد أساس لمنح قرار النقل ممكان

 تعويضات عن أضرار أو النظر في المطالبة. 
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أّن النقل ُنفّذ حسب ا%صول، وأن ترد المحكمة تقضي المحكمة أن الُمدعى عليه يلتمس  .30

 الدعوى. 

  

 ا$عتبارات

إلى قيد الطعن أمام المحكمة ھو قرار نقل المدعي من مدرسة مخيم عزمي م. القرار  .31

  .ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة مدرسة

 أّن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني رّده ا%ولاحتج الُمدعى عليه في تقّدم الذكر، كما  .32

ا-طNع على القضية وبعد  .الدعوى مستوفية لشروط المقبولية اعترف في رّده الثاني أنّ لكّنه 

  دعوى ليست ممنوعة بفعل الحاجز الزمني.تقضي المحكمة أّن ال

  

 الدعوىموضوع 

مدرسة يطلب َقط أن ُينقل إلى لم المدعي أّنه بعد تعيينه في مدرسة مخيم عزمي م. يزعم   .33

ل جاء تلبية ّن النقأ، وأّن الُمدعى عليه مخطئ عندما يزعم ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعة

زعمه يحتج المدعي أّنه أشار بوضوح في رسالة ولدعم لرغبات المدعي التي عّبر عنھا في السابق. 

ّنه لم يطلب في نقله ا%ول %ّنه كان ظالماً لك إلى مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة أّنه طعن

 نقNً آخر. 

إّن المدعي طلب النقل المطعون بجدية رأي المحكمة، - يستطيع الُمدعى عليه القول وفي  .34

على طلب المدعي لمراجعة القرار المطعون فيه، ذكر مدير عمليات ا%ونروا في  وفي ردّ  .فيه

وضعه في مركز السابقة ومتوخيًة  شكاواه بانسفي الح ةً آخذ الوكالة قررت نقل المدعي ا%ردن أنّ 

  أّن المحكمة ترى أّن الموظف ھو خير من يعرف ما ينفعه.يد ب .ل أقرب إلى سكنهعم

  ّن قرار النقل اُتخذ لما فيه مصلحة الوكالة.إالُمدعى عليه يقول  .35
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  على ا^تي:  2.1النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم ينص 

طة يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنش

. ويجوز للمفوض العام الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا

وضع شروط خاصة للخدمة للموظفين المنتدبين %داء أي من أنشطة الوكالة أو 

للعمل في أي من مكاتبھا خارج منطقة عملياتھا. ويكون الموظفون مسؤولين أمام 

الموظفون أيضاً طوال الوقت [منقول]  المفوض العام في ممارسة وظائفھم، ويكون

  تحت تصرف المفوض العام الذي سيحدد أسبوع عمل اعتيادياً.   

 

 على ا^تي:  3.4ساسي للموظفين المحليين رقم شأن قرارات النقل، ينص النظام ا%وفي  .36

لضرورة  الواجبترقيتھم، يجب منح ا-عتبار و نقلھمو في عملية تعيين الموظفين

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

ا#داري مع تذّكر السلطة ا-جتھادية الواسعة للمفوض العام في تطبيق النظامين ا%ساسي و .37

فيھا  المحكمة أيضاً أّن ھذه السلطة ا-جتھادية ليست بN قيود، ولن تتدخل المحكمة تبرللموظفين، تع

، أو كانت دوافعه التحامل أو عناصر أخرى زاجياً مالقرار المطعون فيه اعتباطياً أو إ-ّ إذا كان 

  خارجة عن الموضوع، أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 حكمھاوحتى لو لم يُجز لھا استبدال لو كانت المراجعة التي تجريھا المحكمة محدودة، حتى  .38

الُمدعى عليه أّن ويزعم ر فيما إن كان القرار في مصلحة الوكالة. النظعليھا ، إ-ّ أّن بقرار الوكالة

؛ ويزعم المدعي أّنه كان ضحية المصلحة ماھيةمصلحة الوكالة اقتضت نقل المدعي لكّنه - يشرح 

 تحرش وتمييز على يد مشرفه السابق لكّنه - يقّدم أدلة على ھذه المزاعم. 

مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية  لمدعي إلىعلى ذلك، تعتبر المحكمة أّن قرار نقل ابناًء  .39

من مدرسة  ُيعاد نقلهھي رغبة المدعي في أن غير شرعي وأّن دافعه كان مقدمة خاطئة  الرابعة
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لى إحدى مدارس الذكور ا#عدادية في مدينة إربد استناداً إلى أّنه طعن في نقله مخيم عزمي م إ

قرار %ّن المدعي لم يطلب فسخ الكن ل ثانية.كور مدينة إربد ا#عدادية المدرسة ذا%ول من 

  المطعون فيه فN تستطيع المحكمة ا%مر بفسخ القرار.

  التعويض

المحكمة أن تقرر ا^ن أسباب ا-نتصاف التي قد يكون المدعي مستحقاً لھا إن وجدت؛ على  .40

 هطلب فسخ قرار النقل، مما يعني ضمناً أنّ والنقطة ا%ولى التي تNحظھا المحكمة أّن المدعي لم ي

 . مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعةليس مستاًء من العمل في 

 يلتمس المدعي من المحكمةبل  .41

  

تعارض المصالح وأّنه يخرق أحد بنود عقدي كما ھو أن القرار مشوباً ب تجدأن .] [..

وأنه سبب لي أضراراً نفسية ومالية وأنني أستحق تعويضاً عن ھذا  موضح أعNه

    .الضرر النفسي [منقول]

طلب المدعي أّما شرعية القرار نظراً إلى السبب المذكور.  المحكمة أعNه بعدمقضت  .42

أي دليل على أضرار مالية  يقّدم مّنه لأفتجد المحكمة لتعويض عن ا%ضرار المالية التي تكّبدھا، 

إلى مدرسة أخرى مرة نتيجة لنقله ض لbجھاد المحكمة أّن المدعي ربما تعرّ تقر و .ترتبط بالنقل

؛ بيد أّن من الجلي للمحكمة أّن الوكالة بوجود تحيز ضدهلوھلة ، وأّنه ربما شّك ثانية بدون طلب منه

 .مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الرابعةقرار نقل المدعي إلى  تصرفت بحسن نية عندما اُتخذ

  دو-ر أميركي. 1000عليه، سوف ُيعّوض المدعي عن ا%ضرار المعنوية التي عاناھا بمبلغ و

  الخ&صة

 تقرر المحكمة بموجب ھذا:  على ما تقّدمتأسيساً  .43
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  دو-ر أميركي تعويضاً عن ا%ضرار المعنوية.  1000ُيدفع إلى المدعي مبلغ أن 

 

يوماً من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60خNل ُيدفع المبلغ المذكور أعNه في  .44

التنفيذ، وخNل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا%ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا 

، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر المحددة يوماً  60خNل مدة الـ فيلم ُيدفع المبلغ 

  .لرئيسي ا%ميركي حتى تاريخ الدفعالفائدة ا

 

  _______________(وقeع)______________
  
  القاضي جان فرانسوا كوزان

  
  . 2015يوليو/تموز  9بتاريخ 

  

  
  
  
  

  .2015يوليو/تموز  9بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
  ______________(وقeع)_______________

  
  

  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا%ونروالوري 

  

  


