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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/007                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/005 

Date: 20 February 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بركات

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة  بركاتجميل نبيل ھا ھذه دعوى رفع .1

 و قرار، وھوتشغيل (جئي فلسطين في الشرق ا$دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا$ونروا ("المدعى عليه")

   . عدم نقله من مدرسة المنشية ا"عدادية للذكور إلى مدرسة الشھيد عزمي المفتي ا(بتدائية للذكور

 

  الوقائع 

  

بموجب تعيين محدد ُعين المدعي في وظيفة معلم  2001نوفمبر/تشرين الثاني  24اعتبارا من  .2

عي يشغل في الزمن المتعلق ا$جل في مدرسة مخيم سوف ا(بتدائية للذكور. وبعد تنقBت عدة، كان المد

 .12بھذه الدعوى وظيفة مدير مدرسة المنشية ا"عدادية للذكور على الدرجة 

 

 . 15، ُرقي المدعي إلى وظيفة مدير مدرسة على الدرجة 2014 ثانييناير/كانون ال 1اعتبارا من  .3

 
رفع المدعي طلب نقل إلى مجمع المدارس في إربد أو إلى مدرسة  2015أبريل/نيسان  29في  .4

 الشھيد عزمي المفتي ا(بتدائية للذكور في مجمع مدارس الحصن. 

 
أعلم رئيس برنامج التعليم في ا"قليم  2015نوفمبر/تشرين الثاني  22بموجب رسالة مؤرخة  .5

 المدعَي أن طلبه لنقل ُرفض. 

 
 رفع المدعي طلب مراجعة لقرار رفض نقله.  2016يناير/كانون الثاني  6في  .6

 
، ثّبت مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن قرار عدم 2016فبراير/شباط  2بموجب رسالة مؤرخة  .7

 نقل المدعي. 

 
، رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")، ثم 2016أبريل/نيسان  30في  .8

 . 2016مايو/أيار  2عليه في  ىى المدعأرِسلت إل
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 2، وأرسل الرد إلى المدعي في رفع المدعى عليه رده على الدعوى 2016يونيو/حزيران  1في  .9

 . 2016يونيو/حزيران 

 
، أمرت 2016يونيو/حزيران  22) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 044بموجب ا$مر رقم  .10

 المحكمة المدعى عليه أن يقدم ترجمة لرده من اللغة ا"نجليزية إلى اللغة العربية. 

 
لرفع الترجمة العربية  رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت 2016يوليو/تموز  1 في .11

 . 2016يوليو/تموز  3للرد، فأرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
، وافقت 2016يوليو/تموز  24) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 049بموجب ا$مر رقم  .12

 المحكمة على طلب المدعى عليه لمزيد من الوقت لرفع ترجمة عربية لرده على الدعوى. 

 
، أودع المدعى عليه الترجمة العربية للرد، فأرِسلت الترجمة إلى 2016أغسطس/آب  31في  .13

 . 2016سبتمبر/أيلول  1المدعي في 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:   .14

  

i(  يخالف النقل "التعميم ا"داري رقمDT A/2423-122" ("التعميم")  الصادر عن مدير برنامج

 المدارس ومساعدي مديري المدارس؛  يالتعليم في إقليم ا$ردن، وھو التعميم المعني بنقل مدير

ii(  مدير مدرسة في المجمع، وھذا ما ھناك فقط قائمة موحدة واحدة تقوم على تاريخ التعيين في وظيفة

 من التعميم؛  5تنص عليه الفقرة 

iii(  بتدائية ا$ولى للذكور بالكاد أكمل سنته الرابعة من الخدمة المدير المختار لمدرسة)عزمي المفتي ا

 في مجمع مدارس الحصن؛ 

iv( مصلحة للوكالة في شغل ھذا الشاغر من المرشحين الداخليين؛ و ) 

v(  معنوية شديدة، وضررا نفسيا ومشقة جسدية، كما سبب له القرار الطعين المزيد من عانى أضرارا

 التكاليف المالية. 
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 يلتمس المدعي ما يلي:  .15

  

i(  جلسة استماع شفھية مع شھادة مدير برنامج التعليم في إقليم ا$ردن؛ 

ii( بتدائية ا$ولى للذكور؛ ونقله إلى مدرسة  ،فسخ القرار الطعين)عزمي المفتي ا 

iii( التعويض عن النفقات المالية التي تكبدھا؛ و 

iv(  .التعويض عن ا$ضرار المعنوية وا$ذى النفسي 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .16

  

i(  أساس لعقد جلسة استماع شفھية؛ ) 

ii(  مة القرار الطعين، فقد اُتخذ بموجب النظام ا$ساسي للموظفين المحليينBوالمذكرة 3.4و 2.1س ،

 31المؤرخة  2324-122الداخلية الصادرة عن مدير برنامج التعليم في إقليم ا$ردن 

 ؛ 2015مارس/آذار 

iii( للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في نقل الموظفين؛ 

iv( الوكالة طلب النقل الذي قدمه المدعي طلبا خارجيا $نه طلب النقل إلى خارج المجمع الذي  اعتبرت

 يعمل فيه؛ 

v(  مرشحا )ت الداخلية ُتجرى قبل النظر في طلبات النقل الخارجية، نقلت الوكالة أوBحيث إن التنق

ا$ولى للذكور من مدرسة عزمي المفتي ا"عدادية للذكور إلى مدرسة عزمي المفتي ا(بتدائية 

$ن المدرستين في المجمع نفسه، ثم ُعرضت على المدعي وظيفة شاغرة في مدرسة عزمي 

 ا"عدادية ا$ولى للذكور على اعتبار ذلك نقB خارجيا لكنه رفض العرض؛ المفتي 

vi(  كان قرار عدم الموافقة على طلب النقل المقدم من المدعي ضمن إطار السياسة المتبعة في إقليم

خاطئ $ن ا$قدمية وتاريخ بدء العمل ُيعتد بھما فقط  5دن، كما أن تفسير المدعي للفقرة ا$ر

 عندما يكون ھناك متقدمان فأكثر من المجمع نفسه؛ و

vii(  .دليل على ضرر نفسي أو مالي ) 
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 يلتمس المدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيB وأن ترد الدعوى بكاملھا.  .17

  

 ا"عتبارات 

  

  المسألة التمھيدية

 

يلتمس المدعي أن تعقد المحكمة جلسة استماع وأن تطلب شھادة رئيس برنامج التعليم في إقليم  .18

ا$ردن بشأن طلبه؛ وتجد المحكمة أن الوقائع ( نزاع فيھا، وأن ا$دلة التي يحملھا السجل في طياته واضحة 

 وزاخرة، و( حاجة إلى عقد جلسة استماع. 

  

 موضوع الدعوى

 
يطعن المدعي في قرار عدم نقله من مدرسة المنشية ا"عدادية للذكور إلى مدرسة عزمي المفتي  .19

 ا(بتدائية ا$ولى للذكور. 

 

 رفع المدعي طلب نقل إلى مجمع المدارس في إربد أو إلى مدرسة 2015أبريل/نيسان  29في  .20

 جمع مدارس الحصن.عزمي المفتي ا(بتدائية ا$ولى للذكور في م

 
عن مدير برنامج التعليم في إقليم ا$ردن، وھو  2015مارس/آذار  31ينص التعميم الصادر في  .21

 التعميم الخاص بتنقBت مديري المدارس ومساعدي مديري المدارس، على ما يلي في الجزء ذي الصلة: 

 
  

النقل من مدرسة إلى أ: يعني النقل الداخلي النقل داخل المجمع نفسه، ومثال ذلك أن  -2

؛ في حين يعني النقل الخارجي النقل من مجمع أخرى داخل مجمع البقعة ُيعتبر نقB داخليا
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إلى آخر سواء كان في المنطقة نفسھا أو إلى منطقة أخرى، ومثال ذلك أن النقل من مدرسة 

  مجمع النزھة ُيعتبر نقB خارجيا. في مجمع البقعة إلى مدرسة في 

  

...  

على من يرغبون في النقل من مدرستھم الحالية أن يراجعوا بعناية طلب النقل وأن  يجب -ت

، وعندما يكون النقل يحددوا خياراتھم بدقة شريطة أ(ّ يتجاوز عدد ھذه الخيارات ثمانية

وفي حالة أن يكون النقل . لخيارات على ثمانيةلا"جمالي عدد ال"خارجيا" فقط فB يجوز أن يزيد 

على ثمانية يبلغ الحد ا$قصى  لخياراتلا"جمالي عدد الا يجب أ( يزيد المطلوب خارجيا وداخلي

ي أو ويجب تقديم طلب واحد فقط سواء كان للنقل الداخلمن بينھا للنقل الداخلي أربع خيارات. 

المتقدم للنقل الداخلي (أي داخل المجمع مدير المدرسة/مساعد مدير المدرسة الخارجي علما أن 

ي حالة النقل الخارجي، يجب درسة التي يرغب في النقل إليھا. وفنفسه) يستطيع أن يحدد اسم الم

  ذكر المجمع المرغوب.  مدير المدرسة/مساعد مدير المدرسةعلى 

...  

 
مدير المدرسة/مساعد مدير المدرسة في المجمع عند تنفيذ نقل داخلي أو ُيستخدم تاريخ بدء عمل  -5

رسة/مساعَدي مدير مدرسة أو أكثر تاريخ العمل خارجي. وفي الحا(ت التي يكون فيھا لمديَري مد

؛ فإذا اشتركا في تاريخ بدء العمل في عنفسه في المجمع، سُيحتكم إلى تاريخ بدء العمل في المجم

الجمع، يكون ا(حتكام إلى تاريخ التعيين في الوكالة؛ فإذا اشتركا في التاريخ ذاته، ُيحتكم إلى القرعة 

  مدير المدرسة صاحب ا$ولوية في النقل.  في تحديد مدير المدرسة/مساعد

 
النقل من مدرسة المنشية ا"عدادية  2015أبريل/نيسان  29( نزاع في أن المدعي طلب في  .22

عزمي المفتي ا(بتدائية ا$ولى للذكور في مجمع مدارس للذكور إلى مجمع المدارس في إربد أو إلى مدرسة 

في حين كانت  6لمنشية ا"عدادية للذكور كانت تقع في المجمع رقم الحصن، وتBحظ المحكمة أن مدرسة ا

 على التوالي.  3و 1، أي في المجمع 6تقع المدرستان المنشودتان من المدعي خارج المجمع رقم 

 

الضابط لنقل مديري المدارس ومساعدي  2015مارس/آذار  31الصادر في بموجب التعميم  .23

مديري المدارس، اعتبرت الوكالة أن طلب المدعي طلب خارجي، أي أنه أراد النقل إلى خارج مجمعه 
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ا$صلي. ولما كان ذلك، كان طلب النقل المقدم من المدعي طلب نقل خارجي. وينص نموذج النقل نصا جليا 

يمY المعلم طالب النقل خانة "اسم المجمع"، كما ينص على وجوب ملء خانة "رقم على وجوب أن 

وعليه، كان ينبغي للمدعي أن يذكر "اسم المدرسة" و"اسم المدرسة" فقط إذا كان النقل داخل المجمع نفسه. 

اغرة في ُعرض على المدعي النقل إلى وظيفة شالمجمع" الذي يرغبه وليس رقم المدرسة أو اسمھا. و

؛ ولو قبل المدعي ھذا العرض لكان 3مدرسة عزمي المفتي ا"عدادية ا$ولى للذكور الواقعة في المجمع 

 ". ةالخارجي تنقBتيمي الساري في الوكالة على "النقB يمتثل ا"طار التنظ

 
 ھي دراسة الوكالة في معرض نظرھا في طلبات النقلالممارسة المعتادة لدى يفيد المدعى عليه أن  .24

 طلبات النقل الداخلي قبل طلبات النقل الخارجي، و( ترى الوكالة مانعا قانونيا لھذه الممارسة المعقولة. 

 
من التعميم عندما لم تحسب حسابا $قدميته مقارنة  5ينعى المدعي على الوكالة جحودھا للفقرة  .25

بمدير المدرسة الذي ُنقل إلى مدرسة عزمي المفتي ا(بتدائية ا$ولى للذكور، ويرد المدعى عليه بحجة 

ما فقط عندما يكون ھناك خاطئ $ن ا$قدمية وتاريخ بدء العمل ُيعتد بھ 5مفادھا أن تفسير المدعي للفقرة 

على ذلك، تذّكر المحكمة المدعي أن متقدمان فأكثر من المجمع نفسه للنقل الداخلي أو الخارجي. وعBوة 

للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في تعيين الموظفين، وصحيح أن ھذه السلطة ليست بB ضوابط إ( أن عبء 

ي القضية الماثلة أمامنا، لم يقدم المدعي دليB مقنعا على إثبات وجود دوافع غير سليمة يقع على المدعي. وف

 أن القرار الطعين كان مشوبا. 

 
استنادا إلى ما تقدم، لم يثبت المدعي أن قرار عدم نقله إلى مدرسة عزمي المفتي ا(بتدائية ا$ولى  .26

 للذكور كان غير شرعي. 

 
ا المقام، تعيد المحكمة إلى الذاكرة يلتمس المدعي من المحكمة منحه تعويضا $سباب عدة؛ وفي ھذ .27

بعدم جواز منح  Appellee 2013-UNAT-341أن محكمة ا$مم المتحدة لBستئناف قضت في حكمھا 

تعويض في ظل غياب أخطاء إجرائية أو خرق لحقوق قانونية. ولما كان ذلك، وحيث إن قرار نقل المدعي 

 $ضرار المزعومة التي سببھا قرار عدم نقله.   كان شرعيا، فB سبيل إلى منح المدعي تعويضات عن ا
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  الخ$صة

 

 :أن تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .28

  

  الدعوى مردودة

  

     (ُوقـ]ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 فبراير/شباط 20بتاريخ 

 

  2017فبراير/شباط  20بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ]ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


