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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.:  UNRWA/DT/JFO/2017/241 

Judgment No.:  UNRWA/DT/2018/059 

Date:   12 November 2018 

Original:  English 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    داغر  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة 'غاثة

    وتشغيل 5جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه

  

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا حمودة داغر ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة 'غاثة  .1

في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، وتشغيل 5جئي فلسطين 

  وھو قرار عدم اختياره لوظيفة نائب مدير مدرسة التي أعلنت لكافة مناطق مكتب إقليم ا�ردن.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم "ب" على 1994يناير/كانون الثاني  22اعتبارا من  .2

مدرسة الرصيفة ا'عدادية الثالثة للبنين في مكتب إقليم ا�ردن، وذلك في  1والخطوة  8الدرجة 

  بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة.

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  20بعد تنق\ت وترقيات عدة، ُرقي المدعي اعتبارا من  .3

  .17والخطوة  11إلى وظيفة معلم على الدرجة 

إع\ن شاغر لوظيفة نائب مدير مدرسة يا ، نشرت الوكالة داخل2017أبريل/نيسان  9في  .4

  .13لكافة مناطق مكتب إقليم ا�ردن، علما أنھا وظيفة على الدرجة 

اثنان وث\ثون مرشحا ثم أدِرج  ؛طلبا للوظيفة بما فيھا طلب المدعي 574تلقت الوكالة  .5

  في القائمة القصيرة، ثم ُدعوا إلى مقابلة شخصية.  من بينھم المدعي

، رفض المدعي أن يقابله فريق مقابلة تألف من رئيس 2017سبتمبر/أيلول  19في  .6

برنامج التعليم في ا'قليم، ورئيس منطقة جنوب عمان، ومسؤول التعليم في منطقة الزرقاء، 

  وممثل عن الموارد البشرية. 

إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن،  2017سبتمبر/أيلول  24بموجب رسالة مؤرخة  .7

  اعترض المدعي على تشكيلة فريق المقابلة.  

، صادق القائم بأعمال مدير عمليات ا�ونروا في 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  1في  .8

  ا�ردن على توصيات فريق المقابلة التي تلت المقاب\ت. 
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، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا 2017ديسمبر/كانون ا�ول  11في  .9

  .2017ديسمبر/كانون ا�ول  13ة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في للمنازعات ("المحكم

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد 2018يناير/كانون الثاني  12في  .10

  .2018يناير/كانون الثاني  15إلى المدعي في 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على 2018يناير/كانون الثاني  28في  .11

  في التاريخ نفسه. ِسلت الترجمة العربية إلى المدعيى، فأرالدعو

، رفع المدعي تعليقات على رد المدعى عليه، وقد رفعھا 2018فبراير/شباط  15في  .12

أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم ودون إذن مسبق، وقد سطرھا في نموذج الطلب. 

  نفسه، وقُبلت التعليقات وأدخلت في سجل الدعوى.

  لمدعيحجة ا

يحاجج المدعي بأنه يستوفي متطلبات وظيفة نائب مدير المدرسة، ويلتمس التعويض  .13

  عن ا�ضرار المادية والمعنوية التي عاناھا.  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .14

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية؛  

ii( حق المثول أمام  فقد أضاع رر عدم المشاركة في المقابلة،حيث إن المدعي ق

  ؛ وللوظيفة المحكمة للطعن في قرار عدم اختياره

iii(  .تخلف المدعي عن رفع طلب مراجعة قرار  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .15



Case No. UNRWA/DT/JFO/2017/241  

Judgment No. UNRWA/DT/2018/059  

  

Page 4 of 4 

  ا"عتبارات

  المقبولية

ي ف 5 يماري ، بيد أنهيطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة نائب مدير مدرسة .16

يشارك في المقابلة الشخصية التي ُدعي إليه، وأحاط فريق المقابلة علما بقرار أنه قرر عمدا أ5 

المدعي. وعليه، 5 يحق للمدعي المثول أمام القضاء للطعن في قرار عدم اختياره للوظيفة، أي 

  أن الدعوى 5 تستوفي شروط المقبولية من حيث ا5ختصاص الموضوعي.

  الخ$صة

  حكمة ما يلي:تأسيسا على ما تقدم، تقرر الم .17

  الدعوى مردودة.  

  القاضي جان فرانسوا كوزان 

  2018نوفمبر/تشرين الثاني  12بتاريخ 

  2018نوفمبر/تشرين الثاني  12أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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