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 اهليئة القاضية سابني كنيريم، رئيسة  
احلكم  ضتتتتديُعرض على حمكمة األمم املتحدة لالستتتتتئناك ةحمكمة انستتتتتئناكف استتتتتئناك مقدم  - ١

، الصادر عن حمكمة املنازعات التابعة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل UNRWA/DT/2017/005رقم 
ف ش ، واألونروا أو الوكالة، على التوايلاألونروا للمنازعات الالجئني الفلستتتتنيينيني ش الشتتتترحم األد  ةحمكمة

، ش قضتتتتتتتتتتية بركات ضتتتتتتتتتتد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشتتتتتتتتتتغيل ٢٠١٧شتتتتتتتتتتبا /ف اير  ٢٠
تقدم الستتتتتتتتتتتتتتيد نبيل ىيل بركات بدعو  انستتتتتتتتتتتتتتتئناك ش و الالجئني الفلستتتتتتتتتتتتتتنيينيني ش الشتتتتتتتتتتتتتترحم األد   

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٠املفوض العام رده على الدعو  ش ، وقدم ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٩
 

 الوقائع واإلجراءات
، ُعني الستتتتتتتيد بركات ش وليفة معلم يوج  تعيني ٢٠٠١تشتتتتتتترين الثا /نوفم   ٢٤اعتبارا من  - ٢

، كان يشتتتغل مراتحمدد املدة ش مدرستتتة  يم ستتتوك انبتدائية للوكور  وبعد أن تنقل الستتتيد بركات عدة 
وه الدعو  أمام حمكمة األونروا للمنازعات وليفة مدير مدرستتتتتتتتتتتتتتة املنشتتتتتتتتتتتتتتية اإلعدادية هب املتعلقوقت ش ال

، رُقي الستتتتتتتتتتتتتيد بركات إ  وليفة مدير ٢٠١٤كانون الثا /يناير   ١واعتبارا من   ١٢للوكور على الدرجة 
  ١٥مدرسة على الدرجة 

، تقدم الستتتتتتتتتتيد بركات بنيل  من أجل نقله إ   م  املدارس ش ٢٠١٥نيستتتتتتتتتتان/أبريل  ٢٩ش  - 3
 إربد أو إ  مدرسة عزمي املفيت انبتدائية للوكور ش  م  مدارس احلصن  

، قتام رئيس برمم  التعليم امليتتدا  ٢٠١٥تشتتتتتتتتتتتتتتترين الثتتا /نوفم   ٢٢يوجت  رستتتتتتتتتتتتتتتتالتة م ر تة  - ٤
ونقلت الوكالة مرشتتتتحا من  لنقل قد رُفض لدان، إببالغ الستتتتيد بركات أن  لبه ابألردن، الستتتتيد جحاد م

للوكور، اليت توجد ش  األو  مدرستتتتتتتتتتتتتتة عزمي املفيت اإلعدادية للوكور إ  مدرستتتتتتتتتتتتتتة عزمي املفيت انبتدائية
 ُعرض على السيد بركات شغل الوليفة اليت شغرت ش مدرسة عزمي املفيت ،اجملم  نفسه  وش ذلك احلني

 للوكور بوصف ذلك نقال  ارجيا، ولكنه رفض العرض  األو  اإلعدادية
، قدم الستتتتتتتتتتتتتتتيد بركات  ل  مراجعة لقرار عدم نقله  ويوج  ٢٠١٦كانون الثا /يناير   ٦ش  - ٥

، أمَّن مدير عمليات األونروا، يكت  األردن امليدا ، على القرار ٢٠١٦شتتتتتتتتتتبا /ف اير  ٢رستتتتتتتتتتالة م ر ة 
 نقل السيد بركات   القاضي بعدم

، تقدم الستتتتتيد بركات بدعواه أمام حمكمة األونروا للمنازعات  وقد ٢٠١٦نيستتتتتان/أبريل  3٠ش  - ٦
  ل  ما يلي:

 عقد جلسة استماع شفوية يتم فيحا انستماع إ  شحادة رئيس برمم  التعليم امليدا  ابألردن؛ ‘١’  
 للوكور؛ األو  مدرسة عزمي املفيت انبتدائيةإلغاء القرار املنيعون فيه ونقله إ   ‘٢’  
 عن النفقات املالية اليت تكبدها؛ هتعويض ‘3’  
 نفسي  أذ أضرار معنوية و  ما حلق به منع هتعويض ‘٤’  

برفض الدعو  ش  ٢٠١٧شتتتتتتتتتتتبا /ف اير  ٢٠أصتتتتتتتتتتتدرت حمكمة األونروا للمنازعات حكمحا ش  - ٧
بناء على  ل  الستتتتتتتتتتتتتتيد بركات ن را ألن  شتتتتتتتتتتتتتتفوية اع ملحا  ورفضتتتتتتتتتتتتتتت احملكمة عقد جلستتتتتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتم
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وفيما يتعلق   ف١ة“األدلة ش الستتتتتتتتتتول واضتتتتتتتتتتحة ووفرية   [ كانت و]تكن[ موضتتتتتتتتتت  جدال،  ]مل الوقائ ”
 لصتتت حمكمة األونروا للمنازعات إ  أن الستتيد بركات مل يثبت أن قرار عدم نقله غري  ،القضتتيةوضتتوع ي

عمليات نقل ”بشتتتتتأن  DT A/243-122قانو   ووفقا لإل ار التن يمي املننيبق، وهو التعميم اإلداري رقم 
ش الصتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن رئيس برمم  التعليم امليتدا  ابألردن  “متديري املتدارس ومستتتتتتتتتتتتتتتتاعتدي متديري املتدارس

، اعت ت الوكالة  لت  الستتتتتتتتتتتتتتتيتد بركات  لت  نقتل  ارجي ن را ألنه ةالتعميمف ٢٠١٥آذار/مارس  3١
 لصت حمكمة األونروا للمنازعات إ  أنه كان و  ل  النقل إ   ارج اجملم  الوي يعمل فيه ش األصل  

يُنقل إليه وليس رقم ش  لبه اجملم  الوي يرغ  ش أن  يستتتتتتتتتميجيدر ابلستتتتتتتتتيد بركات، ش تلك احلالة، أن 
شتتتتاغرة ش مدرستتتتة عزمي الوليفة الأو استتتتم املدرستتتتة  وعندما ُعرضتتتتت على الستتتتيد بركات احملددة املدرستتتتة 

به، متفقا م  اإل ار التن يمي للوكالة  ش حالة قبولهللوكور، لكان ذلك النقل،  األو  املفيت اإلعدادية
حمكمة األونروا للمنازعات إ  ما للوكالة من ستتتتتتلنية فيما يتعلق بعمليات النقل اخلارجية  كولك أشتتتتتتارت 

تقديرية واستتتتتتتتتتتعة ش تعيني املولفني، و لصتتتتتتتتتتتت إ  أن الستتتتتتتتتتتيد بركات مل يقدم أدلة مقنعة تثبت أن القرار 
مان  قانو  حيول دون ”  وذكرت حمكمة األونروا للمنازعات أيضتتتتتتتتتتتتتتتا أ ا ن تر  أي معي املنيعون فيه 

  ويا أن القرار ف٢ةلة ش الن ر ش  لبات النقل الدا لية قبل  لبات النقل اخلارجيةاملتمث “املمارسة املعقولة
  قتتانونيتتا ون ميكن منو تعويض ش حتتالتتة عتتدم وجود أي أ نيتتاء إجرائيتتة أو أي انتحتتا  عتُ ااملنيعون فيتته 

 للحقوحم القانونية، رفضت حمكمة األونروا للمنازعات  ل  التعويض املقدم من السيد بركات 
 

 املذكرات
 استئناف السيد بركات  

رئيس يدعي الستتتيد بركات حمن حمكمة األونروا للمنازعات أ نيأت برفض انستتتتماع إ  شتتتحادة  - 8
   ما ورد ش النيل ابألردن، على حنو  برمم  التعليم امليدا 

تعميم أيضتتتتتتتتتتتتتتتتا أن حمكمتة األونروا للمنتازعتات أ نيتأت بعتدم الن ر ش ال الستتتتتتتتتتتتتتتيتد بركتات يتدعي - ٩
التدقيق فيه  وعلى وجه اخلصتتتوال، ن توجد إشتتتارة ش التعميم تفيد حمن عمليات النقل الدا لية ينبغي  أو

من  ٥أن تكون هلا األستتتتتتتتتتبقية على عمليات النقل اخلارجية  وعلى العكس من ذلك، يتضتتتتتتتتتتو من الفقرة 
 التعميم أنه ينبغي إيالء األولوية للمرشو األكثر أقدمية 

أ نيأت بقبول حو  ”، يزعم الستتتتتتتتتتتتتتتيد بركات أن حمكمة األونروا للمنازعات عالوة على ذلك - ١٠
  “]املفوض العام[ وعدم الن ر بتاات ش حو  ]السيد بركات[

ستتتتتتنادا إ  ما ستتتتتبق، ينيل  الستتتتتيد بركات حمن تبنيل حمكمة انستتتتتتئناك حكم حمكمة األونروا ا - ١١
األضتتتتتتتتترار املادية واملعنوية والنفستتتتتتتتتية  كما ينيل  الستتتتتتتتتيد بركات  للمنازعات وأن أتمر ينحه تعويضتتتتتتتتتا عن

التعويض عن النفقات املالية املتكبدة نتيوة لعدم قيام الوكالة بنقله وينيل  نقله إ  مدرستتتتتتتتتتتتة عزمي املفيت 
 للوكور  األو  انبتدائية 

 

__________ 

  ١8القرار املنيعون فيه، الفقرة  ف١ة 

  ٢٤املرج  نفسه، الفقرة  ف٢ة 
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 رد املفوض العام  
إ  أي ستتتتتتتتب  من األستتتتتتتتبا  املبينة ش  الكاشابلقدر يدعي املفوض العام أن النيعن ن يستتتتتتتتتند  - ١٢

  ووفقا لالجتحاد القضتتتتتتائي ةالن ام األستتتتتتاستتتتتتيف ف من الن ام األستتتتتتاستتتتتتي حملكمة انستتتتتتتئناك١ة ٢املادة 
الراسخ حملكمة انستئناك، ن يكفي  رد ذكر املستأنف أنه خيتلف م  نتائ  احلكم املنيعون فيه أو قيامه 

 كمة انبتدائية بتكرار احلو  املقدمة أمام احمل
يا أن الستتتتيد بركات يدعي فيما يبدو أن حمكمة األونروا للمنازعات ارتكبت  نيأ إجرائيا برفض  - ١3

ألن  موضوعيأساس  ليس لهبرمم  التعليم امليدا  ابألردن، فإن هوا اندعاء  رئيسانستماع إ  شحادة 
 يوج تقديرية الواستتتتعة ش إدارة القضتتتتا  حمكمة األونروا للمنازعات مارستتتتت بشتتتتكل صتتتتحيو ستتتتلنيتحا ال

 إليحا من انجتحاد القضائي حملكمة انستئناك  املنو ة نئحتحامن  ١٤و  ١١املادتني 
، يدعي املفوض العام حمنه ن يوجد أستتتتتتتتتتتتتاس نحتواج الستتتتتتتتتتتتتيد بركات حمن حمكمة عالوة على ذلك - ١٤

هبا املفوض العام دون الن ر ش احلو  اليت تقدم هبا هو  األونروا للمنازعات قبلت ببستتتتتتتتتتتا ة احلو  اليت تقدم 
تبني القراءة املتمعنة للحكم أن جوهر اندعاءات ]املستتتتتتتتتتوقة من الستتتتتتتتتتيد بركات[ ”بل على العكس من ذلك، 

  “من التعميم[ قد استعرضته حمكمة األونروا للمنازعات ورفضته ٥]ون سيما فيما خيص تفسريه للفقرة 
فوض العام أن حكم حمكمة األونروا للمنازعات اتستتتتم، من الناحية القانونية أو الوقائعية، يزعم امل - ١٥

ابخللو من األ نياء  وقد استتعرضتت حمكمة األونروا للمنازعات الصتك القانو  املننيبق، أن وهو التعميم، 
 ورأت صوااب أن الوكالة تصرفت وفقا لإل ار التن يمي وأن ممارستحا كانت معقولة 

أما خبصتتوال ستتبل اننتصتتاك اليت ينيلبحا الستتيد بركات، يدعي املفوض العام أ ا ن تستتتند إ   - ١٦
، ليس من دور احملكمتني اختاذ القرارات عوضتتتتتتتتا عن اإلدارة، ومن  ، أستتتتتتتتاس قانو   وعلى وجه التحديد

 ري مقبول قانوم للوكور غ األو  فإن  ل  السيد بركات نقله إ  مدرسة عزمي املفيت انبتدائية
 ش ضوء ما تقدم، ينيل  املفوض العام إ  حمكمة انستئناك رفض انستئناك ش  مله  - ١٧
 

 االعتبارات
 املسألة التمحيدية  

أتكيد أن ”أمام حمكمة انستتتتئناك ألنه يريد  شتتتفوية ينيل  الستتتيد بركات عقد جلستتتة استتتتماع - ١8
ف من نئحتنا، جيوز للقضتتتتتتتتتتتتتتتاة املكلفني ابلن ر ش ١ة ١8ويوج  املادة   “القرار املنيعون فيه غري قانو 

قضتتتتتتية ما أن يعقدوا جلستتتتتتات لستتتتتتماع الدعو  إذا كانت جلستتتتتتات ىاع الدعو  هوه ستتتتتتتستتتتتتاعد على 
الفصتتتل ش القضتتتية بستتترعة ونزاهة  وش قضتتتية الستتتيد بركات، فإن املستتتائل الوقائعية والقانونية ذات الصتتتلة 

 د بُينت متاما ابلواثئق  وهلوه األسبا ، رُفض  ل  عقد جلسة استماع شفوية واضحة بشكل كامل وق
 

 موضوع الدعو   
ف من الن ام األستتتتتتتتاستتتتتتتتي اليت تنص ١ة ٢نر  أن الستتتتتتتتيد بركات مل ميتثل نلتزاماته يوج  املادة  - ١٩

 على ما يلي:
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بشتتتتأن أحكام صتتتتادرة ختتص حمكمة انستتتتتئناك ابلن ر والبت ش دعاو  انستتتتتئناك اليت تُقدم 
عن حمكمة األمم املتحدة للمنازعات، واليت يُزعم فيحا أن حمكمة املنازعات قد قامت حمي من 

 األفعال التالية:
 جتاوزت ونيتحا أو ا تصاصحا؛  ةأف  
 مل متارس الونية املنو ة هبا؛ ة ف  
 أ نيأت بشأن مسألة قانونية؛  ةجف  
 النوع الوي ي ثر على البت ش القضية؛ارتكبت  نيأ ش اإلجراءات من  ةدف  
 ارتكبت  نيأ بشأن واقعة، أد  إ  اختاذ قرار يبدو جبالء أنه غري معقول  ةهتف  

وعندما تن ر حمكمة انستئناك ش  عن ما، فإ ا ن تقوم يورد إعادة الن ر ش القضية  فوليفة  - ٢٠
حمكمة انستتتتتتتتتتتتتتتتئناك هي تديد ما إذا كانت احملكمة انبتدائية قد ارتكبت أ نياء وقائعية أو قانونية، 

ملنصتتتتتتوال عليه ش املادة جتاوزت ونيتحا أو ا تصتتتتتتاصتتتتتتحا، أو مل متارس ونيتحا القضتتتتتتائية، على النحو ا أو
ف من الن ام األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  ويق  على املستتتتتتتتتتأنف ع ء إقناع حمكمة انستتتتتتتتتتئناك حمن احلكم الوي ١ة ٢

املزعومة ش  عيو   ويرتت  على ذلك أن املستتتتتتتتتتتتتتتأنف جي  أن حيدد المعي أصتتتتتتتتتتتتتتدرته احملكمة انبتدائية 
  ون يكفي أن يوكر املستتتأنف أنه معيبا احلكم ويوكر األستتبا  اليت يستتتند إليحا ش أتكيد أن احلكم كان

  ف3ةن يتفق م  نتائ  القضية أو تكرار احلو  املقدمة أمام احملكمة انبتدائية
  “أ نيأت”ون يفعل الستتيد بركات، ش استتتئنافه، ستتو  أن يزعم أن حمكمة األونروا للمنازعات  - ٢١

بنيرحم  تلفتة ش حكمحتا  وهو ن حيدد ما إذا كانت حمكمتة األونروا للمنتازعات ارتكبتت أ نيتاء قانونية 
 وقائعية أم إجرائية  وهلوا السب  وحده، كان نبد للنيعن الوي قدمه أن يفشل  أم

 ، ليس هنا  أستتتتتتتاس موضتتتتتتتوعي ملزاعم الستتتتتتتيد بركات  وحنن ن  د أي أ نياءعالوة على ذلك - ٢٢
 قانونية أو وقائعية أو إجرائية ش احلكم الصادر عن حمكمة األونروا للمنازعات 

ومل ترتكتتت  حمكمتتتة األونروا للمنتتتازعتتتات  نيتتتأ ةمن حيتتتر اإلجراءات، ممتتتا ي ثر على البتتتت ش  - ٢3
برمم  التعليم امليدا  ابألردن  ففي  رئيسالقضتتتتتتتيةف برفض انستتتتتتتتماع إ  شتتتتتتتحادة الستتتتتتتيد جحاد مدان، 

، أبلغ الستتتتتتتيد مدان الستتتتتتتيد بركات حمن  ل  نقله قد ٢٠١٥تشتتتتتتترين الثا /نوفم   ٢٢لرستتتتتتتالة امل ر ة ا
رُفض  ومل حيدد الستتتتتتتتتيد بركات، ش استتتتتتتتتتئنافه، ما كان ستتتتتتتتتيشتتتتتتتتتحد به الستتتتتتتتتيد مدان أمام حمكمة األونروا 

إ   للمنازعات وكيف كانت تلك الشتتتتتتتتتتتحادة ستتتتتتتتتتتت ثر ش البت ش القضتتتتتتتتتتتية  ونشتتتتتتتتتتتري، عالوة على ذلك،
إذ ت ى به حمكمة األونروا للمنازعات من ستتتتتتتلنية تقديرية واستتتتتتتعة فيما يتعلق يستتتتتتتائل إدارة القضتتتتتتتا    ما

جيوز حملكمتتة املنتتازعتتات، إمتتا بنتتاء على ”من نئحتتة حمكمتتة األونروا للمنتتازعتتات على أنتته  ١٤تنص املتتادة 
جيه ير  قاض من القضتتتتاة  ل  أحد النيرفني أو من تلقاء نفستتتتحا، أن تصتتتتدر مي شتتتتاءت أي أمر أو تو 

اجتحادم وقد أكد   “أنه مناستتتتتت  للفصتتتتتتل ش القضتتتتتتية بصتتتتتتورة نزيحة وستتتتتتريعة وإلقامة العدل بني النيرفني

__________ 

 .Staedtler v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-547, para. 30, citing Ilic v ف3ة 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-051, para. 29  
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ابستتتمرار أن حمكمة انستتتئناك لن تتد ل ابستتت فاك ش الستتلنية التقديرية الواستتعة للمحكمة  القضتتائي
  ف٤ةاليت تن رها انبتدائية ش إدارة القضا 

وتفستتتتتتتري حمكمة األونروا للمنازعات للتعميم وتنيبيقحا له خيلو من األ نياء القانونية أو الوقائعية   - ٢٤
 :ف٥ة، على ما يليمنه وينص التعميم، ش األجزاء ذات الصلة

يعين النقل الدا لي النقل دا ل اجملم  نفستتتتتتتتتتته، على ستتتتتتتتتتتبيل املثال يعت  النقل من  -ألف  -٢
قعة نقال دا ليا، بينما يعين النقل اخلارجي النقل من  م  إ  مدرستتتتتتتتتتتتتتتة إ  أ ر  ش  م  الب

على ستتتتتتتتتتتتتتتبيل املثال، يعت  النقل من و  م  آ ر، ستتتتتتتتتتتتتتتواء ش نفس املننيقة أو ش مننيقة  تلفة، 
 مدرسة ش  م  البقعة إ  مدرسة ش  م  النزهة نقال  ارجيا 

… 
الية بدراستتتتة  ل  النقل دراستتتة يقوم الشتتتت ص الوي يرغ  ش اننتقال من مدرستتتتته احل -جيم 

 يارات  وش حالة التقدم بنيل  نقل  ةمتأنية وحيدد  ياراته املفضتلة بدقة، على أن تتواوز ااني
 يارات  وش احلالة اليت  ةفقط، ن يتواوز العدد اإلىايل لل يارات املفضتتتتتتتتتتتتتلة ااني “ ارجي”

 ةااني على د اإلىايل لل يارات املفضتتلةيكون فيحا النقل املنيلو   ارجيا ودا ليا، ن يزيد العد
 يارات، تكون أربعة منحا كحد أقصى للنقل الدا لي  ون يقدم سو   ل  واحد، سواء كان 

املقدم  املدرستتة مديرمستتاعد /املدرستتة للنقل الدا لي أو اخلارجي، م  اإلشتتارة إ  أنه جيوز ملدير
درستتتتتتتتة املرغوبة، أما ابلنستتتتتتتتبة للنقل امل يستتتتتتتتميلنيل  نقل دا لي ةأي دا ل اجملم  نفستتتتتتتتهف أن 

 لنيل  سو  اسم اجملم  الوي يفضله لقدم املدير أو مساعد املدير املاخلارجي، ن حيدد 
… 
ش اجملم  عند إجراء  املدرستتتتتة مديرمستتتتتاعد /املدرستتتتتة يستتتتتت دم اتريخ بدء العمل ملدير - ٥

نقل دا لي أو  ارجي  وحينما يكون نثنني أو أكثر من مديري املدارس/مستتتتتتتتتتتتتتتاعدي مديري 
املدارس اتريخ التوليف نفستتتتته ش اجملم ، ُيستتتتتت دم اتريخ بدء العمل ش اجملم   وإذا اشتتتتترتكا ش 

لة تنيابق ذلك التاريخ، التاريخ نفسه، يكون اتريخ التعيني ش الوكالة هو التاريخ املرجعي، وش حا
 تُقرر األولوية ش النقل بسح  القرعة  

لإلدارة رفض  ل  الستتتتيد بركات أن ينقل إ  مدرستتتتة عزمي املفيت  جائزا، كان ويوج  التعميم - ٢٥
من التعميم  ا ئ   ٥للوكور ش  م  احلصتتتتتتتتتتتتتن للمدارس  وفحم الستتتتتتتتتتتتتيد بركات للفقرة  األو  انبتدائية

الفقرة ن تنص صتتتتتتتراحة على أن التنقالت الدا لية ينبغي أن تكون هلا األستتتتتتتبقية على  صتتتتتتتحيو أن هوهف
جيم  ٢التنقالت اخلارجية  غري أن ذلك احلكم ليس حكما منفصال، بل جي  أن يقرأ ابنقرتان م  الفقرة 

 درستتتتتتتتةاملمدير مستتتتتتتتاعد /املدرستتتتتتتتة جيوز ملدير”من التعميم اليت تنص بوضتتتتتتتتوا ش ىلتحا األ رية على أنه 
املقدم لنيل  نقل دا لي ةأي دا ل اجملم  نفستتتتتتتهف أن حيدد استتتتتتتم املدرستتتتتتتة املرغوبة، أما ابلنستتتتتتتبة للنقل 

ون را ألنه   “لنيل  ستتتتتتتتتو  استتتتتتتتتم اجملم  الوي يفضتتتتتتتتتلهلقدم املدير/مستتتتتتتتتاعد املدير املاخلارجي، ن حيدد 

__________ 

 Namrouti v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees ف٤ة 

in the Near East, Judgment No. 2015-UNAT-593, para. 33  

 التوكيد حمووك ش األصل  ف٥ة 
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  الوي يرغبون ش النقل يستتتتتمو للمرشتتتتتحني للتنقالت اخلارجية ةمثل الستتتتتيد بركاتف إن بتستتتتتمية اجملم ن
إليه، ن ميكن على اإل الحم أن تكون هنا  منافسة بني املرشحني للتنقالت الدا لية واملرشحني للتنقالت 

، يوج  التعميم، مل يكن يتوج  على اإلدارة ستتتتو  الن ر اخلارجية على مدرستتتتة بعينحا  وبناء على ذلك
رغبته ش أن يُنقل إ  مدرستتتتتتتتتتتتتة معينة ش ، ولكن ليس ش رغبة الستتتتتتتتتتتتتيد بركات ش أن يُنقل إ   م  معني

 توجد ش ذلك اجملم  
وفيما يتعلق بنيل  الستتتتتتيد بركات ش احلصتتتتتتول على تعويض، نالحل أنه، ن را لتعور وجود أي  - ٢٦

Antakiاحملكمة ش قضتتتتتتتتتتتتتتتا هوه للقانون، ن يوجد ما ي ر منو أي تعويض  وكما رأت  الففعل  
، ف٦ة

ummihO و
Nwuke، و ف٧ة

، ن ميكن منو أي تعويض ش حتتالتتة عتتدم انتحتتا  حقوحم املولف أو عتتدم ف8ة
 وجود  الفة إدارية تتاج إ  إصالا 

  
  

__________ 

  Antaki v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-095, para. 25 ف٦ة 

  Oummih v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-420, para. 20 ف٧ة 

  Nwuke v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-508, para. 27 ف8ة 
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 احلُكم
  UNRWA/DT/2017/005ويُ كد احلكم رقم يُرفض النيعن  - ٢٧
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