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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQG/2012/026                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2013/027 
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   غ�م ميرانحضرة القاضي                  :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الطھراوي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)  عامر

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا#مم المتحدة اتخذته طعن فيھا في قرار يدعوى  )"المدعي"( سامي الطھراويرفع  .1

منحه ع�وة قرار عدم ، وھو (جئي فلسطين في الشرق ا#دنى ("الُمدعى عليه") !غاثة وتشغيل

 . مھنية خاصة

  

  الوقائع 

 

لدى تسلّم ھذه الدعوى، أشار الُمدعى عليه في رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم المحكمة  .2

غير  الدعوىإلى أّنه لم يطلب ا!ذن للمشاركة في ا!جراءات #ّنه اعتبر  2013فبراير  5مؤرخة 

، ُعقدت جلسة مناقشة القضية بمشاركة المدعي 2013أبريل  24وفي  .مستوفية لشروط المقبولية

أخطأ في عريضة الدعوى في الجزء الذي يدرج فيه التاريخ وممثله، وقال المدعي في الجلسة إّنه 

دعوى مستوفية الذي أعلِم به بالقرار المطعون. وإذا كانت حجة المدعي مدعومة بدليل فستكون ال

ا(حتمال كبير بأن تؤّثر ھذه النتيجة في قرار الُمدعى ؛ واستنتجت المحكمة أّن لشروط المقبولية

 كان ينبغي له طلب إذن لرفع رّد على الدعوى والمشاركة في ا!جراءات. عليه فيما إن 

 

وُعقدت جلسة في ھذه الظروف، أعِطي الُمدعى عليه ا!ذن لرفع رّد على مسألة المقبولية،  .3

بقرار الُمدعى  ، وأدلى المدعي بأدلة بشأن الظروف التي أعلِم في ظلھا2013مايو  20تمھيدية في 

عليه، وأظھر دلي�ً داعماً على ھيئة شھادة من مشرفه السيد زھير شاھين، وأقر الُمدعى عليه أّنه لم 

أّن ھذا كان تناز(ً المحكمة يكن في وضع يتيح له الطعن في الدليل الذي قّدمه المدعي؛ وت�حظ 

معقو(ً قّدمه الُمدعى عليه مع ا#خذ في ا(عتبار أّن الُمدعى عليه عجز عن تقديم دليل على أّن 

 المدعي أعلِم في تاريخ أسبق أو أّنه أعلم أساساً. 

 
في نھاية الجلسة التمھيدية، أعلمت المحكمة الطرفين بقرارھا أّن الدعوى مستوفية لشروط  .4

ولية، واُتفق على عدم وجود حاجة إلى إصدار حكم منفصل في ھذه النقطة التمھيدية التي المقب
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 30وبإذن من المحكمة، رفع الُمدعى عليه رداً كام�ً في سُتشمل في حكم يتناول موضوع الدعوى. 

 . 2013مايو 

 
 الوقائع

 
مات في ، كتب موظفو تكنولوجيا المعلو2011أبريل  19بموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .5

 إلى مديرة الموارد البشرية يقولون:  الرئاسة العامة لQونروا في غزة

  

تحولت إلى صفر بعد الزيادة  نود أن نلفت عنايتك إلى أّن ع�وتنا المھنية الخاصة

الع�وة المھنية الخاصة %) وأّن 3التي طرأت مؤخراً على الراتب وقيمتھا (

سنة ونصف نحو للرئاسة العامة في عّمان ومكتب إقليم ا#ردن تمت مراجعتھا قبل 

  ولم يحدث الشيء نفسه لع�وتنا المھنية الخاصة في الرئاسة العامة في غزة.

   نود لفت عنايتك إلى جھات المقارنة أدناه في غزة. 

    

ذلك قائمة من تسع منظمات وشركات تعمل في غزة، ثم استنتجت ما يلي:  دقّدمت المذكرة بع

"نطلب منك التكرم بمراجعة الع�وة المھنية الخاصة لجميع الموظفين المحليين العاملين في 

  تكنولوجيا المعلومات في غزة." 

 
إلى السيد حسن العرقان، وھو أحد  2012يناير  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

، أفادت اVنسة كورنيليا الموسى التي في غزة ظفين المحليين عن الرئاسة العامةلي اتحاد الموممث

 مديرة الموارد البشرية في ذلك الوقت بما يلي:  كانت

  

أود التذكير بما أبلغتكم به سابقاً، وھو أّنه لم تقم الحجة لدعم الع�وة المھنية الخاصة 

ة العامة في غزة، والحال نفسه ينطبق على في شعبة أنظمة المعلومات في الرئاس

جه أي مشكلة في استقدام موظفي شعبة أنظمة امكتب إقليم غزة، ونحن ( نو

المعلومات في غزة أو في ا(حتفاظ بھم. واستناداً إلى الرد الذي نتلقاه على إع�نات 

  شواغر لدينا في غزة، فإّن بنود التوظيف لدينا جذابة وكافية في غزة. ال
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رر السيد العرقان الرسالة ا!ليكترونية إلى مشرف المدعي السيد زھير شاھين وليس م .7

 مباشرة إلى المدعي نفسه.

  

من السيد شاھين إلى اVنسة موسى  2012مارس  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

وقد "وّقع" الموظفون  –خمسة موظفين من الرئاسة العامة في غزة منھم المدعي مع نسخة إلى 

طلب الموظفون مراجعة لقرار الوكالة بشأن الع�وة المھنية الخاصة. وذكرت الرسالة  –الرسالة 

 ا!ليكترونية ما يلي:

 
  

بالنيابة عن موظفي شعبة أنظمة المعلومات في الرئاسة العامة في غزة، ُيرجى 

علومات في الرئاسة العامة العلم أّن طلبنا للع�وة المھنية الخاصة لشعبة أنظمة الم

  في غزة ُرفض (كما يظھر من الرسالة ا!ليكترونية المرفقة). 

  

  يرجى العلم:

  

أظھرت الدراسة لشعبة أنظمة المعلومات في الرئاسة العامة في غزة أننا  .1

 مؤھلون للع�وة المھنية الخاصة. 

بعدما تحولت ع�وتنا المھنية الخاصة إلى صفر في حين تمت جاء طلبنا  .2

   دراسة ا#قاليم ا#خرى مرتين. 

  

 
تسلّمت المحكمة عريضة دعوى من المدعي يطعن بھا في قرار عدم  2012يونيو  27في  .9

  منحه ھو وزم�ئه ع�وة مھنية خاصة.  
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، قّدم السيد 2013فبراير  5بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس قلم المحكمة مؤرخة  .10

دعوى من  14الشؤون القانونية، قائمة من  إدارة(نس بارثولميوز رئيُس شعبة القانون الدولي في 

 بينھا دعوى المدعي، وأشار إلى اVتي:

 
ليه غير مستوفية دعوى يعتبرھا الُمدعى ع 14قائمة من  هأدرج لعنايتكم أدنا

لشروط المقبولية على أساس أّن المدعين لم يطلبوا مراجعة للقرار في الوقت 

الم�ئم. و( يطلب الُمدعى عليه ا!ذن للمشاركة في ا!جراءات، ويعتبر أّن 

  الدعاوى يمكن أن ُيبت بھا بطريقة موجزة. 

 

 
، ُدمجت ھذه الدعوى مع 2013أبريل  22) المؤرخ 2013( 024بموجب ا#مر رقم   .11

أربع عشرة دعوى أخرى أثارت وقائع متطابقة وقدمت المطالبات ذاتھا والتمست ا(نتصاف ذاته. 

بأن يؤّكدوا فيما إن كانت مجموعة من وتم ترتيب موعد لجلسة مناقشة قضية وأِمر المدعون 

عنھا صحيحة أم (؛ فإذا كانت صحيحة،  را#مر الصاد تي بينتھا المحكمة فيالتواريخ الرئيسية ال

 فذلك يدل على أّن الدعاوى ( تستوفي شروط المقبولية. 

 

 15من المدعين البالغ عددھم  14تسلّمت المحكمة طلبات من  024رقم رّداً على ا#مر  .12

لباقي الذي لم يسحب دعواه، وأشار المدعي الوحيد السحب دعاواھم، وكان السيد الطھراوي ياً مدع

إلى أّنه لم ُيعلم بالقرار قيد الطعن حتى  2013أبريل  24في  في جلسة مناقشة القضية التي ُعقدت

 مشرفه السيد زھير شاھين ما قررته ا!دارة. عندما أخبره  2012"أواخر يناير" 

 
 ولم ي�حظ قالباً أعطاه إياه أحد زم�ئه أيضاً أّنه استخدم أثناء إعداد عريضة الدعوىذكر  .13

"التاريخ الذي أعلِمت  – 4، السؤال III، أدِخل في الفرع 2013يناير  16التاريخ الخطأ، وھو  أنّ 

 عندما وّقع العريضة.  -به بالقرار "

 
فه، من المدعي ومشرإلى ا#دلة ، وبعد ا(ستماع 2013مايو  20ُعقدت جلسة تمھيدية في  .14

 بمقبولية الدعوى.  قضت المحكمة



                                                                              Cases No.: UNRWA/DT/HQG/2012/026                                                          

     Judgment No.: UNRWA/DT/2013/027  

 

 

Page 6 of 13 

 
ل الرد إلى المدعي . وأرسِ 2013مايو  30رفع الُمدعى عليه رّداً كام�ً على الدعوى في  .15

 في اليوم نفسه. 

 
أن ، أمرت المحكمة المدعي 2013مايو  30) المؤرخ 2013( 043بموجب ا#مر رقم  .16

الوقائعية المقدمة من ينظر فيما إن كان يريد المضي في الدعوى مع وجود الشرح المفصل والحجج 

الُمدعى عليه فيما يخص موضوع الدعوى؛ فإذا أراد ذلك، أِمر المدعي برفع مذكرات مفصلة رداً 

لو استوفت ھذه  ل إّن الدعوى لم تستوِف شروط المقبولية، وحتىوعلى حجة الُمدعى عليه التي تق

 الشروط، فإّنه ينبغي اعتبارھا خاسرة من حيث الموضوع. 

 
، وقال فيه إّنه كان يطعن في 43 ، رفع المدعي رّداً على ا#مر رقم2013يو يون 10في  .17

ن تحكم في مسألة حقوقه بصفته موظفاً أقرار إداري قابل للطعن #ّنه كان يلتمس من المحكمة 

بموجب ا!صدارات ا!دارية للوكالة. وقال أيضاً إّنه ينبغي للوكالة ا#خذ في الحسبان عوامل أخرى 

وتقييد الحركة في غزة  الحصارالع�وة المھنية الخاصة بما في ذلك ة المتبعة فيما يخص من السياس

أرِسل الرد إلى الُمدعى عليه في وأّن الموظفين المعنيين "( يملكون خيارات توظيف كثيرة أخرى". 

 تاريخ الذي تم تسلمه فيه. 

 
، أمرت المحكمة الُمدعى 2013يونيو  11المؤرخ  )2013( 050بموجب ا#مر رقم  .18

سبب الذي ( ينبغي #جله أن تقبل المحكمة حجة المدعي القائلة إّن الدعوى العليه بأن يظھر 

وأّنھا ُتعنى بقرار إداري ُيزعم أّنه ( يراعي بنود عقده. وُمنح الُمدعى  مستوفية لشروط المقبولية

 ا#خرى التي قّدمھا المدعي. عليه أيضاً ا!ذن للرد على الحجج 

 
)، وأرِسل الرد 2013( 050، رفع الُمدعى عليه رداً على ا#مر رقم 2013يونيو  19في  .19

 . 2013يونيو  20إلى المدعي في 

 
، أمرت المحكمة المدعي 2013يونيو  20) المؤرخ 2013( 053ا#مر رقم  بموجب .20

 بتقديم رد نھائي على الحجج التي قّدمھا الُمدعى عليه. 
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وقال فيه إّنه ( شيء جديداً  053، رفع المدعي رداّ على ا#مر رقم 2013يونيو  27في  .21

 يضيفه. 

 
ي قال في دعواه إّن دراسة أجرتھا ، (حظت المحكمة أّن المدعحجج الطرفينبعد النظر في  .22

ه للحصول على ع�وة مھنية خاصة، بيد أّن المدعي لم يقّدم ئالوكالة أظھرت أھليته ھو وزم�

بموجب ا#مر رقم  إليھا أو دلي�ً على نتائجھا. وبناًء على ذلك، و عن الدراسة الُمشارتفاصيل كافية 

، أمرت المحكمة المدعي بتحديد الدراسة التي أشار إليھا 2013يونيو  30) المؤرخ 2013( 056

 في الدعوى وأن يقّدم أدلة وثائقية لدعم مطالباته. 

 
الذي أرِسل إلى الُمدعى عليه  055، رفع المدعي رداً على ا#مر رقم 2013يوليو  3في  .23

 لم يدعم حجة المدعي.  ، بيد أّن الردفي اليوم نفسه

 
  

  حجج المدعي

 

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية: .24

  

)i( الحصول على الع�وة المھنية الخاصة حسب ا#صول؛ بُرفع طل 

)ii(  أطلقت دائرة الموارد البشرية الدراسة التي تناولت الع�وة المھنية

الخاصة وأظھرت أھليته ھو وزم�ئه للحصول على ع�وة مھنية 

 خاصة؛

)iii(  ة على زيادة الع�وة المھنية الخاصة؛قكان ينبغي الموافوفقاً للدراسة 

)iv(  الرئاسة) تمت مراجعة الع�وة المھنية الخاصة في ا#قاليم ا#خرى

 العامة في عّمان، ومكتب إقليم ا#ردن) وأجيزت مرتين؛

)v( يملك ھو وزم�ؤه الكث ) ر من يبسبب وجود الحصار في غزة

 وخيارات التوظيف ا#خرى، 
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)vi(  ينبغي أن تكون قدرة ) ،نظراً إلى الظروف ا(ستثنائية في غزة

الوكالة على استقدام الموظفين وا(حتفاظ بھم العامل الوحيد في البت 

فيما إن كانت الع�وة المھنية الخاصة م�ئمة لموظفي شعبة أنظمة 

 المعلومات في غزة أم (. 

  

المدعي من المحكمة أن تأمر بزيادة على الع�وة المھنية الخاصة له ولزم�ئه "وفقاً  يلتمس .25

 للدراسة التي أجراھا قسم التعويض/دائرة الموارد البشرية". 

  

    حجج الُمدعى عليه

 
( يوجد  هإّن الحجة الرئيسية للُمدعى عليه ھي أّن الدعوى ( تستوفي شروط المقبولية #نّ  .26

جتھادي قابل للطعن. ويحتج الُمدعى عليه أّنه إذا اعتبرت المحكمة أّن القضية فيھا قرار إداري ا

قرار إداري اجتھادي قابل للطعن ينبغي عندئٍذ رّد القضية بناًء على موضوعھا #ّن قرار رفض 

اُتخذ حسب ا#صول وبمراعاة ما يلزم من النظامين  لع�وة المھنية الخاصةلمراجعة اطلب المدعي 

 اسي وا!داري للموظفين وا!جراءات. ا#س

 
 على وجه التحديد، يحتج الُمدعى عليه بما يلي:  .27

 
  

)i(  اُتخذ قرار عدم الموافقة على طلب المدعي لمراجعة الع�وة المھنية

المتبعة في الوكالة كما ھي الخاصة حسب ا#صول ووفقاً للسياسة 

المرسلة من مدير  1996يونيو  14مبينة في المذكرة المؤرخة 

الشؤون ا!دارية والموارد البشرية إلى رؤساء الدوائر/المكاتب 

ا!قليمية في التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقم 

A/01/2006 ؛ 

)ii(  19المؤرخة فيما يخص الم�حظة التي أوردھا المدعي في المذكرة 

وھي أّن الع�وة  المرسلة إلى مديرة الموارد البشرية 2011أبريل 
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المھنية الخاصة "تحولت إلى صفر بعد الزيادة التي طرأت مؤخراً 

" فإّن ھذا ا(نخفاض يقع ضمن نطاق السياسة التي تنص على الراتب

على أّن الع�وة المھنية الخاصة "ينبغي أن تخّفض بالتناسب مع 

ات التي تطرأ في الراتب ا#ساسي نتيجة لمسوحات الرواتب الزياد

إ(ّ إذا قّدم مدير المكتب ا!قليمي أدلة جديدة لدعم دفع الع�وة المھنية 

 الخاصة على مستوى مختلف"؛

)iii(  لم ُيقدم دليل ُيظھر أّن مدير مكتب إقليم غزة قّدم دلي�ً على دعم دفع

 الع�وة المھنية الخاصة على مستوى مختلف؛

)iv(  نظراً إلى أّن الع�وة المھنية الخاصة تختص بمھنة معينة وإقليم

التمييز فيما يخص ا#قاليم وجود المدعي ب زعممعين، ف� أساس ل

 ا#خرى التي روجعت فيھا الع�وة المھنية الخاصة وأقّرت؛ و

)v( جتھادي الذي ر عجز المدعي عن تقديم دليل مقنع على أّن القرا)ا

قاضي بعدم مراجعة الع�وة المھنية الخاصة اُتخذ اتخذته ا#ونروا وال

، أو أّن دوافعه كانت التحامل بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى

وعناصر أخرى خارجة عن الموضوع، أو شابه خلل إجرائي أو 

 خطأ في القانون. 

      

 
 يلتمس الُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى.  .28

  

  تاا$عتبار

  

 

أّن ھذه الدعوى ( تثير أي مسألة بشأن قرار  ، وھيالحجة الرئيسية للُمدعى عليه إنّ  .29

ا#ول أّن ھذه الحجة تعامل معھا بأي من التفصيل في ھذا الحكم لسببين. لن يُ  ،اجتھادي إداري

تتعارض مع الجوانب المھمة لرد الُمدعى عليه التي تؤكد في جوھرھا أّن القرار اُتخذ بمراعاة 
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؛ وباعتبار ھذا التعميم إصداراً إدارياً فإّنه A/01/2006م الموجه للموظفين المحليين رقم التعمي

للوكالة وللمدعي الحق  من النظام ا#ساسي 2جزءاً من عقد المدعي وبنود تعيينه وفقاً للمادة يشّكل 

سليمة أم (. في التساؤل فيما إن كانت سياسة الوكالة، التي تؤثر في بنود أجره، قد ُطبقت بصورة 

من نظامھا  2وعليه، تقع الدعوى بوضوح ضمن و(ية المحكمة التي تتمتع بموجب المادة 

 ا#ساسي، با(ختصاص ل�ستماع والبت في قضية رفعھا فرد: 

  

علماً أّن لطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه ( يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف، ل

" يشم-ن جميع أحكام النظامين اساسي المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين

وا1داري للموظفين ذات الصلة، وجميع ا1صدارات ا1دارية ذات الصلة، السارية 

  في زمن وقوع عدم المراعاة المزعوم.

   

  

ليه ھو عدم السبب الثاني وراء عدم إطالة المحكمة النظر في الحجة الرئيسية للُمدعى ع .30

 ضرورة ذلك نظراً إلى النتائج وا(ستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليھا المحكمة. 

 

المسألة الرئيسية ھنا ھي فيما إن استطاع المدعي أن يثبت أّن قرار الُمدعى عليه كان  .31

ائز. غير جتعسفياً أو مبيناً على الھوى أو أّن دوافعه، من جھة أخرى، كانت التحامل أو اعتباراً 

وحجة الُمدعى عليه صحيحة من حيث قوله إّن المحكمة ( يجوز لھا سن سياسات جديدة، ويبدو أّن 

ھذه إشارة إلى الحجج التي قّدمھا المدعي ومؤداھا أّن تطبيق السياسة الحالية في مجال الع�وة 

العمل في  ل في المعادلة العسر والظروف التي يضطر ھو وزم�ؤه إلىالمھنية الخاصة ( ُيدخِ 

ظلھا في قطاع غزة. وربما تكون ھذه حجة ينبغي التعبير عنھا بالطريقة الصحيحة وأن ُتوّجه إلى 

السلطات المعنية بھدف تأمين تغيير في ا(عتبارات الواردة في السياسة بغية التعبير عن واقع بيئة 

تعون بالقدرة على ا(نتقال متعمل المدعي وزم�ئه بما في ذلك مسألة تتمثل فيما إن كان الموظفون ي

أو إن أمكن القول بصورة معقولة إّنھم فعلياً قوى من العمل في الوكالة إلى أي جھة أخرى في غزة، 

.  وواجب المحكمة ھو النظر في تطبيق السياسة الحالية وفيما إن ُطبقت بطريقة سليمة عاملة رھينة

 يره في ذلك تقييداً. غومنصفة حتى لو رأى المدعي و
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 كما أشار الُمدعى عليه في رّده على الدعوى:  .32

 
  

يونيو  14إّن ھدف معايير الع�وة المھنية الخاصة، المبينة في مذكرة مؤرخة 

إلى مديري ا#قاليم، ھو تمكين الوكالة من استقدام الموظفين للوظائف أو  1996

ويات ا#جور ا(حتفاظ بالشاغلين الحاليين لھا عندما تتوافر أدلة كافية على أّن مست

فع الطلب على وظائفھم في السوق تالمقررة ( تكفي (جتذاب الموظفين الذين ير

  المحلي وا(حتفاظ بھم. 

  

في القضية الراھنة، قررت مديرة الموارد البشرية أّن الوكالة ( تواجه أي مشاكل 

  م الموظفين لشعبة أنظمة المعلومات في غزة أو في ا(حتفاظ بھم. افي استقد

  

 الخ-صة

 
 وا#دلة التي تسلّمتھاتقضي المحكمة أّن الوكالة راعت التعميم والسياسات ذات الصلة،  .33

كان ممارسة  أّن قرار عدم مراجعة الع�وة المھنية واجبة الدفع للمدعي لم تدل إ(ّ علىالمحكمة 

ً ن غير عق�ني أو مبني، ولم يكن قراراً اعتباطياً و( يمكن القول إّن القرار كاةسليمة (جتھاد الوكال  ا

وإذا كان المدعي على الھوى أو إّن دوافعه كانت التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع. 

في التعميم الموجه إلى الموظفين تقييدية أكثر من  ةوغيره يرون أّن السياسة الحالية المتبعة الوارد

ر اVليات الداخلية الم�ئمة، فالمحكمة ال�زم وتؤدي إلى ظلم واضح، ينبغي التعامل مع المسألة عب

( تملك ص�حية سن سياسة جديدة، و( يوجد دليل يجيز للمحكمة فسخ القرار في قضية المدعي 

بحجة أّن الممارسة المعتمدة في ھذه القضية تتعارض مع التعميم الموجه إلى الموظفين ومع السياسة 

 المعتمدة. 
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  الحكم 

 

 الدعوى مردودة.  .34

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

     (ُوقـ_ع) 

  القاضي غ�م ميران

  2013 يوليو 4 بتاريخ

 

  



                                                                              Cases No.: UNRWA/DT/HQG/2012/026                                                          

     Judgment No.: UNRWA/DT/2013/027  

 

 

Page 13 of 13 

  2013يوليو  4بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


