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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/052                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/001 

Date: 16 January 2014 

Original:           English 
 

 

   غ�م ميرانحضرة القاضي                  :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  خشان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا#مم المتحدة اتخذته طعن فيھا في قرار يدعوى  )"المدعي"( عبد الرازق خشانرفع  .1

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

 . التقاعدو نھاية الخدمة استحقاقھا في راتبه ا#ساسي ضمن ملّ كان يتس

  

  الوقائع 

 

أعلم السيد غونار لوفبيرغ، مديُر عمليات  1999سبتمبر  30بموجب رسالة مؤرخة  .2

في  12الدرجة  ا#ونروا في ا#ردن، المدعَي الذي كان يعمل مدرباً فنياً في الھندسة الميكانيكية على

ً موظفمركز تدريب وادي السير في عّمان في ا#ردن أّن وظيفته كانت قيد ا!لغاء وأّنه سُيعتبر "  ا

عليه بدي�ً عن الفائض  تعرض. لكّن الوكالة 2000يناير  1فائضاً مؤقتاً" بأثر يسري من 

 م أنشطة مھنية.الوظيفي، وھو نقل المدعي مع حماية درجته إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة أو معل

 

قبل المدعي نق�ً إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة؛  1999أكتوبر  5بموجب مذكرة مؤرخة  .3

أعلمت الوكالة المدعي أّنه انُتدب إلى وظيفة مساعد  1999أكتوبر  12وبموجب رسالة مؤرخة 

. وقد 1999أكتوبر  9مدير مدرسة في مدرسة ا#شرفية ا!عدادية الثانية للذكور بأثر يسري من 

 . 12نقل حماية الدرجة على الدرجة شمل ھذا ال

 
 أفاد الُمدعى عليه في رّد على الدعوى بما يلي:  .4

 
، ألغت الوكالة الع�وة ا!دارية البالغة 2011في عام أجريت  تطوير نتيجة لعملية

 . ونتيجة12، وھي وظائف على الدرجة % لجميع وظائف مديري المدارس10

على  2000لذلك، عانى المستأنف الذي ُنقل إلى وظيفة مدير مدرسة منذ سبتمبر 

في  غلديناراً أردنياً #ّنه ب 60في راتبه الشھري بمقدار نحو  خسارةً  12الدرجة 

 ، وھو السقف ا#على للخطوات المتوفرة على تلك الدرجة.  24ذلك الوقت الخطوة 
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، أعطى مسؤول خدمات 2011أكتوبر  25بموجب رسالة إلى المدعي تحمل تاريخ  .5

 2013الموارد البشرية في إقليم ا#ردن المدعَي إشعاراً بأّن خدماته سُتنھى من الوكالة في عام 

، وأعلمه أّنه سيكون مستحقاً 2.109بسبب التقاعد بموجب قاعدة النظام ا!داري للموظفين رقم 

 . 2.109لنظام ا!داري للموظفين رقم من قاعدة ا 5استحقاق التقاعد بموجب المادة لتلقي 

 
، 2011أكتوبر  27بموجب مذكرة إلى مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا#ردن مؤرخة  .6

 أفاد المدعي بما يلي: 

 
  

ديناراً  62، خسرُت 12إلى الدرجة  10نتيجة لترقية مدير المدرسة من الدرجة 

با!ضافة إلى ع�وة مدير  22والخطوة  12من راتبي #نني أص�ً على الدرجة 

و#ّن الوكالة نقلتني من وظيفة  1999المدرسة بسبب قرار مدير ا#ونروا في عام 

فة مدير مدرسة. وحسب علمي، مدرب فني في مركز تدريب وادي السير إلى وظي

بتغيير مدير المدرسة إلى مبدأ [منقول] * القاضي فإّن قرار مدير الموارد البشرية 

  ينبغي أن يؤثر في راتب مدير المدرسة. 

  

مسؤول تطوير الحياة المھنية في وردت عبارة بخط اليد في أسفل الرسالة تقول "كما نوقش مع 

  كتعويض".  جائزة ا#داء المتميز، يمكن التوصية بمنح الموظف الموارد البشرية

 
 كما يلي:  على ھذه المسألة رّد الوكالةلُمدعى عليه في رّده على الدعوى وصف ا .7

  

من أجل تعويض المدعي عن الخسارة الملحوظة لع�وة مدير المدرسة نتيجة 

 58ة انتقالية شخصية مقدارھا و، قررت الوكالة أن تدفع له ع�التطوير لعملية

 2012يناير  23ديناراً أردنياً في كل شھر. وبناًء على ذلك، دفعت الوكالة في 

، وھذا يمثل دفع الع�وة دينار أردني 290.050إلى المدعي ما مجموعه 
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ا*نتقالية الشخصية عن خمسة أشھر بأثر رجعي، بحيث بلغت القيمة عن كل شھر 

  ديناراً.  58

   

، 2012سبتمبر  5الموارد البشرية في إقليم ا#ردن مؤرخة  ةبموجب مذكرة إلى مسؤول .8

 ديناراً أردنياً في استحقاق التقاعد 58نتقالية الشخصية البالغة قيمتھا طلب المدعي شمول الع�وة ا*

الموارد البشرية في إقليم ا#ردن  ة. وتابع المدعي ھذا الطلب بموجب مذكرة إلى مسؤولالخاص به

إلى اZنسة  2012نوفمبر  6، وكذلك برسالة إليكترونية مؤرخة 2012سبتمبر  27تحمل تاريخ 

 ت ا#ونروا في ا#ردن. مارتا كولبيرن مديرة عمليا

  

، أفادت اZنسة إيثل روليخ، وھي 2012نوفمبر  7بموجب رسالة إلى المدعي مؤرخة  .9

 7والفقرة  5مسؤولة الموارد البشرية في إقليم ا#ردن، بأّنه * يمكن قبول طلبه #ّنه بموجب الفقرة 

، 3.112ري للموظفين رقم ، وقاعدة النظام ا!دا2.109من قاعدة النظام ا!داري للموظفين رقم 

  استحقاق التقاعد على الراتب ا#ساسي فقط. يقوم حساب 

 

، رفع المدعي طلب مراجعة للقرار القاضي بعدم شمول الع�وة في 2012نوفمبر  14في  .10

 استحقاق التقاعد الخاص به، وأشار المدعي إلى ما يلي: 

 
  

لنقل إلى وظيفة بدرجة إن السبب وراء عدم الحصول على ا*ستحقاق [...] كان ا

أقل بسبب النقل غير العادل والتعسفي الذي أجراه بعض المسؤولين الذي أنِھيت 

  سوء إدارتھم وقلة نزاھتھم مثبتة ومعروفة.  خدماتھم *حقاً، وكان

  

بحماية الراتب والع�وة يقضي المكتب مدير أّن ھناك قرار من الرجاء الم�حظة 

#نه/#ّنھا يعرف الظلم الذي وقع علّي، وھذا القرار موجود في ملفي لدى شؤون 

 الموظفين. 
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، وبعد عدم تلقي رّد على طلب مراجعة القرار، رفع المدعي دعوى 2012ديسمبر  16 في .11

ديسمبر  18إلى المحكمة يطعن فيھا بالقرار. وأرِسلت عريضة الدعوى إلى الُمدعى عليه في 

2012 . 

 

، رّدت اZنسة مارتا كولبيرن مديرة عمليات 2012ديسمبر  24بموجب رسالة مؤرخة  .12

على طلب المدعي لمراجعة القرار، وأّكدت أّن القرار سيبقى قائماً واقتبست ا#ونروا في ا#ردن 

 (ث). 3.112و 2.109قاعدَتي النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2013يناير  17في  .13

 
ّن ، أشارت المحكمة إلى أ2013يوليو  28) المؤرخ 2013( 077بموجب ا#مر رقم  .14

الدعوى ُرفعت باللغة العربية وأّن الرد عليھا ُرفع باللغة ا!نجليزية، وأمرت الُمدعى عليه بتوفير 

ولدى تسلّم ھذه المادة، أِمر المدعي بتوفير جواب على مادة تكميلية موجزة باللغة العربية إلى رده. 

 رد الُمدعى عليه. 

 
، أعلِم الطرفان أّنه قد يكون 2013سبتمبر  8) المؤرخ 2013( 084ا#مر رقم  بموجب .15

 من الم�ئم في ظل ظروف القضية التماس خدمات الوساطة. 

 
، رفع الُمدعى عليه مادة تكميلية باللغة ا!نجليزية إلى رّده على 2013 سبتمبر 24في  .16

 الدعوى. 

 
، رفع المدعي جواباً على رّد الُمدعى 2013سبتمبر  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .17

عون فيه في دعواه، رّكزت حجج المدعي طعليه على الدعوى؛ وبد*ً من التطرق إلى القرار الم

، وھو نقل اعتبره محاولة للتخلص منه 1999على نقله إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة في عام 

 1والحد من نفوذه وللتسبب بـ"خسائر شديدة" له. وأرِسل الجواب إلى الُمدعى عليه في ومنع تقدمه 

 . 2013أكتوبر 
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 حجج المدعي 

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .18

  

)i(  ُاتخذ مدير 1999قل إلى وظيفة مدير مدرسة في عام عندما ن ،

 عمليات ا#ونروا في ا#ردن قراراً بحماية راتبه وع�وته. 

)ii( في الراتب ا#ساسي لجميع  ة ا!دارة الخاصة مشمولةكانت ع�و

 مديري المدارس. 

)iii( ) ديناراً أردنياً) في الراتب ا#ساسي،  30ُشمل جزء فقط من الع�وة

 ديناراً.  58ولم ُيشمل المبلغ الباقي الذي بلغت قيمته 

)iv(  ل الع�وة في راتبھم ا#ساسيومن شم استحقاقاً ربح المديرون كلھم 

سنوات  سنوات خبرتھم أقل من ھافيحتى في الحا*ت التي كانت 

 . خبرته

  

في الجواب الذي رفعه المدعي على رد الُمدعى عليه، رفع أيضاً عدداً من الحجج بشأن عدم 

الس�مة المزعوم لنقله إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة، ولن ُينظر في ھذه الحجج بأي نوع من 

  لمدرجة أدناه. التفصيل في ھذا الحكم نظراً إلى ا#سباب ا

   

 
 يلتمس المدعي أن تأمر المحكمة بتعويضه كما يلي:  .19

  

)i( ديناراً في استحقاق التقاعد ونھاية  2,864قيمته  دفع مبلغ إضافي

الخدمة بھدف تعويضه عن الخسارة التي تكّبدھا نتيجة لعدم شمول 

 ديناراً في راتبه ا#ساسي.  58ع�وة الـ
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)ii( 18,200  دينار أردني للتعويض عن وقف الزيادات السنوية طوال

 عاماً.  13

)iii( 31,200  ماً من اع 13دينار أردني تعويضاً عن منعه مدة

 ا*نخراط في "عمل إضافي". 

)iv(  التعويض عن الخسارة النفسية وا*جتماعية والمھنية والمالية حسب

 ما تراه المحكمة م�ئماً. 

)v(  ينار أردني دفعھا إلى المستشارين د 2,000بدل تكاليف مقدارھا

 والخبراء القانونيين. 

  

  حجج الُمدعى عليه 

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .20

  

)i(  تستوفي الدعوى شروط المقبولية من حيث ا*ختصاص *

)(أ) من النظام ا#ساسي للمحكمة 1(2الموضوعي بموجب المادة 

المدعي لم يزعم عدم مراعاة القرار للقواعد السارية في الوكالة  #نّ 

الع�وة ا*نتقالية وغيرھا من ا!صدارات ا!دارية؛ و* يحق له تلقي 

 لتقاعد.ضمن استحقاق االشخصية 

)ii(  58إّن قرار عدم شمول الع�وة ا*نتقالية الشخصية البالغة قيمتھا 

استحقاق التقاعد الخاص بالمدعي قرار اُتخذ  ابديناراً أردنياً في حس

حسب ا#صول، وذلك #ّن قاعدتا النظام ا!داري للموظفين المحليين 

حساب استحقاق التقاعد للموظف  نتقتضيا 3.112و 2.109رقم 

اس راتبه ا#ساسي الصافي فقط بدون ا#خذ في الحسبان أي على أس

 استحقاق آخر أو ع�وات أخرى قد يكون الموظف تمتع بھا سابقاً. 
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)iii(  لم يقدم المدعي أي دليل واضح ومقنع أو غير ذلك ليثبت أّن قرار

الوكالة شاَبُه خلل إجرائي أو أّنه نتج عن دوافع أو اعتبارات غير 

 .جائزة

)iv(  ّأكتوبرمطلب المدعي للطعن في قرار الوكالة الصادر في  اأم 

القاضي بنقله إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة ، فھي مطالبة  1999

ممنوعة بفعل الحاجز الزمني وبالتالي * تستوفي شروط المقبولية 

يوماً  30#ّن المدعي لم يطلب مراجعة للقرار ضمن مھلة الـ

لموظفين المحليين رقم المشروطة في قاعدة النظام ا!داري ل

3.111 . 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .21

  

  القانون

 

 على اZتي:  2.109تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .22

  

  

*   *   *  

 ،الموظف الذي أتم ما * يقل عaن ث�aث سaنوات مaن الخدمaة المؤھلaة يصaبح إنّ  .5

 1987 سaبتمبر 1بحلaول  قاعaدةبموجب ھaذه ال عمربسبب اللى التقاعد إعند إحالته 

ً ، مستحقأو بعده  %10حسaب علaى أسaاس يُ  قياسaي قاعaداسaتحقاق تللحصول على  ا

 سaب ا*سaتحقاقاتحتُ و  ؛الخدمaة المؤھلaةسنوات عن كل سنة من  راتب لهآخر من 

الخدمaة عن كل شھر كامل من بوضع حصص تناسبية  ھذه القاعدة الواردة بموجب

عن المدة التي يقل  استحقاق دفع أييُ . و* مؤھلة وصو*ً إلى آخر شھر كامل منھاال

  مجموعھا عن ث�ث سنوات من الخدمة المؤھلة.



                                                                              Cases No.: UNRWA/DT/JFO/2012/052                                                                                                                             

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/001  

 

 

Page 9 of 11 

  

*   *   *  

. #غراض ھذه القاعدة، يعني آخر راتب سنوي الراتَب الشھري كما ھو ُمعرف 7

ھو عند تاريخ التقاعد  (ث) كما3.112في قاعدة النظام ا!داري للموظفين رقم 

  . 12مضروباً في 

 

 (ث) على ما يلي: 3.112قاعدة النظام ا!داري للموظفين رقم تنص  .23

  

 في جميع ھذه القواعد، ُتعّرف المصطلحات المدرجة أدناه كما يلي:  .1

  

*   *   *  

  

  (ث) "الراتب ا#ساسي" يعني الراتب التعاقدي الصافي والزيادات فقط. 

  

  ا%عتبارات 

 

النظام ا!داري للموظفين المحليين واضح في نّصه على أّن استحقاق التقاعد ُيحسب  إنّ  .24

على أساس "آخر" راتب سنوي له؛ وآخر راتب سنوي ھو "الراتب الشھري" عند تاريخ للموظف 

) نصاً صريحاً 7(2.109. وتنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين رقم 12التقاعد مضروباً في 

(ث) التي 3.112ھري" يؤخذ من قاعدة النظام ا!داري للموظفين رقم الراتب الش"على أّن معنى 

، وھذا يستثني الع�وة ا*نتقالية الشخصية الراتب التعاقدي الصافي والزيادات فقطتعّرفه على أّنه 

التي دفعتھا الوكالة إلى المدعي لتعويضه عن خسارة في الراتب بعد نقله مع حماية درجته إلى 

و* تستطيع المحكمة تجاھل التفسير الصريح للنظام ا!داري للموظفين، ولدى  وظيفة بدرجة أقل.

ل�ستحقاق وحساب المدعي اعتقاد صادق لكّنه خاطئ بشأن المعنى السليم للقواعد الضابطة 

 استحقاق التقاعد، و* حق للمدعي فيه.
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لنقله إلى  عن عدم الس�مة المزعوم الدعوى التي رفعھا المدعي، فقد جاء بمزاعمم لدع .25

، وعليه؛ فإّن 1999ار اُتخذ في أكتوبر ھذا القرالمحكمة أّن وت�حظ وظيفة مساعد مدير مدرسة. 

على أّنه رفع ھذه المزاعم تفتقر إلى المقبولية كعنوان منفصل من الدعوى #ّن المدعي لم يقّدم دلي�ً 

من النظام ا#ساسي  8في الموعد الم�ئم طلباً لمراجعة القرار فيما يخص نقله كما تقتضي المادة 

قيمة تعنى بالنقص المزعوم في  الوحيدة التي يصلح أن تنظر فيھا المحكمةالمسألة للمحكمة. 

لحسابات بعد تطبيق صحيح للقواعد ذات التوصل ل استحقاق نھاية الخدمة، وترى المحكمة أّنه تم

أّن المحكمة تتفھم سبب شعور المدعي بالظلم إ*ّ أّنه مخطئ في اعتقاده بوجود خطأ في ومع  الصلة.

  حساب استحقاق التقاعد.

 
  

 

  الحكم .26

 

 مردودة. الدعوى  .27

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                              Cases No.: UNRWA/DT/JFO/2012/052                                                                                                                             

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/001  

 

 

Page 11 of 11 

  

  

  

  

  

  

   

     (ُوقـcع) 

  القاضي غ�م ميران

  2014يناير  16 بتاريخ

 

  

  2014يناير  16بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـcع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


