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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2014/028                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/043 

Date: 30 July 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حرب

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (الممثل القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا&مم المتحدة $غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار حربمحمد ھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")

 9اعتباراً من  66 تصنيف المھنرمز عدم دفع عEوة مھنية خاصة إليه على معدل قرار 

 . 2011ديسمبر/كانون ا&ول 

 

 الوقائع

 

في وظيفة مساعد إنتاج سمعي وظفت الوكالة المدعي  1995يوليو/تموز  1اعتباراً من  .2

في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لJونروا في عمان، وقد  1والخطوة  12بصري على الدرجة 

مع عEوة مھنية خاصة  )اختصاصيو التعليم( 01رمز تصنيف المھن َوضع وصف وظيفته في فئة 

 .المائة في 15مقدارھا 

 

 طاختصاصي تعليم عام في مجال الوسائُرقي المدعي إلى وظيفة  1999مايو/أيار  4في  .3

 في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لJونروا في عمان.  15السمعية البصرية على الدرجة 

 
عية على مالس طُرفعت درجة الوظيفة *حقاً لتصبح اختصاصي معھد تربية في مجال الوسائ .4

يناير/كانون  1اعتباراً من  07والخطوة  16، ونتيجة لذلك ُرقي المدعي إلى الدرجة 16الدرجة 

 . 2008الثاني 

 
أعلم مسؤول الموارد البشرية  2011نوفمبر/تشرين الثاني  28بموجب رسالة مؤرخة  .5

بح مستشار ليص 2011ديسمبر/كانون ا&ول  1المدعَي أّنه سُيعاد تصنيف تعيينه اعتباراً من 

دون تغيير في درجته وخطوته الحاليتين، ب 16وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية على الدرجة 
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 كما ُوضع الوصف الوظيفي لوظيفة  مستشار وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية في مجموعة

 . 01 رمز تصنيف المھن

 
أوصت  2013ر/شباط فبراي 9بموجب مذكرة داخلية إلى مديرة الموارد البشرية مؤرخة  .6

رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا$دارية بتغيير وظيفة مستشاري وسائط ووسائط متعددة سمعية 

 (الخدمات السمعية البصرية). 66رمز تصنيف المھن إلى  01 رمز تصنيف المھن وبصرية من

 
وافقت مديرة الموارد البشرية على وضع وظيفة مستشاري  2014مارس/آذار  11في  .7

 . 66رمز تصنيف المھن ووسائط متعددة سمعية وبصرية في وسائط 

 
 اتإلى رئيس وحدة الشراك 2014أبريل/نيسان  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

ر المدعي عن دھشته من عدم منحه بأثر رجعي بّ عوا*تصال وتكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت 

منذ ديسمبر/كانون ا&ول  66ھن رمز تصنيف المعEوة مھنية خاصة على معدل المجموعة 

وطلب المدعي من رئيس وحدة الشراكات وا*تصال وتكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت، . 2011

 وھو مشرفه ا&ول، ا*تصال بدائرة الموارد البشرية لتصحيح المسألة. 

 
إلى رئيسة شعبة خدمات  2014أبريل/نيسان  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

الموارد البشرية ذكر رئيس وحدة الشراكات وا*تصال وتكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت أّن من 

&ّن شاغل الوظيفة ما  2014غير العدل دفع العEوة المھنية الخاصة فقط اعتباراً من أبريل/نيسان 

 . 2011يؤدي الواجبات ذاتھا منذ ديسمبر/كانون ا&ول فتئ أّن 

 
كتبت رئيسة شعبة خدمات  2014أبريل/نيسان  30بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

تؤكد أّن لالموارد البشرية إلى رئيس وحدة الشراكات وا*تصال وتكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت 

أبريل/نيسان  1سيسري في  66رمز تصنيف المھن معدل العEوة المھنية الخاصة في مجموعة 

2014 . 
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 رفع المدعي طلب مراجعة قرار.  2014مايو/أيار  12في  .11

 
ثّبتت نائبة المفوض العام قرار رئيسة شعبة خدمات الموارد  2014يونيو/حزيران  11في  .12

 البشرية. 

 
لمنازعات، ُرفعت الدعوى الحالية إلى محكمة ا&ونروا ل 2014يونيو/حزيران  25في  .13

 الُمدعى عليه. أرِسلت الدعوى إلى  2014يونيو/حزيران  26وفي 

 
 رداً تناول فقط مسألة المقبولية. رفع الُمدعى عليه  2014يوليو/تموز  27في  .14

 
 رفع المدعي "طلب رفع مEحظات على رد الُمدعى عليه".  2014أغسطس/آب  11في  .15

 
أغسطس/آب  27) المؤرخ UNRWA/DT/2014/Corr.01( 083رقم بموجب ا&مر  .16

 وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع مEحظات.  2014

 
 رفع المدعي مEحظاته.  2014سبتمبر/أيلول  7في  .17

 
يناير/كانون الثاني  25) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 007بموجب ا&مر رقم  .18

 أمرت المحكمة الُمدعى عليه برفع رد يتناول موضوع الدعوى.  2015

 
 رفع الُمدعى عليه رده في موضوع الدعوى.  2015/شباط فبراير 24في  .19

 
 28") المؤرخ 059) ("ا&مر UNRWA/DT/2015( 059بموجب ا&مر رقم  .20

أمرت المحكمة الُمدعى عليه بإظھار جميع إصدارات الوكالة المرتبطة بالعEوة  2015مايو/أيار 

 المھنية الخاصة ورموز تصنيف المھن.

 
 . 059رفع الُمدعى عليه رده على ا&مر رقم  2015يونيو/حزيران  8في  .21
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        حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .22

  

i(  لم تنِو الوكالة َقط إعادة تصنيف وظيفة المدعي؛ 

ii(  وة المھنية الخاصة على معدل رمز تصنيف المھنE9بأثر رجعي من  66ھو يستحق الع 

&ّن مؤھEته ومسؤولياته وخبرته لم تتغير منذ تاريخ  2011ديسمبر/كانون ا&ول 

 الموافقة على وصفه الوظيفي؛ 

iii(  كان  2014التغيير الوحيد الذي أجري على الوصف الوظيفي للمدعي في مارس/آذار

 ؛ 66إلى  01من مز تصنيف المھن تصحيح ر

iv(  وة المھنية  01إّن تطبيق رمز تصنيف المھنEالخاصة الساري لم ُيطبق لتحديد معدل الع

على جميع وظائف المستشارين في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لJونروا في عمان؛ 

 و

v( راً اجتھادياً إدارياً إّن رفض الوكالة أن تدفع إلى المدعي مبلغاً مالياً يستحقه يشكل قرا

 يستوفي شروط المقبولية &ّنه خرق بنود توظيفه. 

 

بأثر  66يلتمس المدعي أن ُتدفع إليه العEوة المھنية الخاصة حسب رمز تصنيف المھن  .23

 . 2011ديسمبر/كانون ا&ول  9رجعي من تاريخ الموافقة على وصفه الوظيفي وھو 

  

 حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .24

  

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية لعدم اتخاذ قرار إداري؛ 
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ii(  المفوض العام ا*جتھاد لتصنيف الوظائف؛ 1.2تمنح قاعدة الموظفين المحليين رقم 

iii( لم يكن ھذا التصنيف قراراً تعسفياً ضد المدعي؛ و 

iv(  أن يكون الموظف مستحقاً  5.103تشترط قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم

غية الحصول عليھا. وفي القضية الحاضرة لم يكن المدعي مستحقاً للعEوة بللعEوة 

 ، أي بعد الموافقة على رمز تصنيف المھن الجديد. 2014أبريل/نيسان  1حتى 

   

 

 دعوى بكاملھا.مة المحكليلتمس الُمدعى عليه أن ترد ا .25

  

  

  ا$عتبارات

  

طلب المدعي من مشرفه رئيس  2014أبريل/نيسان  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .26

أن يساعده في الحصول على وحدة الشراكات وا*تصال وتكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت 

رئيس وحدة ، فكتب 66العEوة المھنية الخاصة بأثر رجعي على معدل رمز تصنيف المھن 

الشراكات وا*تصال وتكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت إلى رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية 

، لكّن 66يطلب منح المدعي بأثر رجعي العEوة المھنية الخاصة على معدل رمز تصنيف المھن 

 30طلب بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية رفضت ال

طلب المدعي مراجعة قرار؛ وترى المحكمة أّن  2014مايو/أيار  12. وفي 2014أبريل/نيسان 

بأثر  66المدعي يطعن في قرار عدم منحه العEوة المھنية الخاصة على معدل رمز تصنيف المھن 

رجعي. ويحتج الُمدعى علية بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية بسبب عدم اتخاذ قرار 

 ي. إدار
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من النظام  2في المستھل يجب على المحكمة النظر في مقبولية الدعوى، حيث تنص المادة  .27

 ا&ساسي للمحكمة على ما يلي: 

 
  

  

. تختص محكمة ا&ونروا للمنازعات في ا*ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا&فراد 1

ضد المفوض العام بصفته المسؤول التنفيذي ا&ول لJونروا، وتختص أيضاً في إصدار 

، من ھذا النظام ا&ساسي، وھي الدعاوى 1، الفقرة 3ا&حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 

  التي تلتمس: 

  

الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه * يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف، علماً  )      أ(

أّن المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمEن جميع أحكام النظامين ا&ساسي وا$داري 

للموظفين ذات الصلة، وجميع ا$صدارات ا$دارية ذات الصلة، السارية في زمن وقوع 

 [.]عدم المراعاة المزعوم

 
تنص  1996يونيو/تموز  14يرد شرح لطبيعة العEوة المھنية الخاصة في مذكرة مؤرخة   .28

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 

  

  

العEوة المھنية الخاصة ھي عEوة ُتعنى بالوظيفة وترتبط بواجبات الوظيفة وليست عEوة 

كين الوكالة من شخصية لشاغل الوظيفة، ھذا وُتدفع العEوة المھنية الخاصة بھدف تم

استقدام موظفين إلى الوظائف أو ا*حتفاظ بشاغليھا القائمين عندما تتوفر أدلة كافية على 

أّن مستويات ا&جر وحدھا (وھي الراتب والعEوات المرتبطة به) غير كافية لجذب 

موظفين على مھنھم طلب كبير في السوق المحلي أو أّنھا غير كافية لEحتفاظ بھؤ*ء 

 ين. الموظف
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جلي أّن ا$دارة أنشأت العEوة المھنية الخاصة لتكون إستراتيجية استناداً إلى ما تقدم من ال .29

إدارية لتقديم راوتب أكثر تنافسية بھدف جذب أو ا*حتفاظ بالموظفين الذين لو*ھا ستجتذبھم 

استناداً إلى حاجات عروض مجزية أكثر؛ وللمفوض العام سلطة اجتھادية في الموافقة على العEوة 

الوكالة والسوق المحلي، والمعيار الوحيد ھو أن يكون القرار لما فيه مصلحة الوكالة، مما يعني أّن 

الوكالة تستطيع أن تقرر منح موظف عEوة مھنية خاصة في أي لحظة عندما تحتاج الوكالة إلى 

إلغاء ھذه العEوة في أي مرحلة  اجتذاب ذلك الشخص أو ا*حتفاظ به، كما يعني أّن الوكالة تستطيع

 زمنية في خEل مدة عقد المدعي إذا انتھت الحاجة إلى ا*حتفاظ بالموظف.

 

إن قرار منح الوكالة دفع العEوة المھنية الخاصة أو منعه إّنما ھو قرار اجتھادي تماماً و*  .30

يع التأثير في بنود تعيين يمكن اعتباره قراراً إدارياً ُيطعن فيه أمام المحكمة &ّن قرار * يستط

 2الموظف أو في عقد توظيفه، وھي مسألة * تقع ضمن و*ية المحكمة كما ھي معرفة في المادة 

) (أ) من النظام ا&ساسي للمحكمة؛ وا&مر نفسه يسري فيما يخص قرار دفع عEمة مھنية 1(

 خاصة بأثر رجعي. 

 
 ولية. يلزم مما سبق أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقب .31

 
  

  الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .32

 

 الدعوى مردودة. 
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     (ُوقـ̂ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 يوليو/تموز 30 بتاريخ

 

  

 2015يوليو/تموز  30 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـ̂ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


