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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/029                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/015 

Date: 25 April 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حسيني

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا'مم المتحدة  ضد ("المدعي") معتز إبراھيم حسينيرفعھا ھذه دعوى  .1

، دعى عليه")باسم ا'ونروا ("الم في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضا%غاثة وتشغيل *جئي فلسطين 

ديسمبر/كانون ا'ول  15عدم دفع عBوة التعيين بصفة ا%نابة عن كامل الفترة من وھو قرار 

ما بأعمال مسؤول الخدمات العامة في عندما كان قائ 2015يناير/كانون الثاني  20إلى  2014

    . ا%قليم

  

  الوقائع 

 

ُعين المدعي في وظيفة موظف محلي ھي  2007أكتوبر/تشرين ا'ول  17اعتبارا من  .2

وظيفة مسؤول الخدمات ا%دارية في ا%قليم في مكتب إقليم الضفة الغربية بموجب تعيين محدد 

"، أي أن تعيينه Aُحول تعيينه إلى الفئة " 2014يوليو/تموز  9 . وفي14ا'جل على الدرجة 

 أصبح تعيينا مؤقتا غير محدود المدة.

 

بصفة قائم بأعمال مكتب الخدمات ُعين المدعي  2014و 2009في تواريخ عدة بين عام  .3

ت العامة خBل غياب مسؤول الخدمات العامة في ا%قليم، وُدفعت إلى المدعي في خBل ھذه الفترا

 عBوة التعيين بصفة ا%نابة. 

 
كان المدعي  2015يناير/كانون الثاني  20حتى  2014كانون ا'ول ديسمبر/ 15من  .4

 العامة في ا%قليم.  ب الخدمات العامة أثناء غياب مسؤول الخدماتتُيعيKن بصفة القائم بأعمال مك

 
إلى مسؤول الخدمات  2015يناير/كانون الثاني  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 15العامة في ا%قليم طلب المدعي أن ُتدفع إليه عBوة التعيين بصفة ا%نابة عن الفترة من 

؛ وقد أجاز مسؤول الخدمات العامة 2015يناير/كانون الثاني  20إلى  2014ديسمبر/كانون ا'ول 

 الطلب في اليوم نفسه.  في ا%قليم
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، أعلم مسؤوُل خدمات الموارد 2015فبراير/شباط  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

يناير/كانون الثاني  14البشرية المدعي أنه أجاز دفع عBوة التعيين بصفة ا%نابة فقط عن الفترة من 

ول خدمات الموارد على طلب المدعي، أوضح مسؤ. وبناًء 2015يناير/كانون الثاني  20إلى 

فصاعدا، و* شيء  31البشرية أن المدعي يستحق "عBوة التعيين بصفة ا%نابة من اليوم الموافق 

 التعميم ذي الصلة.  سب أحكامحا'ولى"  30عن ا'يام الـ

 
رفع المدعي طلبا كتابيا لمراجعة القرار يطعن بموجبه في  2015فبراير/شباط  13في  .7

عBوة التعيين بصفة ا%نابة إليه عن الفترة الكاملة التي عمل فيھا بصفة القائم بأعمال  دفع مقرار عد

 مكتب الخدمات العامة. 

 
، ثّبت مدير عمليات ا'ونروا في الضفة 2015مارس/آذار  13بموجب رسالة مؤرخة  .8

 الغربية القرار المطعون فيه. 

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات ("المحكمة").  2015مايو/أيار  13في  .9

 رِسلت الدعوى إلى المدعى عليه. أوفي اليوم نفسه، 

 
عليه رده على الدعوى؛ وأرِسل الرد إلى المدعي  ىرفع المدع 2015يونيو/حزيران  8في  .10

 في اليوم نفسه. 

 
 حجج المدعي

 
 تالية:يقدم المدعي الحجج ال .11

  

i(  وة التعيين بصفة ا%نابة عندما عمل بصفة القائم بأعمال مكتبBلطالما تلقى في الماضي ع

 الخدمات العامة؛ 
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ii(  ھو يستوفي بالكامل المتطلبات التي أرساھا توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم

A/3/Rev.1/Amend.5, Part XI  وات الخاصة" والذي دخل حيزBالمعني بـ"الع

("توجيه شؤون الموظفين المحليين  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  1السريان اعتبارا من 

 مما يؤھله للحصول على عBوة التعيين بصفة ا%نابة؛  ،")A/3رقم 

iii(  إن التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقمA/04/2010  المعني بـ"التدبير المؤقت

لدفع [عBوة التعيين بصفة ا%نابة]  إلى الموظفين المحليين العاملين بصفة ا%نابة في 

("التعميم رقم  2010ديسمبر/كانون ا'ول  22وظائف فنية دولية" الصادر في 

") * "يفسخ أو يعدل" ا'حكام القانونية لتوجيه شؤون الموظفين المحليين 04/2010

 بشأن العBوات الخاصة؛  A/3 رقم

iv(  عمل المدعي بصفة القائم بأعمال مكتب الخدمات 04/2010بعد إصدار التعميم رقم ،

 العامة في خمس مناسبات مختلفة وتلقى بانتظام عBوة التعيين بصفة ا%نابة؛ 

v(  يشير توجيه شؤون الموظفين المحليين رقمA/3  إلى الموظف الذي أخذ بزمام واجبات

* يثبت أنه  A/3وى أعلى، بيد أن توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم على مست

 ينطبق فقط على الموظف المحلي العامل بصفة ا%نابة في وظيفة محلية أخرى؛ و

vi(  تفسيرا تعسفيا على أنه يُرد أحكام  04/2010السلطة لتفسر التعميم رقم لم تكن لدى الوكالة

الذي طبقته الوكالة في الماضي عندما كان  A/3توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 بصفة ا%نابة في الوظيفة الدولية نفسھا. مؤقتا يعمل 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:    .12

  

i( وة التعيين بصفة ا%نابة إليه عن كامل الفترة من  فسخBالقرار ا%داري القاضي بعدم دفع ع

عندما عمل  2015يناير/كانون الثاني  20إلى  2014ديسمبر/كانون ا'ول  15

 بصفة القائم بأعمال مكتب الخدمات العامة؛ و

ii(  .وة التعيين بصفة ا%نابة عن الفترة الزمنية الكاملةBدفع ع 
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  المدعى عليهحجج 

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .13

  

i(  وة التعيين بصفة ا%نابة إلى المدعي عن الفترة الكاملة التي عملBمة قرار عدم دفع عBس

القائم بأعمال مسؤول  حيث كانفيھا مؤقتا في وظيفة تنتمي إلى الفئة الفنية الدولية، 

 الخدمات العامة في ا%قليم؛ 

ii(  الموظف المحلي الذي يتولى مؤقتا واجبات واضح؛ وينص على أن  04/2010إن التعميم

ومسؤوليات وظيفة فنية دولية لفترة زمنية تزيد على شھر يجوز منحه في حا*ت 

استثنائية عBوة التعيين بصفة ا%نابة "من بداية الشھر الثاني من ا*نتداب في الوظيفة 

 الفنية الدولية"؛ 

iii( وھي وظيفة فنية ُعين المدعي ليكون القائم ب) أعمال مسؤول الخدمات العامة في ا%قليم

يناير/كانون الثاني  20إلى  2014ديسمبر/كانون ا'ول  15) من P-3دولية درجتھا 

يعني ذلك أن المدعي كان مستحقا لعBوة  04/2010؛ وبموجب التعميم رقم 2015

يناير/كانون  20إلى  2015يناير/كانون الثاني  14التعيين بصفة ا%نابة عن الفترة من 

 ؛ 2015الثاني 

iv(  ينطبق توجيه شؤون الموظفين رقمA/3  *فقط على وظائف الموظفين المحليين فقط و

 ينطبق على الوظائف الدولية؛ 

v(  تضارب بين توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم *A/3  ؛ و04/2010والتعميم 

vi( وة التعيين بصفة ا%نابة من اليوم ا'ول  إنBحصول المدعي في مناسبات سابقة على ع

الذي عمل فيه بصفة القائم بأعمال مكتب الخدمات العامة * يعطيه أي حق، وذلك 'ن 

 دفع ھذه العBوة إليه كان خطأً إداريا. 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .14
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 ا#عتبارات

 

يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بعدم دفع عBوة التعيين بصفة ا%نابة إليه عن كامل  .15

عندما عمل بصفة  2015يناير/كانون الثاني  20إلى  2014ديسمبر/كانون ا'ول  15الفترة من 

 . القائم بأعمال مكتب الخدمات العامة

 

 A/3المدعي أن ا%صدار ا%داري الساري ھو توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  يزعم .16

، في حين يرد المدعى عليه أن ا%صدار الساري ھو فقط 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  1المؤرخ 

 . 2010ديسمبر/كانون ا'ول  22المؤرخ  04/2010التعميم رقم 

 
 على التالي:  04/2010ينص التعميم رقم  .17

 
  

ندما ُيطلب من موظف محلي أن يعمل في وظيفة من الفئة الفنية الدولية، يجوز دفع ...ع

عBوة التعيين بصفة ا%نابة عندما يتولى الموظف واجبات ومسؤوليات أعلى وفقا 

  للترتيبات التالية: 

  

الوسيلة المعتادة المتمثلة في ا*عتراف  ستكونخBل بمبدأ أن الترقية ا%بدون  .1

، فإن بوجود القدرة على النھوض بھا ، وكذلك ا*عترافالمسؤولياتي فزيادة وجود ب

الموظف المحلي الذي يتولى مؤقتا واجبات ومسؤوليات وظيفة دولية فنية لفترة تزيد على 

أن ُيمنح ع,وة التعيين بصفة ا'نابة من بداية الشھر شھر يجوز في حا*ت استثنائية 

 . (التشديد مضاف)ة الدوليةالثاني من ا#نتداب في الوظيفة الفني

  

***  
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بموجب الجدول شھرية . سيكون مبلغ عBوة التعيين بصفة ا%نابة على ھيئة دفعة إجمالية 6

، وسُتدفع الفترات الكسرية بموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم المبين أدناه

8.103 [.] 

 
 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  1المؤرخ  A/3ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .18

 على ا\تي: 

  

عBوة التعيين بصفة ا%نابة لموظف تولى واجبات دفع يجوز ا%ذن ب 1.2

 ) فما فوق. بعايوما تقويميا متتا 30ومسؤوليات أعلى لمدة شھر واحد (

  

***  

يجوز دفع عBوة التعيين بصفة ا%نابة إلى الموظف فقط إذا كان يملك المؤھBت  5.2

لتي من شأنھا أن تجيز ترقيته إلى درجة الوظيفة ذات المستوى ا'على. وإذا كان ا

عBوة ھذه الالموظف يملك جزءا من المؤھBت المطلوبة لتلك الوظيفة، فسُيحَكم مبلغ 

  أو نقله إليھا. فيھا التي تجيز مؤھBت الموظف تعيينه بفعل الدرجة 

 

 15أعمال مكتب الخدمات العامة من * خBف في أن المدعي ُعين بصفة القائم ب .19

، وھذه وظيفة دولية. والتعميم رقم 2015يناير/كانون الثاني  20حتى  2014ديسمبر/كانون ا'ول 

واضح وينص على أن الموظف المحلي الذي يتولى مؤقتا واجبات المقتبس أعBه  04/2010

عBوة التعيين بصفة ا%نابة منذ لمدة تزيد على شھر يجوز أن ُيمَنح فنية ومسؤوليات وظيفة دولية 

بداية الشھر الثاني من انتدابه. وقد طبقت الوكالة ھذا البند وُدفعت إلى المدعي عBوة التعيين بصفة 

 .2015يناير/كانون الثاني  20إلى  2015يناير/كانون الثاني  14ا%نابة عن الفترة الزمنية من 

  

المتقدم * ينطبق على حالته وأن توجيه شؤون  04/2010يزعم المدعي أن التعميم  .20

. بيد أن المدعي مخطئ، والواقع ضمنياإلغاًء  04/2010ألغى التعميم المتأخر  A/3الموظفين رقم 
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المعني بـ"العBوات الخاصة" ينطبق  XIفي الجزء  A/3أن توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

ت ومسؤوليات ذات مستوى أعلى، وھذا التوجيه ذو على الموظفين المحليين الذين يتولون واجبا

ينطبق فقط على الموظفين المحليين العاملين مؤقتا في وظيفة  04/2010انطباق عام؛ لكن التعميم 

 من وظائف الفئة الدولية الفنية، وھذا ھو الحال في القضية الحاضرة. 

 
عناه أنه عند وجود قاعدتين ، ومالقانون الخاص يبطل القانون العامھناك مبدأ قانوني يقول  .21

ا'كثر تحديدا. وللمبدأ القائل أو أكثر تتطرق إلى الموضوع نفسه ينبغي أن ُتعطى ا'ولوية للقاعدة 

محددا  هنظرا لكونإن ا'ولوية للقانون الخاص على القانون العام ما يبرره، وھو أن القانون الخاص 

لدقيقة للسياق الذي سُيطبق فيه؛ بيد أن القانون العام أكثر فإنه في العموم يأخذ في ا*عتبار السمات ا

 الساري * يأخذھا في ا*عتبار في الغالب. 

 
في  A/3بناء على ذلك، * يمكن أن يكون إصدار توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .22

للتعميم  ضمنيأدى إلى فسخ قد ق عام على جميع الموظفين المحليين االذي له انطب 2012عام 

الذي ينطبق فقط على الموظفين المحليين  04/2010، أي التعميم 2010اص الصادر في عام الخ

 الذين يعلمون بصورة مؤقتة في وظائف دولية فنية. 

 
عBوة على ذلك، إن ا'حكام القانونية الخاصة بتحديد مبلغ عBوة التعيين بصفة ا%نابة في  .23

ليست نفسھا؛ حيث ينص  A/3المحليين وفي توجيه شؤون الموظفين  04/2010التعميم رقم 

على أن مبلغ عBوة التعيين بصفة ا%نابة يكون دفعة شھرية إجمالية، في حين  04/2010التعميم 

مقدار المبلغ ا%جمالي وفقا لمستوى الوظيفة ومؤھBت  A/3يحدد توجيه شؤون الموظفين المحليين 

على أن مبلغ عBوة التعيين  5.2وجه التحديد، وكما ھو مقتبس أعBه، تنص الفقرة  الموظف. وعلى

بصفة ا%نابة يتغاير مع مؤھBت الموظف الشاغل لوظيفة بصفة ا%نابة ودرجة الوظيفة ا'على؛ أي 

 . 04/2010إجمالية كما ھو الحال في التعميم رقم دفعة أن عBوة التعيين بصفة ا%نابة ليست 
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الذي  04/2010حكمة أن ا%صدار ا%داري الساري في ھذه القضية ھو التعميم يتجلى للم .24

ر ا'ول من للمدعي بالحصول على عBوة التعيين بصفة ا%نابة فقط بعد الشھينص على السماح 

 عمله بصفة ا%نابة في الوظيفة الدولية الفنية. 

 
زعم المدعي أنه حصل على عBوة التعيين بصفة ا%نابة في مناسبات سابقة عندما كان  أما .25

القائم بأعمال مكتب الخدمات العامة منذ يوم الخدمة ا'ول في تلك الوظيفة، فھو زعم * يغير 

إداريا ويقع على الوكالة واجب تصحيح  الوقائع. وعلى فرض صحة ھذا الزعم، فقد كان ھذا خطأً 

-UNAT-2014اكتشافھا له. وقد جاء في حكم محكمة ا'مم المتحدة لBستئناف رقم ور خطئھا ف

ما يلي: "بB شك، يحق ل`دارة في الحا*ت التي تجد فيھا أنھا اتخذت قرارا  Dasفي قضية  421

   غير شرعي أو عقدت التزاما غير قانوني أن تصّوب الوضع".  

 

 

   الخ,صة

 

 :ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا تأسيسا على .26

 

  أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـaع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 أبريل/نيسان 25 بتاريخ
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  2016أبريل/نيسان  25 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـaع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


