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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/031                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/021 

Date: 13 June 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  يوسف

  

  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) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

وكالة ا)مم المتحدة  مااتخذتھ ينقرار ضد ("المدعي") مازن يوسفرفعھا ھذه دعوى  .1

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

إلى وظيفة مشرف  7ح آ+ت مكتبية على الدرجة مصل) قرار إعادة تصنيف وظيفته وظيفة 1ما وھ

عن تأخر المدعى عليه ) قرار عدم منحه تعويضا 2، و14بد+ من  11خدمات عامة على الدرجة 

    . في اتخاذ قرار بشأن إعادة تصنيف وظيفته

  

  الوقائع 

 

أقدم انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة عامل عام  1987فبراير/شباط  2 اعتبارا من .2

 9والخطوة  6في مكتب إقليم الضفة الغربية، ثم ُرقي إلى الدرجة  1والخطوة  5على الدرجة 

، ُرقي المدعي إلى وظيفة مسؤول 1995أغسطس/آب  1. وفي 1995فبراير/شباط  1اعتبارا من 

والخطوة  9إلى الدرجة  1996أغسطس/آب  1، كما ُرقي اعتبارا من 8خدمات عامة على الدرجة 

3 . 

 

 ح آ+ت مكتبية. مصلُنقل المدعي مع حماية الدرجة إلى وظيفة  1996أغسطس/آب  27في  .3

 
 21بموجب مذكرة داخلية إلى مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية تاريخھا  .4

، اشتكى المدعي من مسماه الوظيفي ووصفه الوظيفي ودرجته، وطلب 2013أكتوبر/تشرين ا)ول 

التعويض عن "الضغط النفسي" الذي عاناه نتيجة لتخلف الوكالة عن مراجعة مسماه الوظيفي 

 عاما.  18ن ودرجته على مدى أكثر م

 
طلب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية إلى دائرة  2014في يناير/كانون الثاني  .5

 الموارد البشرية في الرئاسة العامة في عّمان أن تستعرض شكوى المدعي. 
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أجاز مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية بيان جدوى بشأن  2014مايو/أيار  26في  .6

الحاجة إلى  كانمصلح آ+ت مكتبية، علما أن المبرر المنطقي لھذا ا&جراء  إعادة تصنيف وظيفة

من صيانة المعدات إلى  2005ا+عتراف بتغير واجبات ومسؤوليات الوظيفة التي تحولت منذ عام 

أداء مھام إشرافية بشأن تنظيم العمال والعمال العامين وخدمات التنظيف وخدمات صيانة المبنى في 

 قليم الضفة الغربية.  مجمع مكتب إ

 
أجرت دائرة الموارد البشرية تقييما أوليا لشكوى المدعي؛ وبموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .7

أوصى الموظف القانوني المؤقت المعني بسياسات الموارد البشرية أن  2014سبتمبر/أيلول  16

يشمل ذلك مقابلة تقييم للوظيفة في الموقع (بما تقوم شعبة التعويض وخدمات ا&دارة "بإجراء 

لضمان  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  20[المدعي] وآخرين حسب ا+قتضاء) في موعد أقصاه 

لمدعي]"، ووافقت ا[بشأن لمسمى الوظيفي والوصف الوظيفي والدرجة الوصول إلى تنقيح سليم ل

 مديرة الموارد البشرية على التوصية في اليوم نفسه. 

 
، أعلمت رئيسة شعبة التعويض 2014سبتمبر/أيلول  18بموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .8

وخدمات ا&دارة مديرَة الموارد البشرية عن استعراض طلبات مكتب إقليم الضفة الغربية &عادة 

تصنيف خمس وظائف بما فيھا وظيفة المدعي؛ وأوصت رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا&دارة 

إلى  7فة مصلح آ+ت مكتبية على الدرجة عي، وھي وظيبما يلي بشأن إعادة تصنيف وظيفة المد

  :11وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة 

 
  

إجراء استعراض يقوم على تحليل وظيفة مصلح آ+ت مكتبية في الموقع، وھي 

في مكتب إقليم الضفة الغربية؛ وتعليق إعادة تصنيف  A-7وظيفة على الدرجة 

حين إكمال ا+ستعراض وما  إلى 11وظيفة مشرف الخدمات العامة على الدرجة 

للوصف الوظيفي على يد دائرة الموارد البشرية/شعبة يتبعه من مراجعة/تصنيف 

  التعويض وخدمات ا&دارة. 
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ديسمبر/كانون ا)ول  17مذكرة داخلية إلى مديرة الموارد البشرية مؤرخة  بموجب .9

 ، أوصت رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا&دارة بإعادة تصنيف وظيفة مصلح آ+ت مكتبية2014

 . 11إلى وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة  7على الدرجة 

 

ة مشرف الخدمات العامة على وافقت مديرة الموارد البشرية على الوصف الوظيفي لوظيف .10

الوصف الوظيفي الجديد إلى المدعي ، وأرِسل ھذا 2014ديسمبر/كانون ا)ول  18في  11الدرجة 

 . 2014ديسمبر/كانون ا)ول  21في 

 
إلى نائب مدير عمليات  2015يناير/كانون الثاني  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

، أشار المدعي إلى أنه لم يتسلم ردا على طلبه للتعويض عن تأخر ا)ونروا في الضفة الغربية

في الوكالة في إعادة تصنيف وظيفته وطلب "أن ينظر مكتب إقليم الضفة الغربية مرة أخرى 

 المسمى الوظيفي الذي أعلم به حديثا، وھو مشرف خدمات عامة، مقارنة بدرجة الوظيفة...".

 
ي مراجعة لقرار إعادة تصنيف وظيفة مصلح طلب المدع 2015فبراير/شباط  16في  .12

، 14بد+ من الدرجة  11إلى وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة  7آ+ت مكتبية على الدرجة 

 وكذلك لقرار عدم منحه تعويضا عن تأخر المدعى عليه في اتخاذ قرار بشأن إعادة تصنيف وظيفته. 

 
كمة ا)ونروا للمنازعات ، رفع المدعي دعواه إلى مح2015مايو/أيار  17في  .13

 . 2015مايو/أيار  20("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى، وأرِسل الرد إلى  2015يونيو/حزيران  19في  .14

 . 2015يونيو/حزيران  21المدعي في 

 
إذن لتقديم أدلة تكميلية، فأرِسل  رفع المدعى عليه طلب 2015يونيو/حزيران  24في  .15

 . 2015يونيو/حزيران  28الطلب إلى المدعي في 
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رفع المدعي طلبا لتقديم مRحظات على رد المدعى عليه،  2015يوليو/تموز  12في  .16

 فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
 2015يوليو/تموز  23المؤرخ ) UNRWA/DT/2015( 081بموجب ا)مر رقم  .17

وافقت المحكمة على طلب المدعي لTذن لرفع مRحظات، كما وافقت على طلب المدعى عليه لرفع 

 أدلة تكميلية. 

 
رفع المدعي مRحظاته التي أرِسلت إلى المدعى عليه في اليوم  2015يوليو/تموز  29في  .18

 نفسه. 

 
 2تكميلية أرِسلت إلى المدعي في رفع المدعى عليه أدلة  2015يوليو/تموز  30في  .19

 . 2015أغسطس/آب 

 
رفع المدعى عليه "طلبا للحصول على إذن لرفع تعليقات"،  2015يوليو/تموز  31في  .20

 . 2015أغسطس/آب  2وأرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
 2015أغسطس/آب  4) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 090بموجب ا)مر رقم  .21

 لى طلب المدعى عليه لرفع تعليقات. وافقت المحكمة ع

 
 26رفع المدعى عليه تعليقاته التي أرِسلت إلى المدعي في  2015أغسطس/آب  25في  .22

 . 2015أغسطس/آب 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .23
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i(  لم تنجز إعادة تصنيف وظيفته وفقا لطبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة، وھذا يخالف

 ؛ 1.2رقم  ا)ساسي للموظفين المحليينالنظام 

ii(  لم تتوافق مع  2005إن الواجبات والمسؤوليات التي ما فتئ المدعي يؤديھا منذ عام

، 11"التصنيف المبين في كتاب تعيينه، ومع ذلك بقيت الدرجة الحالية، وھي الدرجة 

 كما ھي بR تعديل بعد إضافة مھمتين محددتين إضافيتين"؛

iii(  ينص توجيه شؤون الموظفين رقم"A/4/REV.7 Part I, para. 3.1.2  على أن يدل

كتاب التعيين د+لة صريحة على فئة الموظف ودرجته والمعدل ا+بتدائي للراتب وأعلى 

مخالفة لTطار  Vمستوى ممكن للراتب. وكانت جميع الحقائق الواردة في الفرع 

 القانوني المذكور توا"، و

iv(  سؤولة الشؤون ا&دارية في ا&قليم لحقائق مھمة أدى إلى سلوك محظور ويبين م"إن "إخفاء

كيف كانت إعادة تصنيف وظيفة المدعي معيبة خRل العملية كلھا" وھذا يشكل "إساءة 

 استعمال للسلطة". 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .24

  

i(  مراجعة قرار إعادة تصنيف وظيفته ودرجته؛ 

ii(  ل الفترة التيRأدى التعويض عن ا)ضرار المادية بما يعادل الراتب الذي كان سيتلقاه خ

حتى زمن الدعوى  2005)، أي من عام 14فيھا واجبات على مستوى أعلى (الدرجة 

 التي رفعھا؛ و

iii(  التعويض عن ا)ضرار المعنوية الناتجة عن الكرب و"المرض النفسي" اللذين عاناھما

&ساءة استعمال السلطة، والمسؤوليات والواجبات ا&ضافية التي أداھا" المدعي نتيجة "

 و"التأخير والتقاعس من جانب مديري ا)ونروا في التعامل مع الحالة". 

  

  حجج المدعى عليه
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 عليه الحجج التالية:  ىيقدم المدع .25

  

i(  مة قرار إعادة تصنيف وظيفة مصلح آ+ت مكتبية على الدرجةRإلى وظيفة مشرف  7س

التعويض وخدمات ا&دارة تقييما  شعبة، فقد أجرت 11خدمات عامة على الدرجة 

مكتبيا واستعراض تحليل الوظيفة تكون من مجموعة من اللقاءات مع المدعي ومشرفه 

 ؛ 2014المباشر في أكتوبر/تشرين ا)ول 

ii( لصت شعبة التعويض وخدمات ا&دارة إلى أن واجبات ومسؤوليات وظيفة مصلح آ+ت خ

تغيرت تغيرا كبيرا وكانت عملية إعادة تصنيفھا لتصبح وظيفة  7مكتبية على الدرجة 

 عملية مبررة تماما؛  11مشرف خدمات عامة على الدرجة 

iii(  إنما ھو تعبير  11الدرجة اعتبرت شعبة التعويض وخدمات ا&دارة أن تقييم الوظيفة على

لجنة الخدمة المدنية ة الوظيفة ونطاقھا وتعقيدھا وأنه يتسق مع تعريف عصحيح عن طبي

 في ا)ونروا؛  11الذي يمكن معادلته إلى الدرجة  G-7لمستوى الدولية 

iv(    7لم يقدم المدعي أي دليل على أن إعادة تصنيف وظيفة مصلح آ+ت مكتبية على الدرجة 

أو كان كانت تعسفية أو مزاجية  11مشرف خدمات عامة على الدرجة  إلى وظيفة

دافعھا التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو اعتراھا خلل إجرائي أو 

 خطأ في القانون؛ 

v(  واجبات ومسؤوليات وظيفة أخذت عملية إعادة التصنيف في ا+عتبار التغيير الكبير في

 مھام ا&شرافية ومھام صيانة اZ+ت؛ مصلح آ+ت مكتبية بما في ذلك ال

vi( تقع مسألة إساءة ا+ستعمال المزعومة للسلطة خارج نطاق ھذه الدعوى؛ و 

vii(   .نتصاف الذي يلتمسه المدعيRأساس قانونيا ل + 

  

 .يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى .26

  

  ا#عتبارات
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  قرار إعادة التصنيف

  

المدعي في قرار إعادة تصنيف وظيفته من وظيفة مصلح آ+ت مكتبية على الدرجة  يطعن .27

 . 14بد+ من الدرجة  11إلى وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة  7

 

 على ما يلي:  1.2ينص النظام ا)ساسي للموظفين المحليين رقم  .28

 
  

ستويات يضع المفوض العام أحكاما مRئمة لتصنيف الوظائف والموظفين إلى م

  رواتب وفقا لطبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة. 

 

 
تبين ا)دلة أن مديرة الموارد البشرية وافقت بعد شكاوى عدة رفعھا المدعي إلى ا&دارة،  .29

، على إعادة تصنيف وظيفة المدعي لتصبح 2013أكتوبر/تشرين ا)ول  21كانت آخرھا بتاريخ 

 . 2014ديسمبر/كانون ا)ول  18في  11وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة 

 

بدأت عملية إعادة التصنيف برفع بيان جدوى إلى شعبة التعويض وخدمات ا&دارة بعد  .30

، ثم أجرت دائرة 2014مايو/أيار  26تصريحه من مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية في 

، 2014سبتمبر/أيلول  16مؤرخة وفي مذكرة داخلية الموارد البشرية تقييما أوليا لشكوى المدعي. 

وّثق الموظف القانوني المؤقت المعني بسياسات الموارد البشرية توثيقا حسب ا)صول حالة عمل 

لنسبة إلى الوظيفة التي شغلھا، كما أوصى أن تجري شعبة التعويض وخدمات ا&دارة المدعي با

يم للمسمى الوظيفي للمدعي تقييما مستعجR للوظيفة في الموقع لضمان الوصول إلى تنقيح سل

 ووصفه الوظيفي ودرجته؛ ووافقت مديرة الموارد البشرية على ھذه التوصية في اليوم نفسه.

 
تبين ا)دلة أيضا أن شعبة التعويض وخدمات ا&دارة أجرت، في معرض ا+ستجابة  .31

تعراض تحليل للتوصية المقدمة من الموظف القانوني المؤقت المعني بسياسات الموارد البشرية، اس
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الوظيفة تألف من مجموعة من ا+جتماعات مع المدعي ومشرفه المباشر في أكتوبر/تشرين ا)ول 

، كما أجري تحليل مقارن مع وظائف ذات طبيعة مشابھة في الوكالة قاطبة، وكذلك تم 2014

الخمس.  استعراض الھياكل ا&دارية القائمة الخاصة بوظيفة الخدمات العامة في أقاليم العمليات

فة المدعي تغيرت تغيرا أن واجبات ومسؤوليات وظيواستنتجت شعبة التعويض وخدمات ا&دارة 

مبررة بالكامل؛  11كبيرا وأن إعادة تصنيفھا لتصبح وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة 

ديسمبر/كانون  17وعليه، أوصت رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا&دارة بموجب مذكرة مؤرخة 

إلى مديرة الموارد البشرية بأن ُيعاد تصنيف وظيفة مصلح آ+ت مكتبية ذات الدرجة  2014 ا)ول

 18في ، ووافقت مديرة الموارد البشرية 11إلى وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة  7

 21على الوصف الوظيفي المعني الذي أرِسل إلى المدعي في  2014ديسمبر/كانون ا)ول 

 . 2014ديسمبر/كانون ا)ول 

 
حسب فحصھا أعRه أن إعادة تصنيف وظيفة المدعي لتصبح وظيفة مشرف تبين ا)دلة  .32

ويزعم المدعي أنه كانت تنبغي  تمت حسب ا)صول وحسنة التوثيق. 11خدمات عامة على الدرجة 

أن للمفوض العام ، بيد أن المحكمة تRحظ في ھذا الصدد 14إعادة تصنيف الوظيفة إلى الدرجة 

تھادية واسعة لتصنيف الوظائف والموظفين إلى مستويات رواتب وفقا لطبيعة الواجبات سلطة اج

والمسؤوليات المطلوبة؛ لكن ھذه السلطة ليست غير مقيدة، ويحق للمحكمة أن تنظر فيما إن أِخذت 

 الوقائع ذات الصلة في الحسبان أم +، وفيما إن اُتبعت إجراءات إعادة التصنيف حسب ا)صول. 

 
م المدعي أن إضافة مھام جديدة تتمثل في الواجبات ا&شرافية وواجبات صيانة اZ+ت يزع .33

رئيسة شعبة التعويض لم تؤخذ في ا+عتبار، بيد أن ھذا الزعم يناقضه ا+ستعراض الذي أجرته 

التي تشمل  2014ديسمبر/كانون ا)ول  17وخدمات ا&دارة كما ھو مبين في مذكرتھا المؤرخة 

أرِفق مع المذكرة وتناول وظيفة المدعي معنيا بمراجعة الحسابات  امكتبي امنھا تقريرجملة أمور 

مراجعة الحسابات بجRء أن المھام التي  ويبين تقريرالسابقة أ+ وھي وظيفة مصلح آ+ت مكتبية. 

 كان المدعي يؤديھا أِخذت في الحسبان حسب ا)صول في عملية إعادة التصنيف. 

 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/031                                             

                                                                                                                         Judgment No.: UNRWA/DT/2016/021                                            

                                                                                                                                                                 

Page 10 of 14 

لمدعي إلى وظيفة مشرف ضوء ما تقدم، ترى المحكمة أن قرار إعادة تصنيف وظيفة ا في .34

كان ممارسة سليمة للسلطة ا+جتھادية للمفوض  14بد+ من الدرجة  11 خدمات عامة على الدرجة

 العام. 

 
  

 التعويض

 
) ا)ضرار المادية بما يعادل الراتب 1طلب المدعي في عريضة الدعوى التعويض عن:  .35

، 14الفترة التي كان يؤدي فيھا واجبات على مستوى أعلى ھو الدرجة  الذي كان سيتسلمه خRل

ا)ضرار المعنوية بسبب الكرب ) 2حتى زمن رفع الدعوى،  2005وھذا يعني تحديدا الفترة من 

 قرار بشأن إعادة تصنيف وظيفته.  ذالذي عاناه نتيجة &ساءة استعمال السلطة وتأخر الوكالة في اتخا

  

   الراتب خسارة •

 
بأثر رجعي يمتد حتى  14يزعم المدعي أنه كانت تنبغي إعادة تصنيف الوظيفة إلى الدرجة  .36

على مستوى أعلى؛ وقد وجدت المحكمة أعRه أن وظيفة المدعي بدأ يؤدي مھام عندما  2005عام 

في ديسمبر/كانون ا)ول  14بد+ من الدرجة  11أعيد تصنيفھا حسب ا)صول على الدرجة 

، فإن 2005. وحتى لو افترضنا أنه كانت تنبغي إعادة تصنيف وظيفة المدعي في عام 2014

المعنية بمدفوعات ا)ثر الرجعي + تسمح  5.103قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم 

 بإجراء ھذا الدفع في ظل ظروف القضية. 

  

 على اZتي:  5.103تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم  .37

 
  

الموظف الذي لم يحصل على عRوة أو ھبة أو أي مبلغ آخر يستحقه، + يحصل  إن

  مطالبة خطية بھا:  إن كان قد قدمعلى ھذه العRوة أو الھبة أو المبلغ بأثر رجعي إ+ 
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* * *  

(ب) في كل حالة أخرى، في غضون سنة من التاريخ الذي كان سيستحق فيه 

       المبلغ ا)ولي.

 
في  11حكمة في أنه كانت تنبغي إعادة تصنيف وظيفة المدعي إلى الدرجة + شك لدى الم .38

وقت أبكر كما ستوضح أدناه؛ وعليه، سيتوجب على الوكالة أن تدفع تعويضا إلى المدعي يعادل 

والراتب الذي كان ينبغي أن  9الفرق في الراتب عن فترة سنة بين الراتب الذي تلقاه على الدرجة 

، 9. وإذا ُدفعت إلى المدعي عRوة خاصة با&ضافة إلى راتبه على الدرجة 11يتلقاه على الدرجة 

 ينبغي أن تؤخذ ھذه العRوة في ا+عتبار عند تحديد مقدار التعويض. 

  

 ا)ضرار المعنوية •

 

بما  El Khatib 2011-UNAT-142قضت محكمة ا)مم المتحدة لRستئناف في حكمھا  .39

 يلي: 

  

سلطة كاملة &جراء إعادة تنظيم وإعادة ھيكلة  ل^ونروانقضي بأن للمفوضة العامة 

بغية تحسين خدمات الھندسة وا&نشاء. لكن في ھذه  إمرتھا للوظائف العديدة تحت

القضية، رغم أن إعادة الھيكلة لم ُتنجز َقط لم ُيعامل الخطيب فعR بضمير وعدل... 

  وحيث إن الخطيب عومل بطريقة جائرة فھو يستحق التعويض. 

 

في القضية الحاضرة، تجد المحكمة أن المدعي لم ُيعامل بضمير وعدل، وھذا جلي من  .40

المرسلة من الموظف القانوني  2014سبتمبر/أيلول  16المعلومات الواردة في المذكرة المؤرخة 

المؤقت المعني بسياسات الموارد البشرية إلى مديرة الموارد البشرية. وتبين ا)دلة أنه رغم الجھود 

للحصول على رد من ا&دارة بشأن حالة الوظيفة التي شغلھا إ+  1996تي بذلھا المدعي منذ عام ال
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مع أنه كان  2014مسماه الوظيفي ووصفه الوظيفي بقيا بR تغيير حتى ديسمبر/كانون ا)ول ن أ

 من الجلي أن مسماه الوظيفي ووصفه الوظيفي لم يعّبرا عن حقيقة عمله اليومي. 

 

ا)دلة إلى أن المدعي وفر الكثير من المبالغ على الوكالة من خRل عمله وأنه أعِطي  تشير .41

في أن دينار أردني شھريا لقاء جھوده. ولم يطعن المدعى عليه  100عRوة خاصة مقدارھا 

المدعي طرح على مدى السنوات مسألة إعادة تصنيف وظيفته على مشرفين عدة، لكن لم ُيتخذ أي 

 إجراء. 

 

في " ISO"تحويل مكتب إقليم الضفة الغربية ا+تصا+ت السلكية والRسلكية إلى نظام  بعد .42

، بدأ المدعي بالنھوض بمسؤوليات مختلفة انطوى بعضھا على دور إشرافي لكن مسماه 2005عام 

بقي بR تغيير؛ ولم تدرس  9ماية على الدرجة مع الح 7الوظيفي مصلح آ+ت مكتبية على الدرجة 

وقررت أخيرا إعادة تصنيف وظيفته لتصبح وظيفة مشرف خدمات  2014حالته حتى عام ا&دارة 

 . 11عامة على الدرجة 

 
مما سبق أن الوكالة لم تعامل المدعي بضمير أو عدل. ومن حجج المدعى عليه أنه  يتجلى .43

+ يمكن تعويض المدعي عن ا)ضرار المعنوية المزعومة )نه لم يقدم أي دليل على زعمه، بيد أن 

ا)دلة الواردة في الملف وعلى رأسھا ملحقات عريضة الدعوى تناقض حجة المدعى عليه، 

أن الموظف الذي كان في  2009يونيو/حزيران  16ن رسالة إليكترونية مؤرخة فالمحكمة تRحظ م

مناسبات عدة الموظف المسؤول عن مكتب الخدمات العامة تواصل مع مسؤول الخدمات العامة في 

ا&قليم (المشرف المباشر للمدعي) يسأله إن كانت لديه أخبار بشأن "الوصف الوظيفي لوظيفة 

 المدعي كان يشعر با+كتئاب بسبب عدم اتخاذ إجراء.  مصلح آ+ت مكتبية" )ن

 
إلى  2013أكتوبر/تشرين ا)ول  21وعRوة على ذلك، ذكر المدعي في شكواه المؤرخة  .44

مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية أنه عانى "ضغطا نفسيا يؤدي إلى مشاكل جسدية" بسبب 

في اتخاذ إجراء. و+ شك لدى المحكمة في أن  سنة" 18التRعب" بحالته وبسبب تأخر ا&دارة ""
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المدعي عانى كربا معنويا سنوات كثيرة بسبب تخلف الوكالة عن اتخاذ إجراء بشأن إعادة تصنيف 

الوظيفة التي كان يشغلھا. وعلى ھذه ا)سس، يتوجب على الوكالة دفع تعويض إلى المدعي بمقدار 

      دو+ر أميركي.  4,000

 

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .45

  

i( لمدعي إلى وظيفة مشرف خدمات عامة على الدرجة تثبيت قرار إعادة تصنيف وظيفة ا

 ؛ 11

 

ii(  سنة واحدة بين الراتب الذي  عنمدعي يعادل الفرق في الراتب إلى التدفع الوكالة تعويضا

كانت  ن. وإ11والراتب الذي كان ينبغي أن يتسلمه على الدرجة  9تسلمه على الدرجة 

، ينبغي أن ُتؤخذ ھذه 9ُتدفع إلى المدعي عRوة خاصة با&ضافة إلى راتبه على الدرجة 

 العRوة في ا+عتبار عند تحديد مقدار التعويض؛ 

 
iii( دو+ر أميركي؛ و 4,000مدعي عن ا)ضرار المعنوية مقداره تدفع الوكالة تعويضا إلى ال 

 
iv( ل المبالغ متقدمة الذكر في  ُتدفعRيوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60خ

التنفيذ، وخRل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا)ميركي كما ھو محدد في ذلك 

، فسيضاف ما مقداره المحددة يوما 60الـخRل مدة في التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي ا)ميركي حتى تاريخ الدفع
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     (ُوقـaع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 يونيو/حزيران 13 بتاريخ

  

  2016يونيو/حزيران  13 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـaع)   

  قلم المحكمة، عّمان.لوري مكناب، رئيسة 

 


