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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة  ضد ("المدعي") محمد حربرفعھا ھذه دعوى  .1

وھو ، دعى عليه")باسم ا%ونروا ("الم في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضاوتشغيل ,جئي فلسطين 

 66المعدل الخاص برمز تصنيف المھن على قرار عدم دفع عDوة مھنية خاصة له بأثر رجعي 

  . 2011ديسمبر/كانون ا%ول  1اعتبارا من 

  

  الوقائع

 

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

في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لKونروا في عمان، علما  1والخطوة  12بصري على الدرجة 

(اختصاصيو  01ضع وصف وظيفته في فئة رمز تصنيف المھن وُ أن المدعي متقاعد اMن. وقد 

 .في المائة 15عDوة مھنية خاصة مقدارھا التعليم) مع 

 

ُرقي المدعي إلى وظيفة اختصاصي تعليم عام في مجال الوسائل  1999مايو/أيار  4في  .3

درجة الوظيفة ,حقا  في الدائرة والموقع نفسيھما. وُرفعت 15السمعية البصرية على الدرجة 

، ونتيجة 16على الدرجة والبصرية لتصبح اختصاصي في معھد التربية في مجال الوسائل السمعية 

 . 2008يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  07والخطوة  16لذلك ُرقي المدعي إلى الدرجة 

 
مؤرخة  نتيجة لعملية مراجعة إدارية لدائرة التعليم، أعلم مسؤول الموارد البشرية في رسالة .4

ديسمبر/كانون  1اعتبارا من  وظيفتهالمدعَي أّنه سُيعاد تصنيف  2011نوفمبر/تشرين الثاني  28

دون تغيير ب 16ليصبح مستشار وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية على الدرجة  2011ا%ول 

عددة في درجته وخطوته الحاليتين، كما ُوضع الوصف الوظيفي لوظيفة  مستشار وسائط ووسائط مت

 . 01سمعية وبصرية في مجموعة رمز تصنيف المھن 

 
بعد طلب من مديرة التعليم لتصحيح "عدد من التشوھات في مجال الموارد البشرية"،  .5

أوصت رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا#دارة بموجب مذكرة داخلية إلى مديرة الموارد البشرية 
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وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية بتغيير وظيفة مستشاري  12013فبراير/شباط  9مؤرخة 

مع عDوة  (الخدمات السمعية البصرية) 66إلى رمز تصنيف المھن  01من رمز تصنيف المھن 

 .في المئة 38.15مھنية خاصة مواِفقة مقدارھا 

 
وافقت مديرة الموارد البشرية على وضع وظيفة مستشاري  2014مارس/آذار  11في  .6

 .66صرية في رمز تصنيف المھن وسائط ووسائط متعددة سمعية وب

 
كتب المدعي رسالة إليكترونية إلى مشرفه رئيس وحدة  2014أبريل/نيسان  27في  .7

الشراكات وا,تصال وتكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت ليّعبر عن دھشته من عدم منحه بأثر 

 1اعتبارا من  66رجعي عDوة مھنية خاصة على معدل مجموعة رمز تصنيف المھن 

فيه سريان وصفه الوظيفي. وطلب المدعي من  أ، وھو التاريخ الذي بد2011مبر/كانون ا%ول ديس

 مشرفه ا,تصال بدائرة الموارد البشرية لتصحيح المسألة. 

 

إلى رئيسة شعبة خدمات  2014أبريل/نيسان  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

تكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت أن من الموارد البشرية ذكر رئيس وحدة الشراكات وا,تصال و

%ن شاغل الوظيفة ما  2014غير العدل دفع العDوة المھنية الخاصة فقط اعتبارا من أبريل/نيسان 

  . 2011ديسمبر/كانون ا%ول  1فتئ يؤدي الواجبات ذاتھا منذ 

 
كتبت رئيسة شعبة خدمات  2014أبريل/نيسان  30بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

الموارد البشرية إلى رئيس وحدة الشراكات وا,تصال وتكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت تؤكد أن 

لم يدخل حيز النفاذ حتى  66معدل العDوة المھنية الخاصة الجديد في مجموعة رمز تصنيف المھن 

 . 2014سان أبريل/ني 1

 
 

 رفع المدعي طلب مراجعة قرار. 2014مايو/أيار  12في  .10

 

                                      
1
  . 2014كما جاء في رد المدعى عليه، فإن السنة المذكورة في المذكرة الداخلية غير صحيحة، والصواب ھو  
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ثّبتت نائبة المفوض العام قرار رئيسة شعبة خدمات الموارد  2014يونيو/حزيران  11في  .11

 البشرية. 

 

رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات  2014يونيو/حزيران  25في  .12

("المحكمة") يطعن بموجبھا في قرار عدم دفع عDوة مھنية خاصة إليه بمعدل رمز تصنيف المھن 

 . 2011ديسمبر/كانون ا%ول  1اعتبارا من  66

 

 لمقبولية.رفع المدعى عليه ردا تناول فقط مسألة ا 2014يوليو/تموز  27في  .13

 

 رفع المدعي "طلب رفع مDحظات على رد المدعى عليه".  2014أغسطس/آب  11في  .14

 
أغسطس/آب  27) المؤرخ UNRWA/DT/2014/Corr.01( 083بموجب ا%مر رقم  .15

 وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع مDحظات. 2014

 
كذلك على رفع المدعي مDحظاته على موضوع الدعوى، و 2014سبتمبر/أيلول  7في  .16

 مقبوليتھا. 

 
يناير/كانون الثاني  25) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 007بموجب ا%مر رقم  .17

 أمرت المحكمة المدعى عليه برفع رد يتناول موضوع الدعوى. 2015

 
 رفع المدعى عليه رده في موضوع الدعوى. 2015فبراير/شباط  24في  .18

 
أمرت  2015مايو/أيار  28) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 059بموجب ا%مر رقم  .19

المحكمة المدعى عليه بإظھار جميع إصدارات الوكالة المرتبطة بالعDوة المھنية الخاصة ورمز 

 تصنيف المھن.

 
 .059رفع المدعى عليه رده على ا%مر رقم  2015يونيو/حزيران  8في  .20
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، UNRWA/DT/2015/043رقم  الحكمأصدرت المحكمة  2015يوليو/تموز  30في   .21

 وقد رّدت فيه الدعوى معتبرة إياھا غير مستوفية لشروط المقبولية. 

 
 استئنافا إلى محكمة ا%مم المتحدة لDستئناف.  يرفع المدع 2015سبتمبر/أيلول  15في  .22

 
رفع المدعى عليه جوابه إلى محكمة ا%مم المتحدة  2015نوفمبر/تشرين الثاني  16في  .23

 لDستئناف. 

 
) أن المحكمة ارتكبت iوجدت محكمة ا%مم المتحدة لDستئناف ( 2016مارس/آذار  24في  .24

خطأ في القانون بقرارھا أن المدعي عجز عن تحديد قرار إداري يدخل في نطاق ا,ستعراض 

) أن رفض الوكالة أن تدفع بأثر رجعي عDوة مھنية خاصة أعلى إلى المدعي إنما iiالقضائي، و(

ة وجلية في بنود وشروط تعيين المدعي. وعليه، اعتبرت ھو قرار إداري أثر بصورة واضح

محكمة ا%مم المتحدة لDستئناف أن الدعوى مستوفية لشروط المقبولية، وفسخت حكم المحكمة، 

 وأعادت القضية إلى المحكمة لينظر قاض آخر في موضوع الدعوى. 

 
 6") المؤرخ 091) ("ا%مر رقم UNRWA/DT/2016( 091بموجب ا%مر رقم  .25

أمرت المحكمة المدعي والمدعى عليه أن يقدما للمحكمة في موعد  2016نوفمبر/تشرين الثاني 

 لوظيفةنسخة من الوصف الوظيفي  2016نوفمبر/تشرين الثاني  11أقصاه نھاية الدوام في 

 مستشار وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية، وھو الوصف الوظيفي الذي وقعه المدعي وأّرخه. 

 
، وأفاد أنه لم يحتفظ بأي 091رد المدعي على ا%مر  2016فمبر/تشرين الثاني نو 10في  .26

 13وثيقة من ملفه في شؤون الموظفين، كما قال إنه إذا تعذر إيجاد الوصف الوظيفي فإن الملحق 

 من رد المدعى عليه يعد دليD على ھذا ا,تفاق إذ أنه يحمل توقيعه. 

 
بإرساله إقرارا  091د المدعى عليه على ا%مر رقم ر 2016نوفمبر/تشرين الثاني  11في  .27

 . 2011ديسمبر/كانون ا%ول  6بتسلّم نسخة من الوصف الوظيفي الذي وقعه المدعي وأّرخه 

 
  حجج المدعي
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 يقدم المدعي الحجج التالية: .28

  

i( والوصف  2011سبتمبر/أيلول  12المقارنة بين الوصف الوظيفي الذي أقر في  إن

تبين عدم حدوث تغيير في واجبات  2014مارس/آذار  11الوظيفي الذي أقر في 

 المدعي؛ 

ii(  في الوصف الوظيفي  66إلى  01كان ينبغي إجراء التغيير في رمز تصنيف المھن من

 ؛2011سبتمبر/أيلول  12الذي أقر في 

iii( وة مھنية خاصة على معدل رمز تصنيف المھن ھو يD1بأثر رجعي من  66ستحق ع 

%ن مؤھDته ومسؤولياته وخبرته لم تتغير منذ تاريخ  2011ديسمبر/كانون ا%ول 

 ؛ 2011إقرار وصفه الوظيفي في سبتمبر/أيلول 

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

 ؛ 66إلى  01ح رمز تصنيف المھن من تصحي

v(  ليست ھذه عملية إعادة تصنيف أو وصفا وظيفيا جديدا، بل مجرد تعديل لرمز تصنيف

 المھن؛ و

vi(  إن رفض الوكالة أن تدفع إليه مبلغا ماليا يستحقه يشّكل قرارا إداريا اجتھاديا يستوفي

 شروط المقبولية %نه انتھك بنود توظيفه. 

  

بأثر  66دفع إليه العDوة المھنية الخاصة المتربطة برمز تصنيف المھن يلتمس المدعي أن تُ  .29

ديسمبر/كانون ا%ول  6وّقع فيه على إقرار وصفه الوظيفي، أ, وھو  رجعي يبدأ من التاريخ الذي

2011 . 

  

  حجج المدعى عليه

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .30

  

i(  تستوفي الدعوى شروط المقبولية لعدم وجود قرار إداري؛ , 
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ii(  المفوض العام ا,جتھاد لتصنيف  1.2يمنح النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم

 الوظائف؛ 

iii(  أجِري التصنيف وفقا ل[طار التنظيمي؛ 

iv(  لم يكن التصنيف قرارا تعسفيا ضد المدعي؛ 

v( للحصول على  5.103اري للموظفين المحليين من الشروط التي توجبھا قاعدة النظام ا#د

عDوة أن يكون الموظف أو, مستحقا لتلك العDوة؛ ولم يكن المدعي في ھذه الحالة 

، أي بعد إقرار رمز تصنيف المھن الجديد؛ 2014أبريل/نيسان  1للعDوة حتى مستحقا 

 و

vi(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيDأساس قانونيا ل , 

   

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .31

  

 ا#عتبارات

 

من حجج  viالفقرة محكمة ا%مم المتحدة لDستئناف قد بتت آنفا في تDحظ المحكمة أن  .32

؛ وبذلك Harb 2016-UNAT-643في حكمھا  من حجج المدعى عليه iالمدعي والفقرة 

 ستتناول المحكمة بقية الحجج المرفوعة من الطرفين. 

  

  ما ھو موضع النزاع؟

 

يمنح المفوض العام  1.2من حجج المدعى عليه أن النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم  .33

 على اMتي:  1.2؛ وبالفعل ينص النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم ا,جتھاد لتصنيف الوظائف

  

المفوض العام أحكاما مDئمة لتصنيف الوظائف والموظفين إلى مستويات رواتب وفقا يضع 

  لطبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة.
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, يطعن المدعي في ھذه السلطة ا,جتھادية، بل ما يزعمه المدعي ھو أن وظيفته لم تخضع  .34

مشابه لوصفه الوظيفي  2011سبتمبر/أيلول  12#عادة تصنيف %ن وصفه الوظيفي الذي أقر في 

. ويزعم المدعي أيضا أن ما يسميه المدعى عليه إعادة 2014مارس/آذار  11الذي أقر في 

، أي أنه 66إلى  01تصنيف لوظيفته ليس إ, التعديل الذي أجري على رمز تصنيف المھن من 

%نه ما فتئ يؤدي  بأثر رجعي 66يستحق الحصول على المبلغ المرتبط برمز تصنيف المھن 

المدعى عليه لم يطعن في الواقعة التي مفادھا أن . وتDحظ المحكمة 2011الواجبات نفسھا منذ عام 

، وھذا أمر يؤكده مشرفه المباشر رئيس 2014و 2011أن واجبات المدعي لم تتغير بين عامي 

 ليم. وحدة الشراكات وا,تصال وتكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت وكذلك مديرة التع

 

في حجة المدعي أساسا ينھض بھا، فالمحكمة تDحظ في معرض مقارنتھا بين تجد المحكمة  .35

 11والوصف الوظيفي الذي أقر في  2011سبتمبر/أيلول  12الوصف الوظيفي الذي أقر في 

تطابقا متناھيا بين الوصفين الوظيفيين، وما من فرق بينھما في المسمى  2014مارس/آذار 

ي، و, في واجبات و, مسؤولياته، و, في درجته أو خطوته، و, في عدد الموظفين الوظيفي للمدع

  تحت إشرافه. 

 

 A/4/Part II/Rev.7/Section I )1نستشھد ھنا بتوجيه شؤون الموظفين المحليين  .36

 )، وفيه يرد: 2009يوليو/تموز 

 

  

  

. لن يلزم ا#عDن عن الوظيفة المحلية التي ُترفع درجتھا شريطة أن يكون رفع 77

درجة الوظيفة متوافقا بدقة مع المعايير القائمة والوظائف المعادلة في الوكالة، أو 

، وكذلك عندما , يكون ھناك (وليس ترقية) تشوهتصحيح أن ُيجرى ذلك بغية 

إضافة مسؤوليات جديدة. وفي الحا,ت التي  تغيير في المسؤوليات ا%ساسية أو

يلبي فيھا شاغل الوظيفة تلبية تامة المتطلباِت الدنيا للوظيفة التي ُرفعت درجتھا، 

  وأظھر أداء ُمرضيا، ُيمكن وضعه/وضعھا في الدرجة ا%على. 
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 (التشديد مضاف)

 

  

 

 

و, لنقل إلى ترى المحكمة أن وظيفة المدعي لم تخضع #عادة تصنيف بسبب الترقية  .37

وظيفة أخرى، فھي الوظيفة ذاتھا، والمھام والمسؤوليات ذاتھا، والمسمى الوظيفي ذاته. وترى 

مديرة التعليم  ااستخدمتھ الكلمة التي ه ھيفحسب، وھذ تشوھاالمحكمة أيضا أن المدعى عليه صحح 

 عندما تواصلت مع الوكالة بشأن حالة المدعي. 

 

 28الملف تدعم ھذا ا,ستنتاج، فقد تسلّم المدعي رسالة مؤرخة الواردة في والوثائق  .38

تنص بجDء على أن وظيفته آنذاك، وھي وظيفة اختصاصي في معھد  2011تشرين الثاني نوفمبر/

لتصبح وظيفة مستشار وسائط ووسائط  أعيد تصنيفھاالتربية (الوسائط السمعية والبصرية)، قد 

، طلبت رئيسة شعبة التعويض 2013فبراير/شباط  9 متعددة سمعية وبصرية. وبعد ذلك في

وخدمات ا#دارة بموجب رسالة إلى مديرة الموارد البشرية "تغيير وظيفة مستشاري وسائط 

(اختصاصيون  01من رمز تصنيف المھن  A 16ووسائط متعددة سمعية وبصرية على الدرجة 

؛ ولم تأِت الرسالة على ذلك (الخدمات السمعية البصرية) 66تربويون) إلى رمز تصنيف المھن 

إعادة تصنيف للوظيفة، بل كان الطلب ھو تغيير العDوة المھنية الخاصة المتربطة بوظيفة معينة. 

مذكرة داخلية إلى مديرة الموارد البشرية  2013أغسطس/آب  4وأخيرا، أرسلت مديرة التعليم في 

وسائط ووسائط متعددة سمعية توصي فيھا باتخاذ إجراء فوري بشأن "تعديل وظيفة مستشاري 

في أي من  إعادة تصنيفوبصرية إلى رمز تصنيف المھن ذي الصلة..."؛ و, يرد أي ذكر لعملية 

 التي تسلّمھا المدعي.  2011نوفمبر/تشرين الثاني  28 الرسالة المؤرخة الوثائق بعد

 
للمدعى عليه أن يستشھد بالمراجعة ا#دارية أو عملية إعادة الھيكلة الشاملة لدائرة التعليم،  .39

وله أن يسھب في ذلك أو أن يتظاھر بأن العملية كانت عملية إعادة تصنيف، بيد أن الحقيقة الماثلة 

 ، وھذا ما تؤكده شھادة2014و 2011ھي عدم حدوث تغيير في الوصف الوظيفي للمدعي بين 

 31الخدمة التي أصدرتھا دائرة الموارد البشرية إلى المدعي يوم ترك الخدمة في الوكالة، أي في 
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، ويرد 19، علما أن المدعى عليه رفع ھذه الشھادة باعتبارھا الملحق 2014أكتوبر/تشرين ا%ول 

 فيھا في الجزء ذي الصلة ما يلي: 

 
  

  بيان التسلسل الزمني للواجبات والمسؤوليات:

  

 31إلى  2011ديسمبر/كانون ا%ول  1 من -

، شغل وظيفة "مستشار 2014أكتوبر/تشرين ا%ول 

وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية" في دائرة التعليم 

  في الرئاسة العامة لKونروا في عّمان. 

 
، وھذا ھو الرمز 66إلى  01ما فعله المدعى عليه حقا ھو تعديل رمز تصنيف المھن من  .40

 01بغي للوظيفة أن تكون فيه أصD. إن العDوة المھنية الخاصة لرمز تصنيف المھن الذي كان ين

، وھذا فرق كبير. وحيث 66في المئة لرمز تصنيف المھن  38.15في المئة في حين تبلغ  15ھي 

المحكمة تجد ، 2014و 2011واجباته بين عامي تغيير على المسمى الوظيفي للمدعي ولم يطرأ 

% على رمز 38.15أنه ينبغي أن يكون المدعي مستحقا للحصول على عDوة مھنية خاصة بمعدل 

 . فاؤھايشروط يجب است ه توجدغير أنر رجعي، بأث 66تصنيف المھن 

  

  ما ھي شروط دفع عDوة مھنية خاصة بأثر رجعي؟

 

، غير أن 66يطعن المدعى عليه في أن رمز تصنيف المھن الموافق لوظيفة المدعي ھو  , .41

، وھو التاريخ الذي 2014مارس/آذار  11حجته ھي أنه طبقه على وظيفة المدعي فقط اعتبارا من 

 أِقر فيه الوصف الوظيفي الجديد. 

 

بسھا المدعى عليه ، التي اقت5.103تنص قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم  .42

 اقتباسا جزئيا في محله، على ما يلي:
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  الدفع بأثر رجعي

  

  

الموظف الذي لم يتسلّم عDوة، أو منحة، أو أي مدفوعات أخرى يستحقھا، لن  إن

ذا رفع مطالبة المدفوعات ا%خرى بأثر رجعي إ, إ يتسلّم العDوة، أو المنحة، أو

  كتابية بھا وفقا لما يلي: 

  

في حالة إلغاء القاعدة الضابطة لKھلية أو تعديلھا، في غضون ثDثة أشھر           ) أ(

  بعد تاريخ ا#لغاء أو التعديل؛ 

بعد التاريخ الذي  سنة واحدةفي كل حالة من الحا,ت ا%خرى، في خDل   ) ب(

 كان سيستحق فيه الدفعة ا%ولية.  

  

  .(التشديد مضاف)

 

أرِسل إلى المدعي الوصف الوظيفي الذي أقرته  2011نوفمبر/تشرين الثاني  28في  .43

 6، فوّقع المدعي الوصف الوظيفي في 2011سبتمبر/أيلول  12مديرة الموارد البشرية في 

ويزعم أنه أدرك "الخطأ على الفور وطلب إليھم تصحيحه"؛ بعبارة  2011ديسمبر/كانون ا%ول 

أن رمز  2011 سمبر/كانون ا%ولدي 6أخرى، كان المدعي يعي منذ مرحلة مبكرة تبدأ من 

كان غلطة ينبغي تصحيحھا، بيد أنه , يوجد دليل في السجل على أن المدعي  01تصنيف المھن 

وفي طلب مراجعة القرار، يزعم المدعي مرة أخرى أنه "ما فتئ لفت نظر الوكالة إلى الخطأ فورا. 

لكن , يرد قيد في الملف " 2011يناقش المسألة مع المشرف المباشر منذ ديسمبر/كانون ا%ول 

 لھذه المناقشات. 

 

عند العلم أن الخطأ لم ُيصحح"  2012يزعم المدعي أيضا أنه "في أكتوبر/تشرين ا%ول  .44

". وبالفعل، 11/10/2012المباشر كتابيا ... بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  هفقد "أعلم مشرف
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 2012أكتوبر/تشرين ا%ول  11فه في يثبت السجل أن المدعي أرسل رسالة إليكترونية إلى مشر

 نصھا كما يلي: 

 
  

أن ھناك ظلم في العDوة المھنية المقدمة للموظفين بموجب النظامين أرجو العلم 

  . ا#داري وا%ساسي للموظفين

  أرجو العلم أن العDوات المھنية للوظائف التالية ھي كما يلي: 

  

  %35اتصال                                        مستشار

  %50مستشار تكنولوجيا معلومات واتصا,ت            

  % 15مستشار وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية   

  

بالمقارنة مع ھذه الوظائف، الرجاء اتخاذ الترتيبات لرفع عDوة وظيفة مستشار 

% (عDوة وظيفة مستشار وسائط 35وسائط ووسائط متعددة سمعية وبصرية إلى 

وتقديم عDوة إدارية  1/12/2011ووسائط متعددة سمعية وبصرية) اعتبارا من 

لوظيفة مشرف وحدة فرعية فيھا ثDثة موظفين وفقا للنظامين ا%ساسي وا#داري 

 للموظفين. 

 
ه كانت المرة بالحكم استنادا إلى الرسالة ا#لكترونية المذكورة أعDه، يبدو كما لو أن ھذ  .45

ا%ولى التي أثار فيھا المدعي مسألة العDوة المھنية الخاصة، و, يرد ذكر لمناقشات سابقة مع 

مشرفه في ھذه الرسالة ا#ليكترونية. وعليه، ستعتبر المحكمة ھذه الرسالة ا#ليكترونية دليD على 

 (ب).   5.103حليين رقم التي تشترطھا قاعدة النظام ا#داري للموظفين الم المطالبة الخطية

 

على أنه التاريخ الذي وقع فيه المدعي  2011ديسمبر/كانون ا%ول  6إن المحكمة إذ تعتبر  .46

على أنه تاريخ المطالبة الكتابية ا%ولى  2012أكتوبر/تشرين ا%ول  11وصفه الوظيفي، وتاريخ 

، تجد المحكمة أن 66 من المدعي بشأن العDوة المھنية الخاصة المرتبطة برمز تصنيف المھن

المدعي رفع مطالبته الكتابية ضمن الموعد النھائي المحدد بسنة من التاريخ الذي استحق فيه الدفعة 
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(ب). وبذلك تجد  5.103ا%ولى، وذلك بموجب قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم 

 بأثر رجعي. المحكمة أن المدعي يستحق أن ُتدفع إليه العDوة المھنية الخاصة 

 
قرار المدعى عليه بصورة اعتباطية أو كان دافعه التحامل أو اعترته أخطاء إجرائية أو ھل اُتخذ 

  خطأ في القانون؟

  

إلى أي تعسف أو تحيز من جانب المدعى عليه و, يقدم دليD على ذلك، , يشير المدعي  .47

في رمز تصنيف المھن  التشوهبل يزعم المدعي أن المدعى عليه استغرق سنتين ونصفا لتصحيح 

والعDوة المھنية الخاصة. وبالفعل، تأخر التصحيح كثيرا، غير أن المحكمة ترى أن تأخر المدعى 

 تعسفيا، إنما يمكن رده إلى البيروقراطية البطيئة أو المثقلة.  عليه ليس كيديا أو

  

  

 الخ,صة

 
  تأسيسا على جميع ما تقّدم، تقضي المحكمة بإقرار الدعوى.  .48

 

  

  

     (ُوقـbع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 24 بتاريخ

  

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  24 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

  

     (ُوقـbع)   
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  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


