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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/051                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/030 

Date: 23 October 2016 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حاج صالح

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  مثل نفسه ي المدعي

  

  محامي المدعى عليه:

  الشؤون القانونية) القائمة بأعمال مدير( ريتشل إيفرز

 



                                                                                                                                               Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/051                                             

                                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2016/030 

Page 2 of 10 
 

 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة  غسان حاج صالحھا ھذه دعوى رفع .1

قرار  وھو، وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("المدعى عليه")

  .     " إليه لقاء المحاضرات التي يلقيھالطاقم التدريسياعدم دفع "عBوة 

 

  الوقائع 

  

في  1والخطوة  6ُعين المدعي في وظيفة معلم على الدرجة  1987فبراير/شباط  4اعتبارا من  .2

اعتبارا مدرسة وقاص ا*بتدائية بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة. وبعد ترقيات عدة أصبح المدعي 

 .1والخطوة  10معلما أقدم على الدرجة  1992أكتوبر/تشرين ا%ول  1من 

 

، وكانت 1999وعلى الماجستير في عام  1992حصل المدعي على درجة البكالوريوس في عام  .3

 كلتاھما في مجال التربية الرياضية.

 
جة رُنقل المدعي إلى وظيفة مسؤول ا%نشطة وبقي على الد 2000سبتمبر/أيلول  1اعتبارا من  .4

 عني بھذه الدعوى، كان المدعي ما يزال في وظيفة مسؤول ا%نشطة. م. وفي الزمن ال10

 
توكل إليه"؛  يجوز أن واجبات أخرىوفقا للوصف الوظيفي الخاص بالمدعي على المدعي تأدية " .5

ُطلب إلى المدعي تدريس التربية البدنية للطBب في مركز تدريب وادي السير  2000وفي سبتمبر/أيلول 

ضمن "برنامج التعليم الموازي" با#ضافة إلى مھامه المنتظمة وفوق ساعات عمله ا*عتيادية، علما أن 

م، وذلك برنامج التعليم الموازي يمنح الفرصة للطBب لBلتحاق بكليات ا%ونروا وجامعاتھا مقابل دفع رسو

عندما يتعذر الحصول على مقعد نتيجة العملية التنافسية للحصول على مقاعد في ھذه المؤسسات. ومن 

دينار أردني لقاء كل  2.5تقاضى المدعي أجرا إضافيا مقداره  2011حتى مايو/أيار  2000سبتمبر/أيلول 

 محاضرة. 

 
لقاء ة حدد فيھا معدل ا%جر أصدر مكتب إقليم ا%ردن مذكرة داخلي 2011مارس/آذار  27في  .6

ساعات العمل ا#ضافية في برنامج التعلم الموازي؛ ونصت المذكرة على مجموعة من معد*ت ا%جر 
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ومن ا%مثلة على ذلك، نصت المذكرة على دفع المدفوعة حسب الشھادات المختلفة التي يحملھا الموظفون. 

دينارا أردنيا إلى الموظف الذي يحمل  11ير، ودنانير أردنية إلى الموظف الذي يحمل شھادة ماجست 9

 شھادة الدكتوراه. 

 
وقع المدعي على "تعھد" لقبول العمل مع برنامج التعليم الموازي بمعدل  2011مايو/أيار  2 في .7

مبلغ  2012حتى مارس/آذار  2011و/أيار دنانير أردنية. وعليه، ُدفع إلى المدعي من ماي 9أجر مقداره 

 دنانير أردنية مقابل كل ساعة تدريس مادة التربية البدنية.  9مقداره 

 
 30حصل المدعي على الدكتوراه في التربية البدنية؛ وفي  2011يونيو/حزيران  30في  .8

 رفع شھادة الدكتوراه إلى الوكالة.  2011أكتوبر/تشرين ا%ول 

 
، وأدخلت A/3من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  XIالجزء ُنقّح  2012أغسطس/آب  2في  .9

زون مھام لدعم برنامج التعليم الموازي، كما فّرقت بين الطاقم النسخة المنقحة عBوة للموظفين الذين ينج

 ، والطاقم التنظيمي ا%قدم غير التدريسي، وطاقم الشؤون ا#دارية غير التدريسي.التدريسي

 
ُدفعت إلى المدعي لقاء عمله في برنامج التعليم الموازي عBوة  2012اعتبارا من سبتمبر/أيلول  .10

دنانير  5.3، علما أن العBوة بلغت ى راتبه ا*عتيادي في وظيفة مسؤول ا%نشطةالعمل ا#ضافي استنادا إل

 أردنية لقاء كل محاضرة.

 
أرسل المدعي رسائل إلى مسؤول  2014أكتوبر/تشرين ا%ول  14و 2014أغسطس/آب  27في  .11

 24الموارد البشرية في إقليم ا%ردن يطلب فيه مراجعة لمبلغ ا%جر الخاص به، كما أرسل في 

رسالة إلى مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن يطلب فيه أن ُيعامل على أنه من  2014ديسمبر/كانون ا%ول 

 الطاقم التدريسي في مسألة المحاضرات التي كان يلقيھا. 

 
، رد مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا%ردن على المدعي مشيرا إلى 2015فبراير/شباط  15في  .12

أنه "طاقم غير تدريسي" وأنه يتقاضى أجر محاضراته بناء على قوانين العمل ا#ضافي المعمول بھا في 

 ا%ونروا. 

 
 على طلبه ھذا.  رفع المدعي طلب مراجعة قرار، ولم ترد الوكالة 2015أبريل/نيسان  14في  .13
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 رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات ("المحكمة").  2015يونيو/حزيران  25في  .14

 
 26رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد على الدعوى، وفي  2015يوليو/تموز  23في  .15

 أرِسل الطلب إلى المدعي.  2015 يوليو/تموز

 
لرفع رده، وذلك  تعلى طلب المدعى عليه لتمديد الوق تمت الموافقة 2015يوليو/تموز  28في  .16

 ).UNRWA/DT/2015( 085بموجب ا%مر رقم 

 
 ، رفع المدعى عليه رده. 2015أغسطس/آب  13في  .17

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية لرد على  2015أغسطس/آب  14 في .18

 الدعوى، ثم أرِسل الطلب في اليوم نفسه إلى المدعي. 

 
ية لرده، فأرسلت الترجمة العربية ، قدم المدعى عليه الترجمة العرب2015سبتمبر/أيلول  26في  .19

 . 2015سبتمبر/أيلول  28إلى المدعي في 

 
رفع المدعي مBحظات على رد المدعى عليه مستخدما نموذج  2015أكتوبر/تشرين ا%ول  21في  .20

وقُبلت في سجل القضية  2015أكتوبر/تشرين ا%ول  22الطلب، ثم أرِسلت مBحظاته إلى المدعى عليه في 

 بصفتھا مBحظات المدعى عليه. 

 
  

  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .21

  

i( ُيعامل كبقية المحاضرين من "داخل الكلية وخارجھا" و"ووفقا لشھاداته ا%كاديمية"؛  ينبغي أن 

ii( العمل الذي يؤديه ھو تدريس بكل معنى الكلمة"؛ و" 

iii(  .ھو يدّرس خارج ساعات العمل الرسمية، وھذا على حساب وقته الخاص 
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 ما يلي: يطلب المدعي  .22

  

i(  أن يصبح موظفا من الطاقم التدريسي؛ 

ii(  عن الفترة الماضية "ابتداء من تاريخ اعتماد الشھادة ا%كاديمية"؛ والتعويض 

iii(  .التعويض عن ا%ضرار المعنوية 

  

  حجج المدعى عليه

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .23

  

i(  بقاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين Bممنوعة بفعل الحاجز الزمني  الدعوى 5.103عم

، حيث * 2013أغسطس/آب  27بشأن الفترة السابقة لتاريخ وغير مستوفية لشروط المقبولية 

يوجد لدى الوكالة في ملفاتھا أي مراسلة من المدعي يطعن بموجبھا في عBوات العمل 

 ؛ 2014أغسطس/آب  27ا#ضافي قبل 

ii(  بموجب النسخة المنقحة من الجزءXI  من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقمA/3/Rev.1/ 

Part XI/Amend.4  توجيه شؤون الموظفين")A/3" من الملحق ث، يحق  3.3.3) والفقرة

 قوانين الوكالة الضابطة للعمل ا#ضافي؛ للمدعي تقاضي تعويض عن عمله ا#ضافي بناء على 

iii(  يتجلى من الوصف الوظيفي للمدعي أنه من "الطاقم غير التدريسي" وأن "تدريسه لمواد التربية

بدنية في مركز تدريب وادي السير مرتبط بواجباته ا*عتيادية لكنه عمل إضافي كما ھو ال

 "؛ A/3من توجيه شؤون الموظفين  1.5منصوص عليه في الفقرة 

iv(  خرينUنظام ا%جور المستخدم مع المدعي ھو نفسه المستخدم مع جميع موظفي الشؤون ا#دارية ا"

 "؛ والتعليم الموازي في مركز تدريب وادي السير الذين يؤدون مھام تدريسية ضمن برنامج

v(  وة إضافية، ولمBتعرض المدعي %ي ضرر، ي* أساس في الواقع و* في القانون للمطالبة بدفع ع

  و* أساس لدفع تعويض عن الكرب وا%ضرار المعنوية. 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .24
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  ا#عتبارات

 

 
تدريسي" إليه لقاء المحاضرات التي يلقيھا، الطاقم الالمدعي في قرار الوكالة عدم دفع "عBوة  يطعن .25

لكن * يتضح من الدعوى التاريخ الذي يلتمس المدعي تعديل رواتبه ابتداء منه. بيد أن قاعدة النظام ا#داري 

 تنص على ما يلي بشأن المدفوعات بأثر رجعي:  5.103للموظفين المحليين رقم 

  

إّن الموظف الذي لم يتسلّم عBوة، أو منحة، أو أي مدفوعات أخرى يستحقھا، لن يتسلّم 

العBوة، أو المنحة، أو المدفوعات ا%خرى بأثر رجعي إ*ّ إّذا رفع مطالبة كتابية بھا وفقا 

  لما يلي: 

  

تاريخ ي حالة إلغاء القاعدة الضابطة لVھلية أو تعديلھا، في غضون ثBثة أشھر بعد ف (أ)

  ا#لغاء أو التعديل؛ 

في كل حالة من الحا*ت ا%خرى، في خBل سنة واحدة بعد التاريخ الذي كان سيستحق    ) ب(

 فيه الدفعة ا%ولية.  

 

ديسمبر/كانون ا%ول  27يحتوي ملف القضية الموجود بين يدي المحكمة طلب المدعي المؤرخ  .26

اعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم بشأن المبلغ المدفوع لقاء محاضراته؛ وبموجب ق 2014

متقدمة الذكر فإن المبالغ رجعية ا%ثر الوحيدة التي يمكن للمدعي توقعھا نظريا ترتبط  5.103

 . 2013ديسمبر/كانون ا%ول  27بالمحاضرات التي ألقاھا بعد 

 

، وبذلك A/3من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  XIُنّقح الجزء  2012أغسطس/آب  2في  .27

تسري السياسة المنقحة على الدعوى الراھنة. وقد أدخلت النسخة المنقحة عBوة للموظفين الذين ينجزون 

مھام لدعم برنامج التعليم الموازي، كما فّرقت بين الطاقم التدريسي، والطاقم التنظيمي ا%قدم غير التدريسي، 

ُدفعت إلى المدعي لقاء عمله في برنامج التعليم الموازي وطاقم الشؤون ا#دارية غير التدريسي. وتبعا لذلك، 
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 تقريبا عBوة العمل ا#ضافي استنادا إلى راتبه ا*عتيادي في وظيفة مسؤول ا%نشطة، علما أن العBوة بلغت

 دنانير أردنية لقاء كل محاضرة. 5.3

 
 A/3محليين رقم من توجيه شؤون الموظفين ال ،XIمن الجزء المنقح، وھو الجزء  5تنص الفقرة  .28

 على اUتي: 

 
  

يجوز للوكالة عقد دورات للطلبة دافعي الرسوم بالتوازي مع الدورات التي ُتعقد  1.5

لمنفعة الطلبة غير دافعي الرسوم؛ ويجوز اختيار موظفين محليين %داء مھام ترتبط بمھام 

لبرامج التعليم وظائفھم ا*عتيادية لكنھا مھام إضافية تؤدى خارج ساعات العمل دعما 

  والتطوير الموازيين. وفي مثل ھذه الحا*ت، يجوز دفع عBوة لقاء ھذه المھام لفترة معينة. 

  

*    *    *  

  

يبين الملحق ث واجبات واستحقاقات الموظفين المنخرطين في الواجبات ا#ضافية  3.5

  التي أنشأتھا برامج التعليم والتطوير الموازيين. 

 

 
 على اUتي: A/3من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  XIينص الجزء  .29

  

 الغرض .1

  

الغرض ھو وضع أسس أھلية الحصول على عBوة ا*نتداب ا#ضافي، وتحديد  1.1

ا%جور واجبة الدفع إلى موظفي الوكالة الذين يقومون بمھام ا#شراف أو إلقاء 

ن المصرح يوازيالمحاضرات أو تأدية واجبات في ظل برامج التعليم والتطوير الم

بھما من الوكالة؛ وكذلك تحديد الموظفين المؤھلين لتسلّم عBوة ا*نتداب ا#ضافي 

  لقاء تأدية ھذا الواجب. 

*    *    *  
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  فيما يخص الموظفين في مراكز التدريب المھني في إقليم ا%ردن:  2.3

  

% من معدل العمل ا#ضافي 80سيكون المعدل ھو ما يكافئ  :الطاقم التدريسي 1.2.3

  المدفوع لقاء البرامج المعادلة في جامعة البلقاء. 

: سُيدفع حافز شھري، وسُيحسب المعدل الطاقم التنظيمي ا%قدم غير التدريسي 2.2.3

لحجم العمل استنادا إلى عدد الطBب المسجلين في برنامج التعليم الموازي، وھذه وفقا 

  ھي الممارسة ذاتھا المتبعة في جامعة البلقاء. 

: نظرا إلى الصعوبة في تقييم ا%ثر الذي طاقم الشؤون ا#دارية غير التدريسي 3.2.3  

ن حجم العمل ا#ضافي للطاقم سيحدثه البرنامج (أو البرامج) على طاقم الشؤون ا#دارية فإ

  غير التنظيمي في:

  

سُيدفع مقابله باتباع قوانين ا%ونروا بشأن  12الوظائف وصو* إلى الدرجة  1.3.2.3 

  العمل ا#ضافي (أي على ھيئة مبلغ إضافي لكل ساعة عمل إضافي ُتنجز)؛ و

ا*نتداب سُيدفع مقابله على ھيئة عBوة  14أو  13الوظائف على الدرجة  2.3.2.3

، وسُيصرح به 8.103ا#ضافي بمعدل يحدد بموجب قاعدة النظام ا#داري للموظفين رقم 

  . A/1/Part IIIوُيدار كما ھو معرف في توجيه شؤون الموظفين 

  

  (التشديد في ا%صل)

 

، وھو بھذه الصفة مسؤول عن 2000سبتمبر/أيلول  1ُعين المدعي في وظيفة مسؤول ا%نشطة في  .30

. ومن الجلي من الوصف ا%نشطة الترفيھية الداخلية والخارجية المقدمة للمتدربين وا#شراف عليھاتنظيم 

%نه يلقي محاضرات عديدة في برنامج الوظيفي للمدعي أنه ليس معلما، وھو يزعم أنه ينبغي اعتباره معلما 

يله بطريقة مختلفة؛ كما أن التعليم الموازي، بيد أن المحكمة تقضي أن وصفه الوظيفي جلي و* يمكن تأو

السياسة السارية في مسألة معد*ت عBوة ا*نتداب ا#ضافي للموظفين من غير الطاقم التدريسي تنص نصا 

يتقاضون ا%جر  12واضحا على أن موظفي الشؤون ا#دارية من غير الطاقم التدريسي وصو* إلى الدرجة 

 . بموجب قوانين ا%ونروا الضابطة للعمل ا#ضافي
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يحتج المدعى عليه بأن ھناك أربعة موظفي شؤون إدارية آخرين "يؤدون مھام تدريسية ضمن  .31

برنامج التعليم الموازي في مركز تدريب وادي السير"، وأن جميع موظفي الشؤون ا#دارية ھؤ*ء 

وادي ُيعوضون على نفس ا%ساس الذي ُيعوض به المدعي. ويزعم المدعي أن زميB آخر في مركز تدريب 

سير حصل على "عBوة الطاقم التدريسي"؛ وعلى فرض صحة ھذا الزعم، ومع ا*فتراض أن ھذا ال

الموظف كان موظفا شؤون إدارية من غير الطاقم التدريسي، فإن المحكمة تقضي بما يلي: حتى لو كان 

التطبيق غير  ھناك موظف شؤون إدارية من غير الطاقم التدريسي تلقى "عBوة الطاقم التدريسي"، فإن

الصحيح للنظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين وغيرھما من ا#صدارات ا#دارية ا%خرى * يخلق حقا 

 للموظف و* التزاما على الوكالة.  

  

  الخ%صة 

  

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا: .32

 

 أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ[ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2016 أكتوبر/تشرين ا%ول 23بتاريخ 

 

  2016 أكتوبر/تشرين ا%ول 23أدِخَل في السجل بتاريخ 

  

  

      (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 



                                                                                                                                               Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/051                                             

                                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2016/030 

Page 10 of 10 
 

 


