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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/015                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/013 

Date: 11 April 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  غانم

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا"مم المتحدة  غاثة

  وتشغيل 'جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  يمثل نفسهالمدعي 

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا"مم المتحدة  غاثة  سمير عبد الرحمن غانمھا ھذه دعوى رفع .1

 و قرار، وھوتشغيل 'جئي فلسطين في الشرق ا"دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا"ونروا ("المدعى عليه")

   . 3ترقيته إلى وظيفة حارس على الدرجة عدم 

 

  الوقائع 

  

ُعين المدعي بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة في وظيفة  1991أبريل/نيسان  1اعتبارا من  .2

ُنقل المدعي إلى وظيفة مراسل  1992فبراير/شباط  1واعتبارا من . 1والخطوة  1على الدرجة  منظف

 .  2والخطوة  2وُرقي إلى الدرجة 

 

" بC تغيير في A، ُنقل المدعي إلى وظيفة حارس "1994ديسمبر/كانون ا"ول  1اعتبارا من  .3

وزيع بC ُنقل المدعي إلى وظيفة مشرف ت 1997أغسطس/آب  28الدرجة أو الخطوة أو الراتب؛ وبدءا من 

، ُنقل المدعي إلى وظيفة عامل حزم بC 1998يونيو/حزيران  14تغيير في الدرجة. وبأثر يسري من 

 . تغيير في الدرجة

 
، رفع مدير الموارد البشرية إلى 2015ديسمبر/كانون ا"ول  16مذكرة داخلية مؤرخة بموجب  .4

ردن "درجات مؤقتة شخصية على الدرجة المفوض العام توصية مفادھا منح ستة موظفين من مكتب إقليم ا"

؛ كما أوصَي بدفع مبلغ 2011سبتمبر/أيلول  1على أساس الترقية" على أن يسري ذلك اعتبارا من  3

 1عن الفترة من  3والدرجة  2دو'را أميركيا يعبر عن الفرق بين الدرجة  6,240إجمالي مقداره 

ستثنائية ا'. وعليه، منح المفوض العام موافقته 2015ديسمبر/كانون ا"ول  31إلى  2011سبتمبر/أيلول 

 لھذه التوصية المقدمة من مدير الموارد البشرية.    2015ديسمبر/كانون ا"ول  21في 

 

أسوة  3درجة ، طلب المدعي الترقية إلى ال2016يناير/كانون الثاني  19بموجب رسالة مؤرخة  .5

 . 3بالحراس اOخرين الذين ُرّقوا إلى الدرجة 
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، أعلمت رئيسة مكتب الموارد البشرية في إقليم 2016فبراير/شباط  3بموجب رسالة مؤرخة  .6

 ' تنطبق على حالته.  3الدرجة ا"ردن المدعي أن ا'عتبارات التي أدت إلى ترقية زمCئه إلى 

 
عمليات ا"ونروا في ا"ردن في  بموجب نموذج طلب مراجعة قرار وصل إلى حيازة مكتب مدير .7

 . 3، طلب المدعي مراجعة لقرار عدم ترقيته إلى وظيفة حارس على الدرجة 2016اير/شباط برف 18

 
 ، ثّبت مدير عمليات ا"ونروا في ا"ردن القرار. 2016مارس/آذار  15بموجب رسالة مؤرخة  .8

 
ُرفعت الدعوى الحاضرة أمام محكمة ا"ونروا للمنازعات  2016 يونيو/حزيران 7في  .9

 . 2016يونيو/حزيران  8("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

 
طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع رده خارج مھلة رفع المدعى عليه  2016يوليو/تموز  8في  .10

ا جرائية للمحكمة، وأرِسل الطلب إلى المدعي في ) من القواعد 1(6المبينة في المادة  30ا"يام التقويمية الـ

 . 2016يوليو/تموز  10

 
، قبلت 2016 يوليو/تموز 24) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 050بموجب ا"مر رقم  .11

 . لتمديد الوقت المحكمة طلب المدعى عليه

 
الرد رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل رفع المدعى عليه  2016أغسطس/آب  12في  .12

 .1996أغسطس/آب  14إلى المدعي في 

 
أودع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، فأرِسلت  2016سبتمبر/أيلول  1في  .13

 الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

 
  

 المدعي حجج

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .14
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i(  و؛ 1997أغسطس/آب  27إلى  1994ديسمبر/كانون ا"ول  1عمل حارسا من 

ii(  .ؤه، وھو ُحرم من الترقيةCُرّقي زم 

  

 والتعويض عن خسارة الراتب.  3يلتمس المدعي الترقية إلى الدرجة  .15

  

  حجج المدعى عليه

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:   .16

  

i(  ستئناف على أن الوكالة "تتمتع شددت محكمة ا"مم المتحدةCباجتھاد كبير في اتخاذ القرارات ل

 بشأن التعينات والترقيات"؛ 

ii(  ؛ و3لم يستوِف المدعي معايير الترقية إلى الدرجة 

iii(  الذين ُنقلوا من وظائفھم حارس "قرر المفوض العام أن يرقي فقط موظفي مكتب إقليم ا"ردنB "

ُحرموا ھم "ن 2011أغسطس/آب  14إلى وظائف أخرى في  2و 1" على الدرجة Aوحارس "

من فرصة إعادة التصنيف والترقية. أما المدعي فلم يكن في الوضع الذي كان فيه الحراس 

إ' من  ”A“، ولم ُيحرم من فرصة للترقية، كما لم يعمل في وظيفة حارس الذين جرت ترقيتھم

ولم ُينقل من وظيفة حارس إلى  ،1997أغسطس/آب  28إلى  1994ديسمبر/كانون ا"ول  1

 . 2011أغسطس/آب  14وظيفة أخرى في 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .17

  

  

 ا"عتبارات

 
، والحجة الوحيدة التي يقدمھا ھي 3يطعن المدعي في قرار عدم ترقيته لوظيفة حارس على الدرجة  .18

في مكتب إقليم ا"ردن أنه كان ينبغي للوكالة أن تعامله بالطريقة ذاتھا التي عاملت بھا ستة موظفين آخرين 
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ضع نفسه معاملة تقوم على معاملة جميع الموظفين الذين في الو رى وجوب، وي3جرت ترقيتھم إلى الدرجة 

 المساواة. 

 

على المحكمة النظر فيما إن كان المدعي في الوضع ذاته الذي كان فيه الموظفون الصدد، في ھذا  .19

منح المفوض العام بصورة ، 2015ديسمبر/كانون ا"ول  21. في 3الذين جرت ترقيتھم إلى الدرجة 

على أساس الترقية"  3ت مؤقتة شخصية على الدرجة درجااستثنائية ستة موظفين من مكتب إقليم ا"ردن "

دو'را  6,240مقداره  اإجمالي امبلغمنحھم ؛ كما 2011سبتمبر/أيلول  1على أن يسري ذلك اعتبارا من 

 31إلى  2011سبتمبر/أيلول  1عن الفترة من  3والدرجة  2أميركيا يعبر عن الفرق بين الدرجة 

 .2015ديسمبر/كانون ا"ول 

 
، شرح مدير الموارد البشرية 2015ديسمبر/كانون ا"ول  16كرة داخلية مؤرخة بموجب مذ .20

ُنقل سبعة حراس  2011أغسطس/آب  14للمفوض العام سبب ھذا التدبير العCجي ا'ستثنائي كما يلي: في 

 نفسه إلى وظائف أخرى على الدرجة ذاتھا في الدائرة ذاتھا؛ وفي اليوم 2و 1يشغلون وظائف على الدرجة 

بأثر يسري من  3ھا حتى ذلك الوقت إلى درجة أعلى ھي الدرجة نشغلوكانوا يأعيد تصنيف الوظائف التي 

 . 2011سبتمبر/أيلول  1

 
أغسطس/آب  28حتى  1994ديسمبر/كانون ا"ول  1عمل حارسا من تCحظ المحكمة أن المدعي  .21

؛ وعندما ُحرم الحراس الذين تمت ترقيتھم من فرصة إعادة مشرف توزيعقبل أن ُينقل إلى وظيفة  1997

وليس حزم كان المدعي يشغل وظيفة عامل  2011أغسطس/آب  14تصنيف وظائفھم وفرصة الترقية في 

بين نقل المدعي من وظيفة حارس إلى عاما  14وظيفة حارس. ولما كان ذلك، ھناك فجوة زمنية مقدارھا 

. 2011سبتمبر/أيلول  1ة تصنيف وظائف الحراس التي أجريت في وعملية إعاد مشرف توزيعوظيفة 

، 1997أغسطس/آب  28حتى  1994ديسمبر/كانون ا"ول  1من فقط وحيث إن المدعي عمل حارسا 

، يتجلى أنه لم ُيحرم من 2011أغسطس/آب  14وحيث إنه لم ُينقل من وظيفة حارس إلى وظيفة أخرى في 

 اء اتخاذ تدبير عCجي استثنائي. ، وھي العلة ورفرصة ترقية وشيكة

 
كما كان يستحقھا  3في ضوء ما تقدم، ' يمكن للمدعي الزعم أنه كان مستحقا للترقية إلى الدرجة  .22

 في مكتب إقليم ا"ردن. المعنيون الموظفون الستة اOخرون 
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  الخ$صة

 

 :أن تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .23

  

  الدعوى مردودة

  

     (ُوقـYع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 أبريل/نيسان 11بتاريخ 

 

  2017أبريل/نيسان  11بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـYع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


