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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2016/014                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/023 

Date: 4 June 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو السندس

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) عامر

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة  رعد أبو السندسھا ھذه دعوى رفع .1

 قرارو ، وھوتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("المدعى عليه")

وعدم دفع عAوة التعيين بصفة  P-5انتدابه قائما بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من على الفئة الفنية عدم 

   . القائم بأعمال الوظيفة المذكورة

 

  الوقائع 

  

يس السAمة وا%من في دائرة رئُعين المدعي في وظيفة مساعد  2010أغسطس/آب  1اعتبارا من  .2

، ثم أعيد تصنيف الوظيفة 16في عّمان على الدرجة لGونروا من في الرئاسة العامة ا#داري قسم ا% سنادا#

 1اعتبارا من  المدعي لشغلھا ، ثم ُرقي17لتصبح وظيفة كبير مسؤولي السAمة وا%من على الدرجة 

 . 2014مايو/أيار 

 

ترك رئيس شعبة السAمة وا%من الذي كان مشرف المدعي  2015نوفمبر/تشرين الثاني  13في  .3

نوفمبر/تشرين الثاني  9وقد أرسل قبل مغادرته في رسالة إليكترونية مؤرخة  الوكالة ليشغل وظيفة أخرى،

المدعي بصفة القائم بأعمال  انتدابمذكرة إلى رئيس شعبة خدمات الموارد البشرية يوصي فيھا ب 2015

 السAمة وا%من.  شعبة رئيس

 
شعبة بأعمال رئيس قائما بدأ المدعي تأدية مھامه  2015نوفمبر/تشرين الثاني  13اعتبارا من  .4

 السAمة وا%من بموجب الطلب الذي رفعه مشرفه السابق. 

 
بعد مغادرة رئيس شعبة السAمة وا%من أعاد المفوض العام تنظيم ھيكل الوكالة في شؤون السAمة  .5

وا%من، فأدى ذلك إلى إنشاء وظيفة جديدة ھي مدير دائرة ا%من وإدارة المخاطر، ثم أطلِقت عملية استقدام 

 لملء الوظيفة الجديدة. 

 
المدعي بقرار عدم انتدابه قائما  ة الموارد البشريةأعلم مدير دائر 2016يناير/كانون الثاني  29في  .6

 بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من. 
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رفع المدعي إلى نائبة المفوض العام طلب مراجعة لقرار عدم تعيينه  2016فبراير/شباط  29في  .7

 بصفة القائم بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من، ولم يتسلّم ردا على ذلك. 

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات، ثم أرِسلت إلى  2016ن يونيو/حزيرا 5في  .8

 . 2016يونيو/حزيران  6المدعى عليه في 

 
 053عجز المدعى عليه عن رفع رد ضمن المھل الزمنية القانونية فأصدرت المحكمة ا%مر رقم  .9

(UNRWA/DT/2016)  منحت المحكمة ا#ذن للمدعى عليه للمشاركة  2016يوليو/تموز  24المؤرخ

 في ا#جراءات وأمرته برفع رده على الدعوى. 

 
 . ُعين المدير الجديد لدائرة ا%من وإدارة المخاطر 2016في أغسطس/آب  .10

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في  2016أغسطس/آب  12في  .11

 . 2016أغسطس/آب  14

 
لرفع أدلة تكميلية، فأرِسل رفع المدعي طلبا للحصول على إذن  2017يناير/كانون الثاني  11في  .12

 الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
قُبل  2017يناير/كانون الثاني  22المؤرخ  (UNRWA/DT/2017) 017بموجب ا%مر رقم  .13

 طلب المدعي. 

 
، رفع المدعي أدلة تكميلية أرِسلت إلى المدعى عليه في اليوم 2017يناير/كانون الثاني  23في  .14

 نفسه. 

 
لمحكمة طلبت ا 2017مارس/آذار  6المؤرخ  (UNRWA/DT/2017) 037بموجب ا%مر رقم  .15

لسAمة إلى المدعى عليه أن يقدم تعليA لقرار عدم انتداب المدعي في منصب القائم بأعمال رئيس شعبة ا

 وا%من. 
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 037، رفع المدعى عليه رده على ا%مر رقم 2017مارس/آذار  20في  .16

(UNRWA/DT/2017). 

 
أرسلت  2017مارس/آذار  22 المؤرخ (UNRWA/DT/2017) 044بموجب ا%مر رقم  .17

 المحكمة الرد إلى المدعي ومنحته ا#ذن لرفع تعليقاته عليه. 

 
 044يد الوقت لرفع رد على ا%مر رقم في اليوم نفسه، رفع المدعي طلبا لتمد .18

(UNRWA/DT/2017). 

 
أرسلت  2017مارس/آذار  23المؤرخ  (UNRWA/DT/2017) 046بموجب ا%مر رقم  .19

 المحكمة الطلب إلى المدعى عليه ووافقت على طلب المدعي. 

 
، (UNRWA/DT/2017) 044، رفع المدعي رده على ا%مر رقم 2017أبريل/نيسان  2في  .20

 لرد إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. فأرِسل ا

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .21

  

i(  مة وا%من فيAطلب إلى المدعي  2015نوفمبر/تشرين الثاني  13قبل أن يغادر رئيس شعبة الس

تولي زمام قيادة شعبة السAمة وا%من إلى حين شغل الوظيفة الشاغرة، ولم تصدر أي رسالة 

للعمل بصفة القائم بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من إ* أّنه ُطلب إليه أداء واجباته  تعّينه

 بصفة الموظف المسؤول عن الشعبة. 

ii(  مة وا%من من التاريخ الذيAوة التعيين بصفة القائم بأعمال رئيس شعبة السAلم تدفع الوكالة إليه ع

بدأ فيه أداء واجباته بصفة الموظف المسؤول عن الشعبة إلى التاريخ الذي أعلموه فيه أن * 

ميع الشروط التي ينص عليھا توجيه شؤون حاجة إليه للعمل بتلك الصفة علما أنه يستوفي ج

، وكانت المعنيةعAوة الللحصول على  A/3 Rev.1/Amend.5الموظفين المحليين رقم 

، كما يوجب عليه عن الشعبة ب إليه العمل بصفة الموظف المسؤوللالوكالة على علم أنه طُ 

 في غياب رئيس شعبة السAمة وا%من؛  بصفة الموظف المسؤولنص عقده العمل 
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iii( مة وا%من، لطالما ُعين المدعي بصفة الموظف المسAؤول عن الشعبة في غياب رئيس شعبة الس

ھذا با#ضافة إلى أداء واجباته ا*عتيادية، ناھيك عن أنه تسلّم دائما العAوة المنصوص عليھا 

 عندما عمل بصفة الموظف المسؤول عن الشعبة؛

iv(  مة وا%من أن عليه العمل بصفة الموظف المسؤولAفي يرد ضمن اختصاصات كبير مسؤولي الس

 غياب رئيس شعبة السAمة وا%من؛ 

v(  مةAمة وا%من منذ مغادرة رئيس شعبة السAما فتئ المدعي يعمل قائما بأعمال رئيس شعبة الس

وا%من، ويعد تخلف الوكالة عن تعيينه رسميا بصفة الموظف المسؤول عن الشعبة خطرا محدقا 

 في حال وقوع حادث جسيم يمس السAمة وا%من؛ 

vi(  أنه غير مستحق  الموظف المسؤول عن الشعبة، ومن ثم أعلِم على نحو غير متوقععمل بصفة

عن الفترة التي عمل فيھا بصفة الموظف المسؤول  لتسلّم عAوة التعيين بصفة القائم با%عمال

 عن الشعبة؛ و

vii(  مة وا%من في الرئاسة العامةAمة وا%من، فھو أكبر موظفي شعبة السAبصفته كبير مسؤولي الس

 في عّمان، وھذا يؤھله لكي ُيعين في الوظيفة مؤقتا بل ولُينظر في ترشحه إليھا. 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .22

  

i( مة وا%من أو بصفAة رئيس وظيفة ا%من ا*عتراف به رسميا بصفة القائم بأعمال رئيس شعبة الس

 في الرئاسة العامة في عّمان؛ و

ii(  وة التعيين بصفة القائم با%عمال بأثر رجعي عن الفترة التي عمل فيھا بصفة الموظفAتسلّم ع

 المسؤول عن شعبة السAمة وا%من.

  

  حجج المدعى عليه

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .23
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i(  إن انتداب موظف محلي إلى وظيفة دولية قرار اجتھادي، وكان من مدير دائرة الموارد البشرية في

معرض اجتھاده أن قرر عدم انتداب المدعي قائما بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من إبان 

 عملية ا*ستقدام؛ 

ii(  مة وا%من، أعاد المفوض العام تنظيم ھيكل الوكالة في شؤون في أعقابAمغادرة رئيس شعبة الس

استحداث وظيفة مدير دائرة ا%من وإدارة المخاطر، ثم تقرر عدم ا%من والسAمة مما أسفر عن 

انتداب المدعي إلى وظيفة القائم بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من %ن الوكالة لم تكن في 

يوما التي تحددھا  120ح لھا ملء الوظيفة واستيفاء الفترة الزمنية القصوى البالغة وضع يتي

، بل إن المدير الجديد لدائرة A/04/2010من التعميم الموجه للموظفين المحليين رقم  3الفقرة 

 ؛ و2016ا%من وإدارة المخاطر لم يشغل منصبه حتى أغسطس/آب 

iii( نتصاف الذي يلتمسAه المدعي. * أساس قانونيا ل 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .24

  

 ا"عتبارات

 
يطعن المدعي في قرار عدم انتدابه بصفة القائم بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من، وكذلك عدم  .25

 . معنيةعAوة الالدفع 

 

نوفمبر/تشرين الثاني  13وا%من، قبل تركه الوكالة في مما * نزاع فيه أن رئيس شعبة السAمة  .26

 الوظيفة الشاغرة؛ ورغم ءإلى حين مل ، طلب إلى المدعي تولي زمام قيادة شعبة السAمة وا%من2015

بأعمال رئيس شعبة السAمة وا%من، وقد واصل أداء واجباته الطلب لم ُيعين المدعي إطAقا بصفة القائم  ھذا

، وھو الشھر الذي تولى فيه 2016عن شعبة السAمة وا%من حتى أغسطس/آب  بصفة الموظف المسؤول

   المدير الجديد لدائرة ا%من وإدارة المخاطر منصبه في الدائرة التي نشأت عن عملية إعادة الھيكلة. 

 
عليه يقر بأن المدعي ُعين فيما مضى بصفة الموظف المسؤول عن شعبة السAمة وا%من والمدعى  .27

إليه عAوة التعيين بصفة القائم بأعمال رئيس الشعبة، غير أن المدعى عليه يحتج أيضا بأن التعيين وُدفعت 

 للموظف.  وليس حقابصفة الموظف المسؤول عن وظيفة دولية قرار اجتھادي 
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 على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  A/04/2010ينص التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقم  .28

 
  

ضمن جزء اعتيادي من العمل المعتاد للموظفين وبA تعويض إضافي، يتوقع من الموظفين بين 

الحين واWخر أن يتولوا مؤقتا واجبات ومسؤوليات وظائف ذات مستوى أعلى من وظائفھم. 

وعندما ُيطلب من موظف محلي أن يعمل في وظيفة من الفئة الفنية الدولية، يجوز دفع عAوة 

القائم با%عمال عندما يتولى الموظف واجبات ومسؤوليات أعلى وفقا للترتيبات  التعيين بصفة

  التالية: 

  

بدون ا#خAل بمبدأ أن الترقية ستكون الوسيلة المعتادة المتمثلة في ا*عتراف بوجود زيادة  .1

في المسؤوليات، وكذلك ا*عتراف بوجود القدرة على النھوض بھا، فإن الموظف المحلي 

الذي يتولى مؤقتا واجبات ومسؤوليات وظيفة دولية فنية لفترة تزيد على شھر يجوز في 

من بداية الشھر الثاني من  القائم با%عمالأن ُيمنح عAوة التعيين بصفة  استثنائيةحا*ت 

 ا*نتداب في الوظيفة الفنية الدولية.

تسري عAوة التعيين بصفة القائم با%عمال بغض النظر عما إن كان الموظف المحلي  .2

ناء يعمل بصفة القائم با%عمال في وظيفة شاغرة أو بصفة الموظف المسؤول في وظيفة أث

 غياب شاغلھا. 

يوما لملء الشواغر  120يتوقع من المديرين أصحاب التعيين اتباع الفترة القصوى البالغة  .3

الدولية عمA بأحكام سياسة اختيار الموظفين الدوليين. وعليه، * ينبغي *نتداب موظف 

يفة في حا*ت يكون فيھا شاغل الوظ يوما إ* 120دولية أن يتجاوز مدة محلي في وظيفة 

 في إجازة خاصة بA أجر أو أي نوع آخر من أنواع الغياب الطويل. 

يوافق مدير الموارد البشرية على انتداب موظف محلي إلى وظيفة دولية في حالة موظفي  .4

الرئاسة العامة؛ أما في حالة موظفي ا%قاليم، فتكون صAحية الموافقة على ذلك في يد 

 صية من رئيس الدائرة المعني في الحالتين. مدير ا#قليم، على أن يكون ذلك بتو
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النص المتقدم * يعطي للمدعي الحق في تسلّم عAوة التعيين بصفة القائم بأعمال، تجد المحكمة أن  .29

غير أن المحكمة تجد أيضا أن المدعي ينتظر من الوكالة أن تمارسھا اجتھادھا ممارسة سليمة لمنحه عAوة 

 بأعمال وأن تتحلى با#نصاف في تعاملھا معه. التعيين بصفة القائم 

 

تقضي ھذه المحكمة أن كل قرار إداري يحتاج إلى تعليل ولو كان قرارا اجتھاديا حتى. وبغية  .30

من التعسف  ة القرارالوقوف على قرار رفض منح المدعي عAوة التعيين بصفة القائم بأعمال وضمان براء

ة عن الموضوع ومن ا%خطاء ا#جرائية أو ا%خطاء في والمزاجية والتحامل والعوامل ا%خرى الخارج

القانون، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم تعليA لقرار عدم انتداب المدعي بصفة القائم بأعمال رئيس 

 Husseiniشعبة السAمة وا%من. وفي ھذا المقام نستحضر فقه محكمة ا%مم المتحدة لAستئناف في حكمھا 

2016-UNAT-701 منه:   15تحديدا في الفقرة و 

 
  

مرنة بموجب [...] يجب أن تمارس الصAحيات ا*جتھادية بطريقة عقAنية وعادلة و

  متطلباتھا الداخلية الجوھرية القانونية. 

 

، أفاد المدعى عليه أن العلة وراء قرار عدم (UNRWA/DT/2017) 044ردا على ا%مر رقم  .31

تعيين المدعي بصفة الموظف المسؤول عن الشعبة وعدم منحه عAوة التعيين بصفة القائم بأعمال ھي أن 

من  3يوما المحددة بموجب الفقرة  120الوكالة لن تكون في وضع يتيح لھا مراعاة الفترة القصوى البالغة 

عبير آخر، كان المتوقع أن تستغرق عملية . بتA/04/2010ن المحليين رقم التعميم الموجه إلى الموظفي

يوما، مما يعني أن تعيين المدعي بصفة  120ملء وظيفة مدير دائرة ا%من وإدارة المخاطر أكثر من 

يوما. وللمحكمة قول آخر، فھي * تجد في ھذا  120الموظف المسؤول عن الشعبة كان سيتخطى فترة الـ

* لحرمان المدعي من عAوة التعيين بصفة القائم بأعمال، وذلك %ن النص القانوني يخلو من أساسا معقو

يشير إلى أن المتوقع أن  A/04/2010بد*لة أن التعميم يوما،  120منع صريح للمرونة بعد فترة الـ

يوما،  120دة على يوما وأنه * ينبغي لعAوة التعيين بصفة القائم بأعمال أن تزيد عا 120العملية  غرقتست

 غير أنه نص يخلو من مفردات الوجوب وا#لزام.
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تجد المحكمة أن من المؤسف عجز المدعى عليه عن تقديم شرح واضح للتعليل الذي قام عليه  .32

 .التي أضمرتھا الوكالةالنية الحقيقية  لكشفالقرار الطعين لمنع المحكمة من الخوض في ا*فتراضات 

لم ترد الوكالة منح المدعي عAوة التعيين والمدعى عليه بفعله ھذا ترك المحكمة تخوض في تكھنات، فلربما 

بصفة القائم بأعمال لقاء فترة طويلة لكي توفر المال %ن المدير الجديد لدائرة ا%من وإدارة المخاطر لم 

القبيل وجد، فلن يكون وجود سياسة  . ولو افترضنا أن تعليA من ھذا2016يشغل منصبه حتى أغسطس/آب 

متبعة في الوكالة لتأدية ھذا القصد أمرا مجافيا للقانون تلقائيا، غير أن الوكالة لم ترفع أي دفع بھذا القصد. 

ولما كان ذلك، وحيث إن المدعى عليه عجز عن تقديم أسس معقولة وعادلة ينھض بھا قراره، فإن المحكمة 

 طعين. تقضي بعدم شرعية القرار ال

 
 التعويض 

 
كما ورد في سالف البيان، ليس قرار رفض منح عAوة التعيين بصفة القائم بأعمال الشعبة قرارا  .33

شرعيا، أي أن على الوكالة أن تدفعھا إلى المدعي. وفي القضية الحاضرة، تصدى المدعي %داء واجباته 

. ويذكر المدعي 2015رين الثاني نوفمبر/تش 13بصفة الموظف المسؤول عن شعبة السAمة وا%من في 

واقعة * يطعن فيھا المدعى عليه، أ* وھي أنه  2016يوليو/تموز  5في عريضة الدعوى التي رفعھا في 

، يجوز منح الموظف A/04/2010واصل أداء الواجبات بھذه الصفة "حتى يومنا ھذا". ووفقا للتعميم 

يفة دولية من الفئة ية الشھر الثاني من ا*نتداب في وظالمحلي عAوة التعيين بصفة القائم بأعمال من بدا

المھنية. وبناء على ا%دلة الواردة في ملف القضية، تقضي المحكمة بمنح المدعي المبلغ الساري لعAوة 

التعيين بصفة القائم بأعمال، وذلك عن الفترة من بداية الشھر الثاني الذي كان يؤدي فيه واجباته بصفة 

ل عن شعبة السAمة وا%من إلى التاريخ الذي تولى فيه المدير الجديد لدائرة ا%من وإدارة الموظف المسؤو

 المخاطر منصبة في الدائرة التي نشأت عن عملية إعادة الھيكلة. 

  

  الخ&صة

 

من التاريخ الذي يوما  60يؤمر المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي المبلغ متقدم الذكر في خAل  .34

يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخAل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا%ميركي كما ھو محدد في 
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، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة المحددة يوما 60خAل مدة الـفي ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .إلى سعر الفائدة الرئيسي ا%ميركي حتى تاريخ الدفع

 

 جميع الطلبات ا%خرى مرفوضة.  .35

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 يونيو/حزيران 4 بتاريخ

 

  2017 يونيو/حزيران 4بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


