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  محكمة ا�ونروا للمنازعات
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Original: English 

 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان   قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  
  

  ھيجاء، واللقطة، وقاسمأبو 
  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة 1غاثة 

    وتشغيل 9جئي فلسطين

      

    حكم  

  

  

  

  

  محامي المدعين: 
  المدعون يمثلون أنفسھم

  

  

  المدعى عليه:محامي 
  ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة:

وى رفعھا خالد ناظم أبو ھيجاء، ويارا عمرو محمد اللقطة، وعفاف محمد قاسم اھذه دع .1

وكالة ا�مم المتحدة 1غاثة وتشغيل 9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى  ااتخذتھ ات("المدعون") ضد قرار

  عدم منحھم عSوة الشھادة العليا. اتقرار يالتي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، وھ

حيث إن الدعاوى الثSث نسخة عن بعضھا بعضا، وتثير وقائع متطابقة، وتقدم المطالبات ذاتھا،  .2

ونظرا إلى أن  ،وتطلب ا9نتصاف ذاته و9 اختSف بينھا إ9 في أسماء المدعين وفي التاريخ وفي تواقيعھم

اق بدون تغيير حقوق الطرفين أو التأثير فيھا، فقد قررت دمج الدعاوى سيخدم ا9قتصاد القضائي وا9تس

  محكمة ا�ونروا للمنازعات دمج القضايا الثSث.                     

  الوقائع:

  المدعي أبو ھيجاء

، انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة معلم على 2003ديسمبر/كانون ا�ول  10اعتبارا من  .3

د ا�جل. في الزمن المتعلق با�حداث المبسوطة في ھذه الدعوى، ، وذلك بموجب تعيين محد8الدرجة 

  كان المدعي يشغل وظيفة معلم في مدرسة إربد ا1عدادية للذكور. 

بموجب رسالة إلى و، حصل المدعي على شھادة عليا في القياس والتقويم. 2012في أبريل/نيسان  .4

، طلب المدعي عSوة شھادة 2016شباط فبراير/ 29مسؤول الموارد البشرية في ا1قليم تحمل تاريخ 

  عليا، ولم ترد الوكالة على طلبه.

طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا�ونروا في  يرفع المدع 2016أبريل/نيسان  28في  .5

  ا�ردن يلتمس فيه مراجعة القرار الضمني القاضي بعدم منحه عSوة شھادة عليا، ولم ترد الوكالة عليه. 

، رفع المدعي دعوى إلى المحكمة، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 2016أغسطس/آب  24في  .6

  . 2016أغسطس/آب  25
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، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 2016سبتمبر/أيلول  23في  .7

العربية للرد  ، رفع المدعى عليه الترجمة2016أكتوبر/تشرين ا�ول  3في و. 2016سبتمبر/أيلول  25

  على الدعوى، فأرِسلت الترجمة لى المدعى عليه في اليوم نفسه.

  المدعية اللقطة

، وظفت الوكالة المدعية بموجب عقد محدد ا�جل في وظيفة 2006أغسطس/آب  29اعتبارا من  .8

المبسوطة في مدرسة مخيم جرش ا1عدادية للبنات، وفي الزمن المتعلق با�حداث  8معلمة على الدرجة 

  في المدرسة ذاتھا. 10في ھذه الدعوى، كانت المدعية تشغل وظيفة معلمة على الدرجة 

، حصلت المدعية على شھادة الماجستير في اللغويات التطبيقية. 2008في سبتمبر/أيلول  .9

، طلبت 2016فبراير/شباط  29وبموجب رسالة إلى مسؤول الموارد البشرية في ا1قليم تحمل تاريخ 

  ية عSوة شھادة عليا، ولم ترد الوكالة على طلبھا.المدع

رفعت المدعية طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن  2016مايو/أيار  8في  .10

  تلتمس فيه مراجعة القرار الضمني القاضي بعدم منحھا عSوة شھادة عليا، ولم ترد الوكالة عليه.

عوى إلى المحكمة، فأرِسلت إلى المدعى عليه في ، رفعت المدعية د2016أغسطس/آب  24في  .11

  . 2016أغسطس/آب  25

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 2016سبتمبر/أيلول  23في  .12

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  3. وفي 2016سبتمبر/أيلول  25

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعية في اليوم نفسه.على الدعوى، 

  المدعية قاسم

، وظفت الوكالة المدعية في وظيفة معلمة بموجب 1994يناير/كانون الثاني  22اعتبارا من  .13

في مدرسة كريمة ا1عدادية للبنات. وفي الزمن المتعلق با�حداث  9تعيين محدد ا�جل على الدرجة 

مدرسة إربد ا1عدادية في  11المدعية تشغل وظيفة معلمة على الدرجة المبسوطة في ھذه الدعوى، كانت 

  الرابعة للبنات. 
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، أنھت المدعية دراساتھا العليا في التاريخ. وبموجب رسالة إلى مسؤول 1996في يونيو/حزيران  .14

 ، طلبت المدعية عSوة شھادة عليا، ولم2016فبراير/شباط  29الموارد البشرية في ا1قليم تحمل تاريخ 

  ترد الوكالة على طلبھا.

، رفعت المدعية طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا�ونروا في 2016أبريل/نيسان  28في  .15

  ا�ردن تلتمس فيه مراجعة القرار الضمني القاضي بعدم منحھا عSوة شھادة عليا، ولم ترد الوكالة عليه.

ِسلت إلى المدعى عليه في ، رفعت المدعية دعوى إلى المحكمة، فأر2016أغسطس/آب  25في  .16

  اليوم نفسه. 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعية في 2016سبتمبر/أيلول  23في  .17

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  3. وفي 2016سبتمبر/أيلول  25

  اليوم نفسه. على الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعية في 

  حجج المدعين

  يقدم المدعون الحجج التالية: .18

i(  وة شھادة عليا قرار قابلSإن القرار ا1داري الضمني القاضي بعدم منح المدعين ع

  للطعن؛

ii(  يعد غياب الرد على الطلب ا�ول وكذلك على طلب مراجعة القرار "انتھاكا

  9ستحقاقات" المدعين، وھذا سبب لھم الغموض والقلق؛ و

iii(  وة الشھادة العليا وفقا للتعليمات الفنية رقمSالخاصة بالميزانية. 15يستحق المدعون ع  

  يلتمس المدعون ما يلي: .19

i( واتھم"؛ وSأن تتخذ المحكمة "قرارا بمنح المدعين ع  

ii(   .أن تأمر المحكمة المدعى عليه أن يدفع تعويضا عن ا�ضرار المعنوية التي عانوھا  
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  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .20

i(  وة شھادة عليا للمعلمين فيSع S9 أساس للمطالبة التي جاء بھا المدعون، ف

  فئتھم؛ 

  

ii(  ا1طار ف ،ضمني9 يمكن للمدعين الزعم بتعرضھم للتحامل �ن القرار

على إمكانية الطعن عندما 9 تقدم ا1دارة ردا على طلب مراجعة ينص التنظيمي 

  ؛القرار

  

iii(  الخاصة بالميزانية بمعزل، وھي  915 تنبغي قراءة التعليمات الفنية رقم

تتطلب استعراضا لوثائق السياسات في الوكالة في ھذا الصدد بھدف توضيح 

الخاصة بالميزانية إلى  15تشير التعليمات الفنية رقم ونطاقھا والغرض منھا. 

كز التدريب المھني في نوع من العSوات أرسي سابقا لموظفي التدريس في مرا

  مكتب إقليم ا�ردن؛

  

iv(  وة مھنية  2007ديسمبر/كانون ا�ول  2فيSأرسى المفوض العام ع

خاصة لموظفي التدريس من أصحاب شھادات الماجستير والدكتوراه في مراكز 

التدريب المھني في مكتب إقليم ا�ردن. وقد أشيَر إلى ھذه العSوة المھنية 

الشھادة العليا، وكانت  فئتھا المستھدفة موظفي  الخاصة بمصطلح عSوة

  التدريس في مراكز التدريب المھني في مكتب إقليم ا�ردن فقط؛ و

  

v(  الخاصة بالميزانية نوعا آخر من  15لم توِجد التعليمات الفنية رقم

 العSوات.
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 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .21

  ا#عتبارات

يطعن المدعون في قرار عدم منحھم عSوة شھادة عليا، ويزعمون أنھم يستحقون تسلّم العSوة  .22

، 2016فبراير/شباط  9الخاصة بالميزانية، علما أنھا وثيقة تحمل تاريخ  15بموجب تعليمات الفنية رقم 

  ردن على ما يلي: الخاص بالرئاسة العامة لuونروا في عّمان ومكتب إقليم ا� IIIوتنص في ملحقھا رقم 

  

  . ع*وة الشھادة العليا2
  

تُدفع ھذه العSوة إلى الموظفين أصحاب الماجستير أو الدكتوراه، وقد ُعدلت 
(التشديد في  2010ديسمبر/كانون ا�ول  1% اعتبارا من 17.83لتصبح 
  ا�صل)

 

  

من حجج المدعى عليه أن عSوة الشھادة العليا في الواقع عSوة مھنية خاصة 9 تسري على جميع     .23

 المعلمين، و9 يستحقھا إ9 المعلمون أصحاب وظائف معينة. 

ديسمبر/كانون ا�ول  2وترى المحكمة في معرض تدبرھا لملف القضية أن الرسالة المؤرخة     .24

لبشرية إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن، تنطوي على أھمية، ، المرسلة من مدير الموارد ا2007

فموجب ھذه الرسالة أعلم مدير الموارد البشرية مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن أن المفوض العام أقر 

عSوة مھنية خاصة للمعلمين الحاملين لشھادة الماجستير أو الدكتوراه في المواضيع ذات الصلة بما 

  و في التربية أو علم النفس ممن يشغلون الوظائف التالية:يدرسونه، أ

، محاضر أكاديمي أقدم، محاضر [...] محاضر فني، محاضر أكاديمي

تدريب مھني أقدم، وكبير محاضري التدريب المھني في كل من مركز 

  تدريب عّمان ومركز تدريب وادي السير في مكتب إقليم ا�ردن.  

وراء ھذه العSوة إتاحة المجال أمام استقدام الموظفين وا9حتفاظ  يتجلى للمحكمة أن القصد من .25

بھم �ن مستويات ا�جر المقررة لم تكن كافية لجذب الموظفين من أصحاب المھن التي تحظى بطلب 

يبين للمحكمة على وجه الخصوص أن المذكرة الداخلية وكبير في السوق المحلية أو ا9حتفاظ بھم. 

أشارت إلى ھذه العSوة المھنية الخاصة بمصطلح عSوة الشھادة  2010نون الثاني يناير/كا 25المؤرخة 
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للرئاسة العامة لuونروا  العليا، وھي تخضع للتنقيح من جانب المفوض العام كلما نُشر سلم رواتب جديد

  في عّمان ولمكتب إقليم ا�ردن.    

يتضح مما سبق أن عSوة الشھادة العليا ليست حقا لجميع المعلمين في مكتب إقليم ا�ردن من  .26

أصحاب الماجستير أو الدكتوراه، بل يتجلى أن ھذه العSوة ُوجدت لوظائف معينة 9 سيما تلك في كلية 

صة بالميزانية فھو في الخا 15العلوم التربوية في ا�ردن. أما اعتماد المدعين على التعليمات الفنية رقم 

غير محله، فھذه الوثيقة عبارة عن تعليمات لحاملي التعليمات الفنية الخاصة بالميزانية، و9 تخلق حقا 

للمدعين في ھذه القضية. وفي كل قضية من القضايا، كان قرار الوكالة عدم منح عSوة الشھادة العليا 

على ذلك، لم يقدم المدعون أي دليل على أن القرارات  للمدعين قرارا منسجما مع ا1طار التنظيمي. عSوة

الطعينة كانت تعسفية أو مزاجية أو أن دافعھا كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو 

  اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون.   

  ا�ضرار المعنوية

مدعين، سواء كان ذلك في المرحلة تجد المحكمة أن من المؤسف قعود الوكالة عن الرد على طلبات ال

ا�ولية أو في مرحلة طلبات مراجعة القرار؛ غير أن المحكمة 9 ترى أي أساس لمنح تعويضات عن 

  ا�ضرار المعنوية. ولما كانت القرارات شرعية، لم تُنتھك حقوق المدعين، و9 يمكن الحكم بتعويض لھم.

  الخ*صة

  وجب ھذا أن:تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بم .27

  ى مردودة.والدعا

__________________ 

    القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017يونيو/حزيران  29بتاريخ 

  

  

  2017يونيو/حزيران  29أدِخل في السجل بتاريخ                                                                

 

___________________________________  

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان                                                                       
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