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  مقدمة

أبو ملوح ورأفت شNش وخالد زمزم ورعد حسين ("المدعون") دعاوى يطعنون بموجبھا  ائدرفع ر .1

في قرارات اتخذتھا وكالة ا-مم المتحدة (غاثة وتشغيل =جئي فلسطين في الشرق ا-دنى التي تعرف أيضا 

ال وليس باسم ا-ونروا ("المدعى عليه")، وھي القرارات التي تصف وظائفھم على أنھا وظيفة مراسل حمّ 

  وظيفة مراسل أ.

  الوقائع

  المدعي أبو ملوح

بصفة المياومة وعلى نحو متقطع.  2000أبو ملوح العمل لدى الوكالة في عام رائد استھل المدعي  .2

، أرسل رئيس شعبة التعويض وخدمات ا(دارة في الرئاسة العامة ل_ونروا 2007ديسمبر/كانون ا-ول  5في 

، ووقع مدير 2الموظفين المحليين وصفا وظيفيا لوظيفة مراسل أ على الدرجة في عّمان إلى رئيس قسم شؤون 

  .2007ديسمبر/كانون ا-ول  5الموارد البشرية الوصف الوظيفي في 

. وفي 2، وقع المدعي الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل أ على الدرجة 2009يونيو/حزيران  2في  .3

كر أحد موظفي الموارد البشرية ما يلي في الجزء ذي إلى المدعي، ذ 2009يونيو/حزيران  1رسالة مؤرخة 

  الصلة،

ن ، يسرني إعNمك أ2با(شارة إلى الطلب الذي قدمته لوظيفة مراسل حّمال على الدرجة 
يونيو/حزيران  01. . .]  وسيكون تاريخ نفاذ تعيينك [ يار وقع عليك لملء الوظيفةتا=خ

2009  .  

، ويظھر أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، 2009يونيو/حزيران  2وقع المدعي ھذه الرسالة في  .4

  وكذلك المسمى الوظيفي تحت اسمه، أ= وھو المسمى الوظيفي مراسل حّمال. 

مايو/أيار  31إلى  2009يونيو/حزيران  1يفيد كتاب التعيين أن مدة التعيين محدد ا-جل ھي من  .5

. وقع موظف الموارد البشرية 1والخطوة  2وظيفة مراسل حّمال على الدرجة ل محددةال، وھي المدة 2012

  . 2009يونيو/حزيران  2، وتNه توقيع المدعي في 2009يونيو/حزيران  1كتاب التعيين في 

رسالة يعلمه فيھا بتمديد تعيينه  2012مايو/أيار  20أرسل موظف الموارد البشرية إلى المدعي في  .6

يرجى العلم "، وجاء في الرسالة ما يلي: 2015مايو/أيار  31مدة ثNث سنوات أخرى تنقضي في  محدد ا-جل
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 2أن ھذا التمديد سيكون بN تغيير في البنود والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينك الذي وقعته في 

  ظيفي مراسل حّمال. يظھر في أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته المسمى الوو". 2009يونيو/حزيران 

 31، ُمدد عقد المدعي ثNث سنوات أخرى، أي إلى 2015مارس/آذار  24في رسالة مؤرخة  .7

، ووقع 2009يونيو/حزيران  2، وقد جاءت الرسالة على ذكر كتاب التعيين الذي وقعه في 2018مايو/أيار 

  اليد عليھا تقول:   وظة بخطح، بيد أنه أضاف مل2015 أبريل/نيسان 2أبو ملوح ھذه الرسالة في 

بصفة مراسل أ، ثم اكتشفت أن مسماي الوظيفي  2009بدأت عملي في ا-ونروا في عام 
ُغير إلى مراسل/حّمال بدون علمي أو إشعاري من قبل الموارد البشرية حتى، وھذا انتھاك 

  . 2009واضح وجلي لعقد توظيفي الذي وقعته في عام 

ي أوكلتھا إلي رئيسة الخدمات ا(دارية والعامة في مع ا-خذ في الحسبان أن المھام الت
تتعارض مع الوصف الوظيفي (مرفق) (مراسل/حّمال).  أنا ملتزم بأداء  2014مايو/أيار 

المھام الموكلة إلي من رئيسة الشعبة شريطة إجراء استعراض للوصف الوظيفي في خضم 
ا=ستعراض أن يعبر عن  إعادة ھيكلة الدائرة حسب وعدھا وتأكيدھا، حيث ينبغي لھذا

المھام الفعلية التي أؤديھا، وأن يكون متسقا والوظائف المشابھة في الوكا=ت ا-ممية 
  ا-خرى.  

  المدعي حسين

، ُعين المدعي رعد حسين في وظيفة مراسل بموجب تعيين 2001فبراير/شباط  1في رسالة مؤرخة  .8

وإن كان التاريخ على وجه الدقة غير واضح. وفي  2001محدد ا-جل مدته عامين، ووقع الرسالة في عام 

 1A، جاء أن المسمى الوظيفي ھو مراسل على المستوى 2001فبراير/شباط  4كتاب تعيين وقعه المدعي في 

  .  1والخطوة 

، أعلم مسؤول شؤون الموظفين المدعي أن 2003 يناير/كانون الثاني 9بموجب رسالة مؤرخة  .9

. وقع المدعي الرسالة في التاريخ نفسه، ويظھر 2005يناير/كانون الثاني  31تعيينه ُمدد سنتين تنقضيان في 

أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال. وتشير الرسالة إلى البنود والشروط 

  . 2001فبراير/شباط  4التعيين الذي وقعه المدعي في  المنصوص عليھا في كتاب

في  2004أغسطس/آب  1يبين كتاب تعيين أن المدعي ُعرض عليه تعيين محدد ا-جل يبدأ نفاذه في  .10

؛ وقع المدعي كتاب التعيين في 2005يناير/كانون الثاني  31حتى تاريخ  2وظيفة مراسل حّمال على الدرجة 

  .Xإلى الفئة  Zه أن تعيينه سيحّول من الفئة ، وجاء في2004أغسطس/آب  2

، أعلم أحد مسؤولي شؤون الموظفين المدعي بما 2005فبراير/شباط  13بموجب رسالة مؤرخة  .11

  يلي:  
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من  2005يناير/كانون الثاني  9المؤرخة  TTO/128/2005با(شارة إلى الرسالة 
مسؤول السفر والنقل في الرئاسة العامة في عّمان، يسرني إعNمك بقرار تمديد تعيينك 

  . 2008.01.31محدد ا-جل مع الوكالة ثNث سنوات تنقضي في 

  

يرجى العلم أن ھذا التمديد سيكون بN تغيير في البنود والشروط المنصوص عليھا في 
  .2004.08.01عيينك الذي وقعته في كتاب ت

  

  [...]  

، ويظھر أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته 2005فبراير/شباط  16وقع المدعي الرسالة في  .12

  المسمى الوظيفي مراسل حّمال. 

، 2007ديسمبر/كانون ا-ول  9في  2على الدرجة  أوقع المدعي الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل  .13

  أعNه. 2وھو الوصف الوظيفي سالف الذكر في الفقرة 

، أعلم أحد موظفي الموارد البشرية المدعي أن 2011يناير/كانون الثاني  11بموجب رسالة مؤرخة  .14

تشير الرسالة التي ، و2014يناير/كانون الثاني  31تعيينه محدد ا-جل ُمدد ثNث سنوات أخرى تنقضي في 

 ؛2001فبراير/شباط  1إلى كتاب التعيين الذي وقعه في  2011يناير/كانون الثاني  17وقعھا المدعي في 

  يظھر في أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال.و

بشرية المدعي أعلم أحد موظفي الموارد ال 2011ديسمبر/كانون ا-ول  27بموجب رسالة مؤرخة  .15

، وھي فئة التعيين المؤقت Aإلى الفئة  Xمن الفئة  2012يناير/كانون الثاني  1أن تعيينه ُحول اعتبارا من 

غير محدود المدة، وذلك على إثر إتمام المدعي عشر سنوات من الخدمة المؤھلة. يظھر في أسفل الرسالة اسم 

  .المدعي مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال

على أن تاريخ نفاذ التعيين  Aإلى الفئة  Xيدل كتاب التعيين الذي حّول فئه تعيين المدعي من الفئة   .16

، علما أن المدعي 2، وأن المسمى الوظيفي ھو مراسل حّمال على الدرجة 2012يناير/كانون الثاني  1ھو 

  . 2012وقع كتاب التعيين في تاريخ مجھول في يناير/كانون الثاني 

  زمزم المدعي

، ُعرض على المدعي خالد زمزم تعيين محدد ا-جل مدته 2000أبريل/نيسان  13في رسالة مؤرخة  .17

. وقع المدعي الرسالة 2000مايو/أيار  1مع تاريخ نفاذ ھو  1Aعامين في وظيفة مراسل حّمال على المستوى 

ى الوظيفي مراسل حّمال. ، ويظھر أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته المسم2000مايو/أيار  7في 

، جاء أن المسمى الوظيفي ھو مراسل على 2000مايو/أيار  7وفي كتاب التعيين الذي وقعه المدعي في 
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الوصف الوظيفي لوظيفة  2000مايو/أيار  7. با(ضافة إلى ذلك، وقع المدعي في 2والخطوة  1Aالمستوى 

  .2محلية ھي وظيفة مراسل على الدرجة 

، أعلم أحد مسؤولي شؤون الموظفين المدعي أن 2002مارس/آذار  17ة بموجب رسالة مؤرخ .18

أبريل/نيسان  13، وتشير الرسالة إلى الرسالة المؤرخة 2004أبريل/نيسان  30تعيينه ُمدد سنتين تنقضيان في 

  ، ويظھر أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال. 2000

  ، أعلم أحد مسؤولي شؤون الموظفين المدعي بما يلي: 2004مايو/أيار  11بموجب رسالة مؤرخة  .19

من مسؤول السفر  2004مايو/أيار  11المؤرخة  TTO/128/2004با(شارة إلى الرسالة 
والنقل في الرئاسة العامة في عّمان، يسرني إعNمك بقرار تمديد تعيينك محدد ا-جل مع 

  . 2006أبريل/نيسان  30قضيان في الوكالة سنتين تن

  

يرجى العلم أن ھذا التمديد سيكون بN تغيير في البنود والشروط المنصوص عليھا في 
  .2000.05.07كتاب التعيين الذي وقعته في 

  

  [...]  

، ويظھر أسفل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته المسمى 2004مايو/أيار  12وقع المدعي الرسالة في 

  الوظيفي مراسل حّمال. 

على أن مسماه الوظيفي ھو مراسل  Xإلى الفئة  Zيدل كتاب تعيين يحّول تعيين المدعي من الفئة  .20

، علما أن المدعي وقع كتاب 2006س/آب أغسط 30إلى  2004أغسطس/آب  1حّمال، وكانت مدة التعيين من 

  . 2004أغسطس/آب  8التعيين ھذا في 

، أعلم أحد مسؤولي شؤون الموظفين المدعي أن تعيينه 2006مايو/أيار  4بموجب رسالة مؤرخة  .21

مايو/أيار  7، وتشير الرسالة التي وقعھا المدعي في 2009أبريل/نيسان  30ُمدد ثNث سنوات تنقضي في 

، ويظھر أسفل الرسالة اسم المدعي 2000مايو/أيار  7ب التعيين الذي وقعه المدعي في إلى كتا 2006

  مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال. 

 2، وقع المدعي الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل أ على الدرجة 2007ديسمبر/كانون ا-ول  9في  .22

  أعNه.   2آنفة الذكر في الفقرة 

، أعلم أحد مسؤولي الموارد البشرية المدعي أن عقده 2009فبراير/شباط  25بموجب رسالة مؤرخة  .23

مارس/آذار  3، وتشير الرسالة التي وقعھا المدعي في 2012أبريل/نيسان  30ُمدد مرة أخرى حتى نھاية 
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، ويظھر أسفل 2000مايو/أيار  7إلى البنود والشروط المبسوطة في الكتاب الذي وقعه المدعي في  2009

  الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال.

، أعلِم المدعي أن تعيينه محدد ا-جل ُحول 2011ديسمبر/كانون ا-ول  27بموجب رسالة مؤرخة  .24

 عي، أي أنه صار تعيينا مؤقتا غير محدود المدة، ويظھر في أسفل الرسالة اسم المدAإلى الفئة  Xمن الفئة  

  مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال.

  المدعي شNش

من القائم بأعمال مسؤول شؤون الموظفين، أعلِم  2008أبريل/نيسان  2بموجب رسالة مؤرخة  .25

كان موفقا، وأنه ُعين في الوظيفة اعتبارا من  2المدعي رأفت شNش أن طلبه لوظيفة مراسل أ على الدرجة 

، ويظھر أسفل الرسالة اسم المدعي 2008أبريل/نيسان  6الرسالة في  ھذهع المدعي . وق2008أبريل/نيسان  1

  مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل أ. 

مارس/آذار  31إلى  2008أبريل/نيسان  1جاء في كتاب تعيينه الذي وقعه أن مدة العقد كانت من  .26

  .2ل، وكانت درجة الوظيفة ، وكان المسمى الوظيفي المذكور في كتاب التعيين ھو مراس2011

، أعلم أحد مسؤولي الموارد البشرية المدعي أن تعيينه 2011مارس/آذار  3بموجب رسالة مؤرخة  .27

إلى كتاب  2011مارس/آذار  13، وتشير الرسالة التي وقعھا المدعي في 2014مارس/آذار  31ُمدد حتى 

فل الرسالة اسم المدعي مطبوعا، وتحته ، ويظھر أس2008أبريل/نيسان  1التعيين الذي وقعه المدعي في 

  المسمى الوظيفي مراسل حّمال.  

، أعلم القائم بأعمال مسؤول الموارد البشرية المدعي 2014مارس/آذار  3بموجب رسالة مؤرخة  .28

 10، وتشير الرسالة التي وقعھا المدعي في 2017مارس/آذار  31أن تعيينه ُمدد ثNث سنوات أخرى حتى 

، ويظھر أسفل الرسالة اسم 2008أبريل/نيسان  1إلى كتاب التعيين الذي وقعه المدعي في  2014مارس/آذار 

  المدعي مطبوعا، وتحته المسمى الوظيفي مراسل حّمال. 

  وضع المدعين

واجبات إضافية لم تكن مذكورة في بمشرفھم المباشر  كلفھمفي مرحلة ما خNل عمل المدعين،  .29

فقد ھددھم با(يقاف عن العمل إذا لم يؤدوا ھذه الواجبات، وشعر المدعون الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل أ، 

  با(حباط من ھذا الوضع الذي دام سنوات عدة.
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، ناقش المدعون الوضع مع مدير ا(سناد ا(داري الذي أحالھم إلى رئيسة قسم ا(دارة 2014في عام  .30

  والخدمات العامة.

برئيسة ا(دارة والخدمات العامة، التي ذكرت بدورھا ، اجتمع المدعون 2014يونيو/حزيران  11في  .31

في رسالة إليكترونية إلى مدير ا(سناد ا(داري في اليوم نفسه أنھا وثقت اجتماعھا مع المدعين. وتدل الرسالة 

ا(ليكترونية على أن ھواجس المدعين نوقشت خNل ا=جتماع، وأنھم حصلوا على نسخة من الوصف الوظيفي 

  ل حّمال، كما أعلِموا أن طلبا سيُرسل إلى الموارد البشرية بغية تنقيح وصفھم الوظيفي.لوظيفة مراس

إلى أعضاء اتحاد الموظفين المحليين،  2014سبتمبر/أيلول  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .32

وكذلك مع المدعين  2014أغسطس/آب  3وثقت رئيسة قسم ا(دارة والخدمات العامة اجتماعا ثانيا انعقد في 

مع أعضاء اتحاد الموظفين المحليين. حملت الرسالة ا(ليكترونية في طياتھا جدو= يبين بالتفصيل المسائل 

التي أثارھا المدعون، وا(جراء المتخذ، والنتائج التي انتھى المطاف إليھا، ومنھا إعفاء المدعين من الواجبات 

ة المشاركين في ا=جتماع أن دائرة الموارد البشرية ا(ضافية. أعلمت رئيسة قسم ا(دارة والخدمات العام

، وأضافت أن 1979أكدت أن جميع الوظائف ا-ربع ھي مراسل حّمال حسب الوصف الوظيفي الصادر عام 

  ھذا الوصف الوظيفي تطلب التعديل لكي يعبر عن المسؤوليات الحالية التي يؤديھا طاقم البريد.

ؤولين عدة في دائرة الموارد البشرية، ودققوا في ملفاتھم في استشار المدعون وأعضاء ا=تحاد مس .33

  شؤون الموظفين، غير أن مسؤولي دائرة الموارد البشرية قدموا لھم شروحات متضاربة. 

في نھاية المطاف، أكد موظف الموارد البشرية المسؤول عن ا=ستحقاقات للمدعين في رسائل  .34

أن مسماھم الوظيفي ھو مراسل/حّمال، وعبر عن أسفه  2015مارس/آذار  4إليكترونية منفصلة تاريخھا 

  "-ي سوء فھم ربما نجم عن المعلومات المتضاربة". 

مارس/آذار  4، رفع كل من المدعين طلب مراجعة للقرار المؤرخ 2015أبريل/نيسان  14في  .35

2015.  

("المحكمة")، ، رفع المدعون دعاوى إلى محكمة ا-ونروا للمنازعات 2015يوليو/تموز  23في  .36

  .2015يوليو/تموز  26فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

طلبا موحدا بشأن قضايا المدعين، والتمس المزيد  ى عليه، رفع المدع2015أغسطس/آب  20في  .37

  . 2015أغسطس/آب  23من الوقت لرفع ردوده عليھا، ثم أرسلت المحكمة الطلب إلى المدعين في 
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، قبلت 2015سبتمبر/أيلول  13) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 101بموجب ا-مر رقم  .38

  المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع ردوده.

، رفع المدعى عليه ردودا منفصلة على الدعاوى، واقتصر فيه 2015أكتوبر/تشرين ا-ول  13في  .39

إلى م نفسه، وعلى تناول مسألة المقبولية. أرسلت الوكالة الردود إلى المدعيين أبو ملوح وشNش في اليو

  . 2015أكتوبر/تشرين ا-ول  14المدعيين زمزم وحسين في 

نوفمبر/تشرين  1") المؤرخ 116) (ا-مر رقم UNRWA/DT/2015( 116بموجب ا-مر رقم  .40

نوفمبر/تشرين  8") المؤرخ 117) ("ا-مر رقم UNRWA/DT/2015( 117، وا-مر رقم 2015الثاني 

نوفمبر/تشرين  16") المؤرخ 119) ("ا-مر رقم UNRWA/DT/2015( 119، وا-مر رقم 2015الثاني 

نوفمبر/تشرين  22") المؤرخ 122) ("ا-مر رقم UNRWA/DT/2015( 122، وا-مر رقم 2015الثاني 

  ، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع الترجمات العربية لردوده على الدعاوى.  2015الثاني 

 119و 117و 116متثل المدعى عليه ا-وامر ذات ا-رقام ، ا2015نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .41

ورفع الترجمات العربية المطلوبة مع إرسال نسخة من الرسالة ا(ليكترونية إلى كل من المدعين باستثناء 

  المدعي زمزم؛ وأرسلت المحكمة بعدئذ الترجمة العربية للرد على الدعوى إلى المدعي زمزم في اليوم نفسه. 

ورفع الترجمة العربية  122، امتثل المدعى عليه ا-مر رقم 2015ر/تشرين الثاني نوفمب 27في  .42

  المطلوبة مع إرسال نسخة من الرسالة ا(ليكترونية إلى المدعي والمسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين.

أن ، رفع المدعون طلبات منفصلة يلتمسون فيھا من المحكمة 2015ديسمبر/كانون ا-ول  15في  .43

 16تأمر المدعى عليه برفع ردوده في موضوع الدعوى، ثم أرِسلت ھذه الطلبات إلى المدعى عليه في 

  .2015ديسمبر/كانون ا-ول 

، أودع المدعى عليه ردين منفصلين على الطلبين المرفوعين 2015ديسمبر/كانون ا-ول  18في  .44

= في حجج المقبولية، ثم أرِسل  الردان إلى من المدعيين أبو ملوح وزمزم، والتمس من المحكمة أن تنظر أو

  .2015ديسمبر/كانون ا-ول  20المدعيين المعنيين في 

، أودع المدعى عليه ردين منفصلين على الطلبين المرفوعين 2015ديسمبر/كانون ا-ول  21في  .45

ردان إلى من المدعيين شNش وحسين، والتمس من المحكمة أن تنظر أو= في حجج المقبولية، فأرِسل ال

  المدعيين المعنيين في اليوم نفسه. 
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 005") وا-مر رقم 004) (ا-مر رقم UNRWA/DT/2016( 004بموجب ا-مر رقم  .46

)UNRWA/DT/2016 ا-مر رقم") (( 006")، وا-مر رقم 005UNRWA/DT/2016 ا-مر رقم") (

يناير/كانون  28")، وكلھا مؤرخة 007) ("ا-مر رقم UNRWA/DT/2016( 007")، وا-مر رقم 006

، رفضت المحكمة طلبات المدعين التي التمسوا فيھا أن يتناول المدعى عليه موضوع الدعوى، 2016الثاني 

  كما أمرت الطرفين بتقديم تعليقات على مسائل المقبولية التي أثارتھا المحكمة في أوامرھا. 

 007و 006و 005و 004لمدعون تعليقات منفصلة بشأن ا-وامر قدم ا 2016فبراير/شباط  11في  .47

  الصادرة عن المحكمة، كما رفعوا طلبات منفصلة لرفع أدلة تكميلية، فأرِسلت مرافعاتھم إلى المدعى عليه.

 006و 005و 004قدم المدعى عليه تعليقات منفصلة بشأن ا-وامر  2016فبراير/شباط  11في  .48

  فأرِسلت مرافعاته إلى المدعين. الصادرة عن المحكمة، 007و

، UNRWA/DT/2016/008، أصدرت المحكمة حكمھا الموحد رقم 2016فبراير/شباط  29في  .49

فقد رأت المحكمة استنادا إلى تشابه الدعاوى ا-ربع أن دمجھا سيخدم ا=قتصاد القضائي وا=تساق من دون 

قررت المحكمة دمج القضايا، ومن ثم قضت أن تغيير حقوق كل من الطرفين أو المساس بھا؛ ولما كان ذلك، 

  تھا جميعا.الدعاوى = تستوفي شروط المقبولية، وردّ 

، رفع المدعون استئنافا إلى محكمة ا-مم المتحدة لNستئناف تناول مسألة 2016أبريل/نيسان  20في  .50

  المقبولية.

 Abuحكمھا  أصدرت محكمة ا-مم المتحدة لNستئناف 2016أكتوبر/تشرين ا-ول  28في  .51

Malluh et al 2016-UNAT-690  الذي نقضت فيه حكم المحكمة رقمUNRWA/DT/2016/008 ،

  وأعادت القضية إليھا "بغية التحكيم في موضوع الدعوى بعد تلقي رد من المفوض العام في موضوع الدعوى".

رت ، أم2017يناير/كانون الثاني  24) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 021بموجب ا-مر رقم  .52

مارس/آذار  1المحكمة المدعى عليه أن يرفع ردا موحدا بشأن موضوع الدعاوى ا-ربع في موعد أقصاه 

  ، وأرِسل ا-مر إلى المدعين في اليوم نفسه.2017

، رفع المدعى عليه رده الموحد إلى المحكمة، ثم أرِسل الرد إلى المدعين 2017مارس/آذار  1في  .53

  .2017مارس/آذار  5في 

، رفع المدعون "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مNحظات على رد 2017س/آذار مار 13في  .54

  المدعى عليه، وكذلك رفع أدلة تكميلية"، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.



  

 

 

  

Cases Nos.: UNRWA/DT/HQA/2015/054 

UNRWA/DT/HQA/2015/055 

UNRWA/DT/HQA/2015/056 

UNRWA/DT/HQA/2015/057 

  

Judgment No.:   UNRWA/DT/2017/041   

  

  

  

Page 10 of 20 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد إلى اللغة العربية، ثم 2017مارس/آذار  13في  .55

  .2017مارس/آذار  14لمدعين في أرِسل الطلب إلى ا

، قبلت المحكمة 2017مارس/آذار  23) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 045بموجب ا-مر رقم  .56

طلب المدعى عليه لتمديد الوقت (عداد ترجمة للرد الموحد، كما قبلت طلب المدعين (يداع مNحظاتھم وأدلتھم 

  .2017أبريل/نيسان  21التكميلية بشأن رد المدعى عليه في موعد أقصاه 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد الموحد الذي تناول موضوع 2017مارس/آذار  30في  .57

  الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعين في اليوم نفسه. 

، رفع المدعون مNحظاتھم وأدلتھم التكميلية، فأرِسلت ھذه المواد إلى 2017أبريل/نيسان  20في  .58

  التاريخ نفسه.المدعى عليه في 

 11") المؤرخ 072) ("ا-مر رقم UNRWA/DT/2017( 072بموجب ا-مر رقم  .59

، طلبت المحكمة إلى المدعى عليه ا(جابة عن أسئلة عدة وأن يظھر وثائق عدة، كما 2017يونيو/حزيران 

  طلبت إلى المدعين ا(جابة عن أسئلة عدة. 

 4ما تقدم، وھو نھاية الدوام من اليوم الموافق للطرفين لرفع جميع نھائيا ضربت المحكمة موعدا  .60

  .2017أغسطس/آب 

، فأرِسل إلى المدعى عليه في 072، رفع المدعون ردھم على ا-مر رقم 2017يوليو/تموز  13في  .61

  اليوم نفسه.

، ثم أرِسل إلى المدعين في 072، رفع المدعى عليه رده على ا-مر رقم 2017أغسطس/آب  4في  .62

  .2017أغسطس/آب  6

  حجج المدعين

  يقدم المدعون الحجج التالية: .63

i( غير المدعى عليه مسماھم الوظيفي من دون علمھم، وبذلك غير عقد عملھم وبنود تعيينھم؛  

ii( ھذا التغيير إنما ھو انتھاك لبنود توظيفھم؛  

iii(  ِداري ل_ونروا، وھو تعسفي وظالم؛ف)عل المدعي عليه مخالف للنظامين ا-ساسي وا  
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iv(  بفعله ھذا المدعين للضغط والتوتر، كما زاد من عبء عملھم اليومي؛ وعّرض المدعى عليه  

v(  من بنود توظيف المدعين.     8انتھك فعل المدعى عليه البند  

  يلتمس المدعون ما يلي: .64

i( تغيير مسماھم الوظيفي من مراسل حّمال إلى مراسل أ؛ و  

ii(  حّمالين، وعن الضرر منحھم تعويضا ماليا عن مجموع الوقت الذي عملوا فيه بصفة مراسلين

  النفسي الذي قاسوه بسبب تغيير عقود عملھم من دون علمھم.

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .65

i( و كان وصف وظائف المدعين بأنھا وظيفة مراسل حّمال وصفا صحيحا؛  

ii(  .أساس قانونيا لوسائل ا=نتصاف التي يلتمسھا المدعون =  

  ترد المحكمة الدعاوى. يلتمس المدعى عليه أن .66

  ا(عتبارات

  يطعن المدعون في قرار وصف وظائفھم على أنھا وظيفة مراسل حّمال = مراسل أ.  .67

  المسائل الرئيسية

  الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل حّمال، ونظيره لوظيفة مراسل أ

ا م ُعينويزعم المدعون أن الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل أ ومراسل حّمال ليسا متشابھين، وأنھ .68

بصفة مراسل أ وإن كانوا يؤدون واجبات مراسل حّمال. أما المدعى عليه، فيرد زاعما أن الوصفين الوظيفيين 

لة من كل من ذات الص جزاءا للتوضيح، من المفيد بيان ا-زيل. توخينباستثناء أنشطة التحميل والت يتشابھان

  الوصفين الوظيفيين. 

  الالوصف الوظيفي لوظيفة مراسل حمّ 

  .86 دليل تصنيف المھن:      وصف وظيفي لموظف محلي
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          وحدة ا(دارة والمالية       :الدائرةمراسل حّمال   :المسمى الوظيفي

  الشعبة:       02 الدرجة

  الرئاسة العامة (عّمان) الموقع:

  

  المھام والمسؤوليات .1

  الوظيفة المھام التالية: لات المتبعة في الوكالة، يؤدي شاغبموجب السياسات وا(جراء

)A(   جمع الوثائق والطرود، وتوصيلھا وتوزيعھا؛  

)B(    ،رسالھا من وإلى مكتب النقل في مكتب إقليم ا-ردن، وتحميل وتنزيل اللوازم ا-خرى) تحميل وتنزيل الطرود وحقائب البريد

  إلى آخره،

)C(   سنة؛توزيع المراوح الكھربائية والمدافئ وإعادة جمعھا على مر فصول ال  

)D(   نقل ا�=ت المكتبية للصيانة وا=ستخدام الداخلي؛  

)E(   .تأدية واجبات أخرى قد توكل إليه  

  

  الموقع التنظيمي .2

  يشرف على شاغل الوظيفة كل من مشرف غرفة البريد ومسؤول الخدمات العامة، وذلك حسب ما تقتضيه الواجبات التي تتم تأديتھا؛

  

  المؤھ9ت الدنيا .3

  ا=بتدائي، مع إلمام عملي باللغة ا(نجليزية؛ إتمام مرحلة التعليم

  

  مؤھ9ت مرغوبة .4

  شيء من الخبرة العملية في مكتب    )أ(

  إتمام مرحلة التعليم ا(عدادي    )ب(

  الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل أ

  86دليل تصنيف المھن:       وصف وظيفي لموظف محلي

  التعريف .1

  ا(سناد ا(داري الدائرة:    مراسل أ                  :المسمى الوظيفي

  الخدمات العامة الشعبة:       02 الدرجة

  القسم:الرئاسة العامة (عمان)     الموقع:

  

  الموقع التنظيمي .2
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  شاغل الوظيفة مسؤول أمام كبير الكتبة (غرفة البريد)

  

  المھام والمسؤوليات .3

  الوظيفة المھام التالية: لبموجب السياسات وا(جراءات المتبعة في الوكالة، يؤدي شاغ

  توصيل وجمع وتوزيع البريد والطرود بين جميع الدوائر في الرئاسة العامة في عّمان؛    )أ(

  توصيل وجمع البريد الوارد والصادر والطرود من مكتب البريد؛    )ب(

  جمع ورزم المواد المنتجة، وذلك حسب المطلوب؛    )ت(

  تشغيل آ=ت التصوير وآ=ت تفتيت الورق وغيرھا من المعدات المكتبية حسب المطلوب وعند الطلب؛        )ث(

  المساعدة في إعداد البريد الدبلوماسي التابع ل_ونروا؛    )ج(

  تأدية واجبات  أخرى قد توكل إليه.    )ح(

  

  المؤھ9ت الدنيا .4

  ا(تمام الناجح للتعليم ا(عدادي؛   )أ(

  على ا-قل في وظيفة مشابھة؛ خبرة عملية مدتھا سنة   )ب(

  إلمام عملي باللغتين ا(نجليزية والعربية كتابة ومحادثة.   )ت(

  الكفايات   )ث(

)i( قات ودية مع جميع المعنيين؛Nالقدرة على التحلي بع  

)ii( القدرة على متابعة البريد؛  

)iii(  أولوية البريد وسريته.مراعاة  

  
  مؤھ9ت مرغوبة .5

  = تنطبق.

  

  المعادلة .6
  = تنطبق.

  

  إضافيةمعلومات  .7
  اللياقة البدنية.

  
  الموافقة على الوظيفة .8

   05/12/07كورنيليا الموسى (وقّع)   التاريخ:تمت الموافقة: 

  مديرة الموارد البشرية                  

  

  إقرار تسلّم نسخة من الوصف الوظيفي .9
  نسخة من ھذا الوصف الوظيفي.ِحطت علما بالواجبات والمسؤوليات المرتبطة بالوظيفة التي أشغلھا، وأعطيت ألقد 

  (التشديد في ا-صل)

  عقود المدعين وواجباتھم الفعلية 

  العقود
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ن لقد ُمنح المدعيان حسي ؛بين أنھم مراسون حّمالونفي معرض تحليل العقود التي وقّعھا المدعون، يَ  .69

حدود المدة يسري تعيينا مؤقتا غير م 2011ديسمبر/كانون ا-ول  22ي تعيينھما المؤرخين وزمزم في كتابَ 

ن في زمن رفع شكواھما اكان كتابا التعيين المذكورين ساري كما، 2012يناير/كانون الثاني  1نفاذه اعتبارا من 

إلى رئيسة قسم ا(دارة والخدمات العامة، ووصفا مسماھما الوظيفي وصفا جليا ھو مراسل حّمال. أما في حالة 

، حيث وردت 2009يونيو/حزيران  1و كتاب التعيين الذي وقعه في المدعي أبو ملوح، فقد كان العقد النافذ ھ

ا(شارة إلى كتاب التعيين ھذا إشارة صريحة في كل من رسائل تمديد العقد التي تلته؛ وجاء في كتاب تعيينه 

لمسماه الوظيفي على أنه مراسل حّمال. وعليه، فN أساس  = لبس فيهوصف  2009يونيو/حزيران  1المؤرخ 

  م المدعين حسين وزمزم وأبو ملوح بأنھم اعتقدوا أن مسماھم الوظيفي ھو مراسل أ.   لمزاع

أما المدعي شNش، فمن المؤسف أن عقده النافذ وصفه بأنه "مراسل" فحسب، بيد أن قسائم راتبه  .70

 يقاة عليه ھلالم واجباتمديد عقده. كانت التتفيد أنه مراسل حّمال، ومثلھا الرسائل التي أرِسلت إليه لتبليغه ب

الوحيدون الذين وظفتھم الوكالة بصفة مراسل  منفسھا لدى حسين وزمزم وأبو ملوح؛ وكان المدعون ا-ربعة ھ

  .  مراسل أحّمال؛ ولما كان ذلك، عجز المدعي شNش عن إقناع المحكمة أنه كان يعتقد أنه كان 

تي تسلّموھا، وتقارير تقييم ا-داء التي أدوھا، وقسائم الرواتب ال واجباتعNوة على ذلك، تبّين ال .71

التي تلقوھا، بيانا ناصعا على أنھم كانوا مراسلين حّمالين، وإن كانت المحكمة تقر أن بعض المراسNت التي 

أرسلتھا دائرة الموارد البشرية إلى المدعين شّوشتھم بسبب وصف وظائفھم على أنھا مراسل أ = مراسل 

ي ھذا. مع ذلك، يحمل الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل أ ونظيره لوظيفة حّمال، و= يطعن المدعى عليه ف

نفسھا، ولھما الراتب ذاته. ومن الناحية التعاقدية، شغل المدعون وظيفة مراسل حّمال  2مراسل حّمال الدرجة 

  وعملوا بصفة مراسلين حّمالين وإن كانوا يظنون أنھم مراسلون أ.

عليه عندما يقدم حجة مفادھا أن الفرق الوحيد في واجبات = ترى المحكمة مصداقية في المدعى  .72

مراسل أ ومراسل حّمال ھو أن واجبات مراسل حّمال تكونت من أنشطة التحميل والتنزيل، فالسجل يدل على 

وجود فروقات من بينھا المؤھNت التعليمية، وأن الحمالين ينقلون ا�=ت المكتبية للصيانة وا=ستخدام الداخلي، 

على مر فصول السنة. يبين من ذلك أن واجبات مراسل أ حسب  جمعونھاوزعون المراوح والمدافئ ويم يوأنھ

  الملقاة على كاھل المراسل الحّمال.  واجباتورودھا في الوصف الوظيفي أخف بطبيعتھا من ال

أن الوكالة لم توظف أحدا قَط بصفة مراسل أ، مما  ثناياه-دلة التي يحملھا السجل في يتجلى من ا .73

يفضي إلى السؤال عن السبب الذي يجعل المدعين يطعنون في الواقعة التي مفادھا أن وصفھم الوظيفي ھو 

مراسل حّمال = مراسل أ، فمحال أن يكون السبب ھو الراتب -ن لوظيفة مراسل حّمال ووظيفة مراسل أ 

راتب ذاته حسب الوصفين الوظيفيين؛ فھل السبب ھو أن الوصف الوظيفي لمراسل أ الدرجة ذاتھا وبالتالي ال

  يحفل بواجبات أقل عددا؟ 
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  الواجبات الفعلية

واجبا إضافيا لم يكن مدرجا في الوصف الوظيفي لوظيفة  19اضطروا إلى أداء  ميزعم المدعون أنھ .74

ل، وأنه وجه إليھم مراسل أ، وأن مشرفھم أجبرھم على أداء تلك الواجبات تحت التھديد با(يقاف عن العم

ا له "إذأن تلك الواجبات كانت جزءا من الواجبات المطلوبة منھم، كما أنھم "سخر منھم" بقو مفادھاتعليمات 

ھذه الواجبات فسوف نستبدل فتيات مراسNت بكم لتأديتھا"؛ ويزعم المدعون أن ھذا سبب لھم  والم تؤد

"ا(حباط والمعاناة النفسية والمعنوية" على حد تعبيرھم في الدعاوى التي رفعوھا، كما يدعون أن الوكالة 

م ا(دارة والخدمات العامة ليؤدي ھذه استأجرت موظفا قبل أربع أو خمس سنوات من شكواھم إلى رئيسة قس

دينارا أردنيا في اليوم على مدى ما يقارب ثNث سنوات، غير أن واقع الحال أن  20الواجبات تحديدا مقابل 

الموظف كان يؤدي بعض المھام، وأن المدعين كانون يساعدونه في أداء واجباته حتى انقضاء عقده. وبعد  ھذا

ملقاة على كاھل المدعين إلى حين إعفائھم من  واجباتأنه ترك، فعادت ال ذلك، استُخدم موظف آخر بيد

  . 2014الواجبات ا(ضافية في عام 

، اشتكى المدعون من وضعھم إلى مدير ا(سناد ا(داري في 32-30كما تقّدم البيان في الفقرات  .75

العامة التي اجتمع بھا  ، فأحال ھو المسألة إلى رئيسة قسم ا(دارة والخدمات2014مطلع يونيو/حزيران 

، فأفضى ذلك إلى إعفاء المدعين من الواجبات ا(ضافية مع نھاية 2014يونيو/حزيران  11المدعون في 

 دارة والخدمات العامة تصرفت بج. واقع الحال أن ملف القضية يبين أن رئيسة قسم ا(د2014سبتمبر/أيلول 

الواجبات ا(ضافية، كما طلبت تغيير ا-وصاف الوظيفية فور لفت انتباھھا لھذا الوضع، وأعفت المدعين من 

  بھدف وضع التعبير الدقيق الذي يصف حال المدعين. 

تضع المحكمة شيئا من اللوم على المدعين على استمرار ذلك الحال سنوات طوال، فقد أمكنھم رفع  .76

أخرى  رت أمامھم أبوابشكوى في وقت أبكر بكثير لتصويب الوضع بغض النظر عما قاله مشرفھم، كما تواف

تب ا-خNقيات واتحاد الموظفين أو مدير الدائرة التي يعملون فيھا، كيطرقونھا (ثارة المسائل التي تشغلھم كم

ة والخدمات ، صححت رئيسة قسم ا(دار2014أ= وھو مدير ا(سناد ا(داري؛ وعندما شكوا أمرھم إليه في عام 

، ذكر المدعون جملة أمور 2014عرض شرح سبب التأخر حتى عام السرعة. في م حالعامة الوضع على جنا

منھا أن "وجود المحكمة العادلة شجعنا على رفع الشكوى بعدما أصبحنا ملمين بإجراءات رفع الشكاوى إلى 

  المحكمة" وكذلك بسبب "حياد المحكمة وعدلھا وتجردھا في تحكيم القضايا التي ترفع إليھا."

، وُعينت قاضية فيھا في عام 2010رح مقنعا، فقد تأسست المحكمة في عام = تجد المحكمة ھذا الش .77

. عNوة على ذلك، إذا كان المدعون حسب زعمھم خائفين من مشرفھم الذي ھددھم با(يقاف عن العمل، 2011

 يوأزال الخوف عنھم؟ كان بمقدور المدعين أن يستشيروا المسؤول القانون 2014فما الذي استجد فجأة في عام 

المكلف بمساعدة الموظفين قبل ثNث سنوات، أو يستأنسوا برأي أحد أعضاء اتحاد الموظفين المحليين، 
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ولساعدھم أي منھما في شرح النظامين ا-ساسي وا(داري للموظفين المحليين وفي رفع دعاواھم إلى المحكمة، 

تارة أخرى: بما أن الوضع ُصحح، وليس قبل ذلك. يبرز السؤال  2014لكن المدعين ما فعلوا ذلك حتى عام 

ع لسنوات ولم يدففما الذي يطعن فيه المدعون ولماذا؟ ھل يشعر المدعون بأنھم أدوا واجبات إضافية عددا من ا

  ؟ھذالھم أجر جزاء 

تNحظ المحكمة أن الوصفين الوظيفيين يخلوان من واجبات من قبيل تحميل وتنزيل أمتعة المسافرين  .78

ن الدوليين، أو مساعدة السائق عند جسر الملك حسين (الكائن على الحدود مع الضفة في الحافNت للموظفي

الغربية) في تحميل وتنزيل البريد وحقائب المسافرين أو طرودھم أو الكحول أو أي أغراض أخرى يشتريھا 

مم المتحدة المسافرون؛ وليس في الوصفين الوظيفيين مھام مثل مرافقة السائقين الذين يستخدمون مركبات ا-

إلى الفنادق بھدف تحميل وتنزيل ا-متعة والحواسيب والقرطاسية والطابعات وا-متعة الشخصية للموظفين 

أو تنظيف المستودع على نحو منتظم. الظاھر الجلي ھنا أن عبارة "تأدية واجبات  أخرى قد توكل إليه" = 

  رود ا-خرى للموظفين الدوليين في الوكالة. تشمل التأدية المنتظمة لمھام تحميل وتنزيل ا-متعة والط

كما تقّدم الذكر، تقر المحكمة أن عقود المدعين تفيد جواز إحالة واجبات أخرى إليھم، بل يمكن القول  .79

على سبيل الجدل إن بعض الواجبات ا(ضافية التي أداھا المدعون تصب في ھذه الخانة، بيد أن مجرد إعفاء 

م فورا وتكليف عمال مياومة و/أو منظفين بھا اعتراف واضح من الوكالة بأن ھذه المدعين من كثير من المھا

الواجبات لم تكن مNئمة للمراسلين الحّمالين. ولما كان ذلك، تجد المحكمة أن المدعين شغلوا وظيفة مراسل 

وطُلبت حّمال، وأن وضعھم صّوب عندما رفعوا شكوى؛ كما تجد المحكمة أن المدعين تعرضوا لNستغNل 

  إليھم تأدية واجبات تقع خارج نطاق واجباتھم المنتظمة.

  حجج أخرى

يزعم المدعون أن المدعى عليه انتھك النظامين ا-ساسي وا(داري للموظفين المحليين، غير أنھم لم  .80

يذكروا على وجه التحديد أي نظام أساسي أو إداري، ولم تجد المحكمة أي نظام أساسي أو إداري انتھكته 

  الوكالة.

ينص  8من بنود توظيفھم، علما أن البند  8من مزاعم المدعين أيضا أن المدعى عليه انتھك البند  .81

  على ا�تي:

  شروط خاصة

ي د= يحمل ھذا التعيين أي توقع للتجديد أو التحويل إلى أي نوع آخر من التعيين. وسيؤ
تعيين ھذا إلى إبطاله، إعمال تغييرات أو إضافات أو حذف أو شروط تجريھا على كتاب ال

  وسيكون بمثابة عدم قبول منك له. 
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= ترى وجه ا=عتداد به في قضايا المدعين، ولم يقدم المدعون أي  8إن المحكمة إذ تقرأ أحكام البند  .82

شرح؛ وإذا كان المدعون يعتقدون أنه كان ينبغي إبطال عقودھم بسبب الواجبات ا(ضافية، لما كان لديھم عقد 

  وكالة، مما يسقط حجتھم ھذه.عمل مع ال

  ا(ضافية   واجباتالتعويض المالي عن ال

يلتمس المدعون تغيير وصفھم الوظيفي من مراسل حّمال إلى مراسل أ، وأن يُدفع لھم أجر عن  .83

ن فيھا يوما ولم يكا�ن إجمالي الوقت الذي عملوا فيه بصفة مراسلين حّمالين. كما تقدم البيان، ليس في الوكالة 

موظف بصفة مراسل أ. أما إذا كان الھدف الذي ينشده المدعون من طلبھم ھو تقليل الواجبات الملقاة  شخص

عندما أعفوا من الواجبات ا(ضافية،  ناھيك  2014على عاتقھم في وظيفة مراسل أ، فقد تحقق مبتغاھم في عام 

وظيفة مراسل أ. أما إذا كان قصدھم أنھم يؤدون بالضبط واجبات  072عن أنھم كتبوا في ردھم على ا-مر رقم 

الحصول على راتب أكبر، فإن المحكمة تعيد إلى الذاكرة أن لوظيفة مراسل حّمال ومراسل أ الدرجة نفسھا 

وبالتالي الراتب نفسه؛ والحاصل ھنا ھو عدم وجود أساس في ا(طار التنظيمي للوكالة لمنحھم تعويضات عن 

  ا-ضرار.

كتاب التوضيح  A/3 Rev. 1/Part XI/Amend.5المحليين رقم  ينص توجيه شؤون الموظفين .84

  المعني بالعNوات الخاصة: XIعلى ما يلي في الجزء  2012أكتوبر/تشرين ا-ول  1المؤرخ  358رقم 

  . عNوة المھام ا(ضافية4

. يجوز أن يُطلب إلى الموظفين المحليين تأدية مھام يكون من الواضح أنھا غير 1.4
جوز وي خارج ساعات عملھم ا=عتيادية؛تؤدى جبات ا=عتيادية لوظائفھم، ومرتبطة بالوا

  (التشديد مضاف).  في ھذه الحا(ت دفع ع9وة لقاء ھذه المھام عن فترات زمنية محددة

  . يحدد مبلغ ھذه العNوة مدير الموارد البشرية بالتنسيق مع مدير المالية.2.4

 5.103المقام أيضا قاعدة النظام ا(داري للموظفين المحليين رقم من النصوص التي يُعتد بھا في ھذا  .85

  التي تنص على ا�تي في مسألة الدفع بأثر رجعي:

إن الموظف الذي لم يحصل على عNوة أو ھبة أو أي مبلغ آخر يستحقه، = يحصل على ھذه 
  وفقا لما يلي: العNوة أو الھبة أو المبلغ بأثر رجعي إ= إن كان قد قدم مطالبة خطية بھا 

)A(  ثة أشھر من تاريخNل ثNفي حالة إلغاء القانون الضابط ل_ھلية أو تعديله، في خ
  ا(لغاء أو التعديل؛ أو

  

)B( دفعةستحق فيه التتاريخ الذي كان سفي كل حالة أخرى، في غضون سنة من ال 

  (التشديد مضاف) ىا�ول
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داري للموظفين المحليين متقدَمي الذكر، بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين وقاعدة النظام ا( .86

وجب على المدعين تقديم مطالبة للتعويض في خNل سنة من التاريخ الذي بدأوا فيه تأدية واجبات إضافية تقع 

خارج نطاق وصفھم الوظيفي. لم يطرح المدعون القضية أمام مدير ا(سناد ا(داري حتى يونيو/حزيران 

عندما طلبوا مراجعة للتأكيد الصادر عن  2015أبريل/نيسان  14في  يةكتاب، وقدموا أول مطالبة 2014

  مسؤول الموارد البشرية المعني با=ستحقاقات أن مسماھم الوظيفي ھو مراسل حّمال.    

تتفھم المحكمة ا(حباط الذي قاساه المدعون على مر سنوات عدة أدوا فيھا واجبات إضافية، بيد أن  .87

ا-ساسي وا(داري للموظفين المحليين وبغيرھا من ا(صدارات ا(دارية سالفة الذكر؛  المحكمة مقيدة بالنظامين

الواجبات ا(ضافية التي أدوھا، إ= أن التعويض = يمكن إ=  وصحيح أن المحكمة ستمنح المدعين عNوة لقاء

عNوة تقتصر على ، أي أن ال5.103أن يكون بموجب أحكام قاعدة النظام ا(داري للموظفين المحليين رقم 

  فترة زمنية مقدارھا سنة سابقة من التاريخ الذي قدموا فيه المطالبة الكتابية ا-ولى.

لن تترك المحكمة حساب العNوة التي يستحقھا المدعون لكي يحددھا مدير الموارد البشرية بالتنسيق  .88

، بل ستحدد المحكمة A/3 Rev. 1مع مدير المالية كما ھو وارد في توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

لكل يوم عمل (وھو المبلغ الذي ُدفع للموظف بنظام المياومة) عن   1دينارا أردنيا 20العNوة كما يلي: معدل 

معنى ذلك سنة سابقة للمطالبة الكتابية التي رفعھا المدعون في  - 2014أبريل/نيسان  14الفترة التي تبدأ من 

عندما أعفي المدعون من الواجبات ا(ضافية، على  2014ية سبتمبر/أيلول حتى نھا - 2015أبريل/نيسان  14

  أن يقّسم ھذا المبلغ بين المدعين ا-ربعة.

أن يعي الموظفون النظامين  التعبير عن أملھا في = يسع المحكمة إ=في ختام بحث ھذه المسألة،  .89

أن ترصد الواجبات ا(ضافية التي تقع ا-ساسي وا(داري الضابطين لعملھم، وأن تنھض الوكالة بواجبھا و

    خارج المدى المعقول لعبارة "تأدية واجبات أخرى قد توكل إليه".  

  ا-ضرار المعنوية

يطالب المدعون بتعويضات عن ا-ضرار المعنوية لقاء الكرب النفسي الذي عانوه بسبب تغيير عقود  .90

  .عملھم من دون علمھم

قد قضت المحكمة باتساق وذكرت المدعين بأن ا(فادات غير المثبتة = تكفي (ثبات الضغط النفسي  .91

أو ا(جھاد، و= مناص من تقديم أدلة مادية تدعم المزاعم من ھذا القبيل. تود المحكمة أيضا تذكير المدعين 

                                                 
  دو=را أميركيا.  28دينارا أردنيا  20في تاريخ ھذا الحكم، يعادل مبلغ 1
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 Nتقريرا طبيا؛ وعليه، لن يمنحوا تعويضا أنھم لم يقدموا أي أدلة مادية على الكرب الذي عانوه، كأن يقدموا مث

  في ھذا الصدد.

 Eissaمن حكمھا  30، قضت محكمة ا-مم المتحدة لNستئناف في الفقرة أيضا وفي ھذا المقام .92

2014-UNAT-469  :بما يلي  

بموجب فقه محكمتنا ھذه "قد تنشأ التعويضات عن ا-ضرار المعنوية:  ...من خرق 
ظف، وھي ا=ستحقاقات النائشة من عقد عمله. ...وفي لNستحقاقات الجوھرية للمو

اة إلى مدع بحد ذاته، قد يكون الخرق سيمةبطبيعة جالحا=ت التي يتسم فيھا الخرق 
منح تعويضات عن ا-ضرار المعنوية، و= يكون ذلك بالمعنى العقابي جزاء لواقعة 

عن  حدوث الخرق، بل بسبب الضرر الذي طال الموظف." إن منح تعويضات
إن اتسم ھذا الخرق بطبيعة  الضرر المعنوي لقاء خرق حقوق الموظف، = سيما

يقتضي دليN على الضرر  =كما وجدت محكمة ا-مم المتحدة للمنازعات،  سيمةج
، Hershأو استظھار الضرر. وكما درج عليه قضاؤنا في ظروف مشابھة في الحكم  

كان، فأصبحت لذلك مستحقة بم سيمافإن "خرق حقوق [الموظفة] كان خرقا ج
  لتعويضات عن ا-ضرار المادية وعن ا-ضرار المعنوية" (التشديد في ا-صل).

يقر المدعى عليه بالتباينات التي اعترت أوصاف المسميات الوظيفية للمدعين، وقد تقدم بيان مفصل  .93

ا-وصاف الوظيفية ذات من ھذا الحكم، ثم ُصحح الخطأ، وقُدمت للمدعين  28إلى  2لھذا في الفقرات من 

الصلة. من الجدير بالذكر أن فحوى شكوى المدعين لمشرفھم لم يكن أنھم ليسوا مراسلين أ، بل اقتصرت 

  الشكوى على أدائھم واجبات إضافية.

مع ما تقدم، المحكمة مرتاعة من الطريقة التي تم تحويل المدعين بھا من مسؤول في الموارد البشرية  .94

، 2015ومارس/آذار  2014أ. ت والسيد س. ال. ق) في الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول  إلى آخر (ھما السيد

أكد موظف  2015مارس/آذار  4ناھيك عن تقديم ھذين المسؤولين إفادات مربكة، ھذا إن لم تكن متضاربة. في 

وعبر عن أسفه الموارد البشرية المسؤول عن ا=ستحقاقات للمدعين أن مسماھم الوظيفي ھو مراسل/حّمال، 

  "-ي سوء فھم ربما نجم عن المعلومات المتضاربة".

95.  Nحظ المحكمة بأسف أن المدعى عليه قدم تقرير تقييم أداء واحدا -حد المدعين بصفته مراسNت

من الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل حّمال لم تكن في السجل، ولم يستطع المدعى  2حّما=، وأن الصفحة 

  لمحكمة.عليه تقديمھا إلى ا

، ھاجديدتفي عقود المدعين ورسائل سوء ا(دارة، بما في ذلك الخلط في المسميات الوظيفية ولجزاء  .96

المعلومات المتضاربة من الوكالة وفقا لما ھو مثبت في ملف القضية، فإن المحكمة تمنح المدعين  وجزاء

  م.دو=ر أميركي لكل واحد منھ 1000تعويضات عن ا-ضرار المعنوية بمبلغ 
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  الخ9صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقضي المحكمة بإقرار الدعاوى جزئيا. .97

 88على الوكالة أن تدفع للمدعين عNوة لقاء الواجبات ا(ضافية التي أدوھا، وذلك حسب الفقرة   .98

دو=ر أميركي تعويضا عن  1000من ھذا الحكم؛ ويترتب عليھا أيضا أن تدفع لكل مدع من المدعين مبلغ 

يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60لمعنوية. يؤمر بدفع المبلغين المذكورين في خNل ا-ضرار ا

التنفيذ، وخNل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا-ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم يُدفع 

المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي  يوما المحددة، فسيضاف ما مقداره خمسة في 60المبلغان في خNل مدة الـ

  ا-ميركي حتى تاريخ الدفع. 

  

  

____________________  
  حضرة القاضية بانة بَرازي

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  29بتاريخ 
 

  

  

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  29أدِخل في السجل بتاريخ 

  

  

________________________________________  

  قلم المحكمة في عّمانلوري مكناب، رئيسة 
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