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 محكمة اونروا للمنازعات

Case Nos.: UNRWA/DT/JFO/2017/057 to 

                          UNRWA/DT/JFO/2017/143                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2018/029 

Date: 25 April 2018  

Original:           English 
 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

 

  

  ب. كسبة وآخرون

  

  ضد

  

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة المفوض العام

  في الشرق ا'دنى وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : نيالمدع ممث�

  خالد أبو نقيرة وأحمد أحمرو

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

 

بسام كسبة وباسم صانع وسمير صقر وحسان ھذه دعاوى رفعھا سبعة وثمانون مدعيا ھو  .1

ھديب وجمال أبو كيفة  قطش وعمر صوان وعمر بستنجي وعماد موسى وبسام شمعون وعامر

وجمال العزازمة ويوسف الشاعر وحلمي دغيش ومحمد مرعب ووليد فسفوس وعزمي مراد 

وصCح وسمير بدر وناجح مشة ويحيى نعامي ونافذ مصطفى وقيس مرعي ومحمد عبد الوھاب 

د يوسف ومحمد مقطري وسليم نايم الليل وراكان أبو حتمة ومحمد الخليلي وعبد الكريم مصلح ومح

بنا وعلي أبو زيد وزياد أبو حميد ورشا عبدD يونس وأحمد جبريل ويوسف حرز D وعيسى ال

ر عبد D ومجدولين الدوار ونسرين الراس وكاميليا سالم وانتصاوأمل الصCحات وإسراء الخوالدة 

ومحمد كردي ونبيلة بشناق ومھا درويش وميسون أبو شريفة ومحمد أحمرو وياسر أبو حميد 

ويوسف شعبان وياسر شريف ومروان السل ونبيل صوان ونبيل سماك ومجاھد مشايخ وعبد 

الكردي وعايد بشير ومسلم  لىاللطيف دھشان وطارق أبو شباب وأحمد ھديب وإبراھيم مطر ور

علي وھدى جاد وعالية جانم وفراس وخالد عيد ووفاء أبو لوحة وعدلة دياب وعالية أبو جويعد 

الزرد وسليمان عرايشة ومحمد جريري وعاطف أبو طماعة ومحمد حيمور وعثمان أبو الرب 

ويوسف العوضات وعيسى صندوقة وربحي الداوود وكفاح داوود وريم عبد الفتاح ورولينا البدوي 

د بستنجي وأمين خليل وصفاء حمدD وصالح أبو دية مني النمروطي ومحوإبراھيم أبو الرب وھا

ومنير أبو ھريرة وسھام زعاترة ورائد كسبة، والمقصود من ھذه الدعاوى الطعن في قرار اتخذته 

وكالة ا'مم المتحدة %غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضا باسم 

بعدم دفع عCوة التعليم الموازي إلى المدعين، وھي  ")، وھو قرار يقضيا ("المدعى عليها'ونرو

وم التربوية واNداب في مراكز التعليم المھني لالعCوة التي ُتدفع إلى موظفي التدريس في كلية الع

  التابعة لOونروا، وكذلك إلى نظرائھم في المؤسسات التربوية الحكومية.

  

  الوقائع 
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قدم لCجئي مالتعليم المھني والتقني وا'كاديمي الجامعي والتدريب النتيجة لمحدودية  .2

فلسطين في المؤسسات التعليمية التابعة لOونروا، أدخلت ا'ونروا برنامج التعليم الموازي على 

المستوى الفني في مراكز التدريب المھني وعلى المستوى الجامعي في كلية العلوم التربوية 

مقابل دفع رسوم. وكان من بين أھدافه المنشودة توفير فرصة أكبر لCجئي واNداب، وھو ُيقدم 

 .فلسطين الشباب لCلتحاق بالمؤسسات التعليمية التابعة لOونروا

 

 A/3، نشرت الوكالة توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 2012أغسطس/آب  2في  .3

Rev.1/Part XI/Amend. 4 وCوة جديدة تعنى بـ"عCة التكليف ا%ضافي الذي أدخل ع– 

برنامج التعليم الموازي وبرامج التطوير"، وھي واجبة الدفع إلى الموظفين المحليين المستحقين لھا. 

 A/3 Rev.1/Part XI/Amend. 4في وقت ,حق، ُعدل توجيه شؤون الموظفين المحليين 

 1مؤرخ ال A/3 Rev.1/Part XI/Amend. 5بفعل إصدار توجيه شؤون الموظفين المحليين 

الذي  حالملحق  ")، وفيهA/3("توجيه شؤون الموظفين المحليين  2012أكتوبر/تشرين ا'ول 

 ُيدرج وظائف الموظفين المستحقين للعCوة.

 

بطلبين التمس المدعيان ناجح مصلح وعالية علي  2013نوفمبر/تشرين الثاني  3في  .4

رانت الخاص با'ونروا أن ُتدفع وقع ا%نتمقل ما عندك" على  –رفعاھما عبر "بوابة الموظف 

وردا على إليھما عCوة التعليم الموازي أسوة بموظفي التدريس في كلية العلوم التربوية واNداب. 

ھذين الطلبين، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في ا%قليم المدعيين في رسالتين منفصلتين في 

 , تنطبق" عليھما.أن عCوة التعليم الموازي " 2014يونيو/حزيران  29

 

، نشرت الوكالة معد,ت 2012أغسطس/آب  2المؤرخ  03/2012رقم بموجب التعميم  .5

التعويضات المدفوعة إلى من انخرطوا في التعليم الموازي من موظفي التدريس وكبار المديرين 

 غير العاملين في التدريس.

 

دعاوى أمام موظفا  87، رفع 2017أغسطس/آب  15و 2017أغسطس/آب  6بين  .6

 المحكمة.
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 .2017أغسطس/آب  17و 2017أغسطس/آب  6أرِسلت الدعاوى إلى المدعى عليه بين  .7

 

 23المؤرخ  (UNRWA/DT/2017/Corr. 001) 168بموجب ا'مر رقم  .8

 في قضية واحدة. 87")، ُدمجت القضايا الـ168ا'مر رقم "( 2017نوفمبر/تشرين الثاني 

 

ديسمبر/كانون ا'ول  13المؤرخ  (UNRWA/DT/2017) 180بموجب ا'مر رقم  .9
")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يؤكد لھا أن الوكالة أرسلت لكل مدع 180("ا'مر رقم  2017

من المدعين رسالة ُتعلمه فيھا أن عCوة التعليم الموازي , تنطبق عليه، وأن ُيعلم المحكمة بالتاريخ 
 10في  180ع المدعى عليه رده على ا'مر رقم المدعين، فرفعلِم فيه بذلك كل مدع من الذي أ

 .2018يناير/كانون الثاني 

 
يناير/كانون الثاني  11المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 004بموجب ا'مر رقم  .10

إلى المدعين  180")، أرسلت المحكمة رد المدعى عليه على ا'مر رقم 004("ا'مر رقم  2018
 مزيد من المعلومات.وأمرت المدعى عليه أن يقدم ال

  

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" للرد على ا'مر رقم 2018فبراير/شباط  1في  .11

004. 

 

 2018فبراير/شباط  4المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 019بموجب ا'مر رقم  .12

، كما أرسل طلب المدعى عليه 004منحت المحكمة المدعى عليه وقتا إضافيا للرد على ا'مر رقم 

 .019المدعين مع ا'مر رقم إلى 

 
، فأرسل الرد 004، رفع المدعى عليه رده على ا'مر رقم 2018فبراير/شباط  16في  .13

 .2018فبراير/شباط  18إلى المدعين في 

 
، رفع المدعون طلبا يلتمسون فيه ترجمة عربية لرد المدعى 2018فبراير/شباط  19في  .14

 ، فأرسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.4عليه على ا'مر رقم 
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، 2018فبراير/شباط  21المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 026بموجب ا'مر رقم  .15

 .004'مر رقم أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم ترجمة عربية لرده على ا

 
، 004أودع المدعى عليه الترجمة العربية لرد على ا'مر رقم  2018مارس/آذار  7في  .16

 فأرسلت الترجمة إلى المدعين في اليوم نفسه.

 
، رفع المدعون طلبا %يداع مCحظات على رد المدعى عليه 2018مارس/آذار  7في  .17

 نفسه.، فأرسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم 004ا'مر 

 
، 2018مارس/آذار  14المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 038بموجب ا'مر رقم  .18

 قبلت المحكمة طلب المدعين.

 
رفع المدعون مCحظاتھم، فأرسلت إلى المدعى عليه في اليوم  2018مارس/آذار  25في  .19

 نفسه.

 
 رفع المدعون طلب إيداع أدلة جديدة زاعمين أن "معلومات 2018مارس/آذار  27في  .20

 .2018مارس/آذار  25جديدة ظھرت ولھا عCقة بالقضية"، ثم أرسل الطلب إلى المدعى عليه في 

 
، وافقت 2018أبريل/نيسان  5المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 64بموجب ا'مر رقم  .21

 المحكمة على الطلب المقدم من المدعين.

 
المدعى عليه في ، ومن ثم أرِسلت إلى ، أودع المدعون مرافعتھم2018أبريل/نيسان  9في  .22

 .2018أبريل/نيسان  10

 
  

  حجج المدعين
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 تتمثل حجج المدعين فيما يلي: .23

  

i.  ينبغي أن يتلقى عمال ا'ونروا الدخل نفسه الذي يتلقاه نظراؤھم في الجامعات والكليات

 الحكومية؛ و

ii.  وة التعليم الموازي منذ عامCب ، ومنذ ذلك الحين 2009ما فتئوا يطلبون عCبدأ عدد الط

 يزداد زيادة كبيرة.

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .24

  

i( جعة قرار في الوقت المناسب، وھذا يجعل الدعاوى غير تخلف المدعون عن رفع طلب مرا

 مستوفية لشروط المقبولية؛

ii(  ُقدم في القضية قرار صالح للطعن أمام المحكمة، وھذا أيضا يجعل القضايا مفتقرة إلى لم ي

 شروط المقبولية؛

iii(  وة التعليم الموازي على موظفي الوكالة الذين يؤدون مھام ا%شراف أو إلقاءCتقتصر ع

المحاضرات أو أداء واجبات ضمن برنامج التعليم الموازي ممن تنطبق عليھم شروط 

 المھام؛ وھذه أھلية الحصول على عCوة التكليف ا%ضافي مقابل 

iv(  وة مع أنھم ليسوا مشمولين في فئة الموظفين إن سعي المدعين إلى الحصولCعلى الع

المستوفين لشروط ا'ھلية ھو عبارة عن محاولة للضغط في سبيل تحقيق إصCح 

 تنظيمي.

  

  ا&عتبارات

  

  مقبولية دعَويي ناجح مصلح وعالية علي 
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يطعن المدعون في قرار الوكالة عدم دفع عCوة التعليم الموازي إليھم، وھي العCوة التي  .25

ُتدفع إلى موظفي التدريس في كلية العوم التربوية واNداب في مراكز التعليم المھني التابعة 

 87لOونروا، وكذلك إلى نظرائھم في المؤسسات التربوية الحكومية. ولما كانت جميع الدعاوى الـ

دمج  ة، فقد قررت المحكمUNRWA/DT/JFO/2017/054تطابق في موضوعھا القضية 

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني  23المؤرخ  168ا'مر رقم بموجب  87القضايا الـ

 

 على ما يلي:  2.111تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .26

 

  

ري بزعم على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إدا .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا'ساسي 

وا%داري للموظفين وجميع ا%صدارات ا%دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

 .طلب كتابي لمراجعة القرار ا'ولى وھي رفع

 

***  

من  يوما تقويميا 60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خCل 3

التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا%داري الذي سيطعن 

  (التشديد مضاف)فيه. 

  

  

 

 

ھما ن. مصلح و  87بعد ا,طCع على ملفات القضايا، يتجلى أن مدعيين من المدعين الـ .27

أن ُتدفع إليھما عCوة التعليم الموازي، وقد أودعا  2013لثاني نوفمبر/تشرين ا 3ع. علي طلبا في 
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 29قل ما عندك"، كما أعلمھما رئيس مكتب الموارد البشرية في  –طلبھما عبر "بوابة الموظف 

 أنھما , يستحقان عCوة التعليم الموازي. 2014يونيو/حزيران 

 

، وقد تسلّمه مدير باللغة العربيةرفع المدعيان ن. مصلح و ع. علي طلبا لمراجعة القرار  .28

. في وقت ,حق، رفع المدعيان طلب مراجعة 2017مايو/أيار  4عمليات ا'ونروا في ا'ردن في 

. 2017يونيو/حزيران  19في  قرار باللغة ا%نجليزية تسلّمه مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن

 60ر كثيرا عن فترة ا'يام التقويمية الـطلَبي مراجعة القرار ُرفعا في وقت يتأخوتقضي المحكمة أن 

، وھو التاريخ الذي تسلّم فيه المدعيان إشعارا 2014يونيو/حزيران  29التي بدأ مرورھا من 

 بالقرار الطعين.

 
تقضي المحكمة أن ھاتين الدعويين , تستوفيان شروط المقبولية، ذلك 'ن ھذين المدعيين  .29

ينة في قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم تقاصرا عن مراعاة المھل الزمنية المب

، كما , تملك المحكمة الو,ية للتنازل عن الموعد النھائي المضروب على ا,ستعراض 2.111

 ا%داري.

 
  موضوع الدعاوى ا'خرى

 

جملة أمور من بينھا استحقاقات الموظفين  A/3من توجيه شؤون الموظفين  حيبين الملحق  .30

المنخرطين في الواجبات ا%ضافية التي خلقھا برنامج التعليم الموازي. ومما يعتد به في القضية 

المعنية بأھلية تسلّم عCوة  A/3توجيه شؤون الموظفين الملحق ح من من  4الحاضرة الفقرة 

 التكليف ا%ضافي، وتنص على اNتي:

  

المنتظر من معظم موظفي الوكالة أن يساعدوا حسب مقتضيات الضرورة  1.4

في برنامج التعليم الموازي وبرنامج التطوير باعتبار ذلك جزءا من واجباتھم 

مستوفين لشروط ا'ھلية لتسلّم عCوة التكليف ا%ضافي؛ و,  ليسواا,عتيادية وھم 

ضي منھم برامج التعليم يستوفي شروط ا'ھلية لھذا إ, الموظفون الذي تقت
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الموازي والتطوير تأدية عمل بعد ساعات العمل الرسمية، على أن يكون ھذا 

  العمل مصرحا به، وھؤ,ء الموظفون مدرجون في المرفق أ.

  

ُتقام برامج التعليم الموازي في مرافق الوكالة فقط؛ والمنتظر من فئات  2.4

المرافق أن يعملوا بصفتھم ا,عتيادية الموظفين التالية الذين يعلمون عادة في ھذه 

  بدون ِعوض إ, في الحا,ت التي ُيصرح فيھا بالعمل ا%ضافي:

  

  أذنة المدارس 1.2.4

  الحراس 2.2.4

  

  المنظفون 3.2.4

  

  أمناء المستودعات 4.2.4

     

 

قائمة من موظفي ا'ونروا أصحاب ا'ھلية للحصول على أجر  حيقدم المرفق أ من الملحق  .31

منه بالموظفين  1إضافي مقابل العمل في برامج التعليم الموازي والتطوير، ويختص الفرع 

 المخولين في مكتب إقليم ا'ردن في الفئات التالية:

  

 موظفو التدريس  •

 موظفو الشؤون ا%دارية غير المدرسين  •

 المدرسينموظفو ا%دارة غير  •
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يحاجج المدعى عليه أن قراءة الملحق ح مع المرفق أ تؤدي إلى استنتاج حتمي مفاده أن  .32

عCوة التعليم الموازي تقتصر على موظفي الوكالة الذين يؤدون مھام ا%شراف أو إلقاء 

المحاضرات أو أداء واجبات ضمن برامج التعليم الموازي المصرح بھا وتنطبق عليھم شروط أھلية 

 الحصول على عCوة التكليف ا%ضافي مقابل أداء ھذه المھام.

 

لقد دققت المحكمة في وظائف المدعين وا'حكام الضابطة لعCوة التعليم الموازي، وخلُصت  .33

أن المدعين  A/3إلى أن الجلّي من الملحق ح من الجزء الحادي عشر من توجيه شؤون الموظفين 

Cوة التعليم الموازي، فمعظم المدعين ينتمون إلى فئات ووظائف , يستوفون شروط ا'ھلية لتلقي ع

غير مدرجة في الملحق ح و/أو في المرفق أ؛ وعليه، , يستوفون شروط ا'ھلية لتلّقي العCوة. 

وھناك عدد قليل من المدعين ينتمون إلى فئة موظفي الشؤون ا%دارية غير المدرسين، وھي الفئة 

إلى  امن الملحق ح. وفي شأن ھذه الفئة، يفيد النص القانوني أنه نظر 3.2.3المذكورة في الفقرة 

صعوبة تقييم أثر البرامج على موظفي الشؤون ا%دارية، فسيصار إلى التعويض عن حجم العمل 

الموظفون ھؤ,ء وبناء على ذلك، ليس  من خCل اتباع قوانين ا'ونروا في مجال العمل ا%ضافي.

بالتعليم الموازي إ, التعويض الممنوح وفقا للقوانين المتبعة في  مستحقين 'ي عCوة تتصل

 لعمل ا%ضافي في حالة نھوضھم بأعباء عمل إضافية.ا'ونروا بشأن ا

 
أما حجة المدعين أنه ينبغي لعمال ا'ونروا تلقي الدخل نفسه الذي يتلقاه نظراؤھم في  .34

الجامعات والكليات الحكومية فھي حجة في غير محلھا، فكما قضت محكمة ا'مم المتحدة لCستئناف 

 El Rushمن حكمھا  14، وفي الفقرة Wang 2014-UNAT-454حكمھا من  32الفقرة في 

2016-UNAT-627 ، فإن المنظمة يحكمھا النظامان ا%داري وا'ساسي الداخليان وليس القوانين

الوطنية للدول ا'عضاء فيھا. وبناء على ذلك، , أساس للزعم أنه ينبغي لعمال ا'ونروا تلقي الدخل 

 نفسه الذي يتقاضاه نظراؤھم في الجامعات والكليات الحكومية.

 
  الخ�صة

 

 لمحكمة أن:تأسيسا على ما تقدم، تقرر ا .35



                                                                                             Case Nos.: UNRWA/DT/JFO/2017/057 to 

                                                                                                                                                 UNRWA/DT/JFO/2017/143    

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2018/029                                          

                                                                                                                               

 

Page 11 of 11 

  

  الدعاوى مردودة.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ[ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2018أبريل/نيسان  25 بتاريخ

  2018أبريل/نيسان  25 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


