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  مقدمة

 

وكالة ا!مم المتحدة اتخذته دعوى يطعن فيھا في قرار  )"المدعي"رفع موعد الموعد ( .1

باعتبار ، وھو القرار القاضي �غاثة وتشغيل )جئي فلسطين في الشرق ا!دنى ("الُمدعى عليه")

مھني في مجال صيانة المذياع والتلفاز وظائف فائضة، والقاضي أيضاً  بوظائفه في منصب مدر

 برفض طلبه للنقل إلى وظيفة مسؤول ترفيه.

  

  الوقائع 

 

، بدأ المدعي العمل مع الوكالة في وظيفة مدرب مھني في 2000سبتمبر/أيلول  27في  .2

في مركز تدريب سبلين في مكتب إقليم لبنان. ومن  3Bياع والتلفاز على المستوى مجال صيانة المذ

خ�ل عمليات عدة من تجديد التعيين ا!ولي الذي كان تعييناً محدود ا!جل مدته سنتين ُمدد تعيين 

 . 2013سبتمبر/أيلول  30المدعي حتى 

 

تقريراً عن  2011رس/آذار في مكتب إقليم لبنان في ما أعّد مكتب التخطيط وا�ستراتيجية .3

إمكانية توظيف خريجي مركز تدريب سبلين، وكان ذلك جزءاً من مراجعة أوسع نطاقاً شملت 

مراكز التدريب المھني في الوكالة، وأوصى التقرير بعدم مواصلة تقديم دروة صيانة ا!جھزة 

 يب والتوظيف". السمعية البصرية بسبب "عدم شعبيتھا" وبسبب "الع�قة الھامشية بين التدر

 
، أعلمت اLنسة نتالي بيرتون مسؤولة 2011سبتمبر/أيلول  16بموجب رسالة مؤرخة  .4

الموارد البشرية في إقليم لبنان المدعَي بقرار إع�ن وظيفته وظيفة فائضة. وأعلِم المدعي أيضاً بما 

 يلي: 

 
  

 المطلوب فة أخرى في ا�قليم تملك المؤھلفي وظي انتدابككل جھد �عادة  سُيبذل

  . A/9, Rev.6,  para 14.4ھا بموجب توجيه شؤون الموظفين رقم ل
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تحقيق ذلك، فسُينھى تعيينك في الوكالة بأثر يسري ى القدرة علفي حال عدم 

يفي على أساس الفائض الوظ 2011.12.15اعتباراً من انتھاء يوم العمل الموافق 

  (ب).  3الفقرة  9.109بموجب قاعدة النظام ا�داري للموظفين رقم 

  

 
وتحمل عنوان  2011سبتمبر/أيلول  29بموجب مذكرة إلى اLنسة بيرتون مؤرخة  .5

مھني في مجال صيانة ا!جھزة السمعية البصرية"، قال المدعي  "الفصل التعسفي من العمل كمدرب

أّن الدورة اكتسبت سمعية بمن أھم المھن والتكنولوجيا"، وأوحى إّن الدورة التي كان يدّرسھا كانت "

 سيئة بسبب طريقة إعطاء الوكالة لھا. 

 

 28شؤون ا!ونروا في لبنان مؤرخة بموجب مذكرة داخلية موجھة إلى مدير  .6

ھي  –، أدرج المدعي قائمة من أربع وظائف في مركز تدريب سبلين 2011نوفمبر/تشرين الثاني 

وث�ث وظائف  –مسؤول ترفيه، ومشرف سكن ط�ب، ونائب مدير المركز، ومساعد أمين سجل 

مقدماً  –السجل في مدرسة بيت جا)، ومدير مدرسة  نإداري، وأميھي مساعد  –أخرى في الوكالة 

 إياھا على أّنھا أمثلة على الوظائف الممكن إعادة تكليفه فيھا. 

 
، وھو إلى عارف أبو خليل 2012مارس/آذار  30مؤرخة رسالة إليكترونية بموجب  .7

طلب المدعي أن ُيعّين في وظيفة مسؤول ترفيه في  مسؤول خدمات الموارد البشرية في إقليم لبنان،

 مركز تدريب سبلين. 

 
إلى اLنسة بيرتون ونائب مدير  2012أبريل/نيسان  12بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

علمه بما يلي: ، أشار السيد أبو خليل إلى أّنه التقى المدعي في ذلك اليوم وأشؤون ا!ونروا في لبنان

لكي تعينه الوكالة في وظيفة شاغرة فإّنه بحاجة إلى امت�ك ما يكفي من مھارات ومعرفة مطلوبة 

!داء الوظيفة، وأّنه يستطيع أخذ ا)ختبارين المعنيين لوظيفَتي مدرس لغة عربية أو كاتب، كما 

أّنه لم يكن مؤھ�ً لوظيفة مسؤول ترفيه التي تطلب شھادة جامعية في التربية الرياضية وأربع أعلمه 

 سنوات من الخبرة ذات الصلة. 
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، كرر السيد سلفاتوري 2012أبريل/نيسان  23 مؤرخة بموجب رسالة إلى المدعي .9

مسؤول ظيفة لومباردو، وھو مدير شؤون ا!ونروا في لبنان، القوَل إّن المدعي لم يكن مؤھ�ً لو

 لتقييمات الفنية للوظائف الكتابيةلللخضوع ، وأشار إلى أّن المدعي حظي بفرصة الشاغرةالترفيه 

وُنصح المدعي ، وھي فرص رفضھا حتى ذلك التاريخ. وبفرصة أن يصبح مدرس لغة عربية

قييمين بإشعار الموارد البشرية في أقرب وقت ممكن إذا أعاد النظر في قرار عدم أخذ أي من الت

الفنيين؛ وفي حال عدم رفع إشعار من ذلك القبيل فإّن توظيفه سُينھى !سباب قائمة على الفائض 

 . 2012مايو/أيار  31الوظيفي بأثر يسري من انتھاء يوم العمل الموافق 

 
، أعلمت اLنسة بيرتون المدعي أّن الوكالة 2012أغسطس/آب  13بموجب رسالة مؤرخة  .10

 وُطلب إليه أن يختار بين مدرستين يأخذ الوظيفة فيھا.  ‘B’ة كاتب كانت تعرض عليه وظيف

 
الذي أرسله المدعي، كرر رغبته في وظيفة  2012أغسطس/آب  30في الرد المؤرخ  .11

 .‘B’وظيفة كاتب مسؤول ترفيه بدون الرد على عرض 

 
، أّكد المدعي تسلّم الرسالة التي 2012سبتمبر/أيلول  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

بيد أّنه أشار إلى أّن النقل إلى أي من المدرستين  في إحدى مدرستين ‘B’وظيفة كاتب تعرض عليه 

 سوف "يضع أعباًء إضافية على كاھلي بسبب دفع تكاليف المواص�ت من البيت وإليه". 

 
، طلبت اLنسة بيرتون إلى 2012سبتمبر/أيلول  12سالة إليكترونية مؤرخة بموجب ر .13

التأكيد إن قبل العرض أم ) مشيرة إلى أّنه إذا اختار عدم قبول العرض فلن يكون أمام المدعي 

ً موظف عتبارهالوكالة خيار إ)ّ ا ً فائض ا  . ا

 
سبتمبر/أيلول  14لوكالة علمت في على الرسالة ا�ليكترونية إ)ّ أّن الم يرد المدعي  .14

أّن المدعي بدأ العمل في إحدى ، من خ�ل زيارة أجرتھا شقيقة المدعي إلى السيد أبو خليل، 2012

 . ُعرضت عليه وظيفة حيثالمدرستين 
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 المدعي بالبنود ون، أعلمت اLنسة بيرت2012ر/أيلول سبتمب 27بموجب رسالة مؤرخة  .15

 . 19والخطوة  8ھي بنود شملت حماية درجة على الدرجة الجديدة لتوظيفه، و

 
موجھة إلى الموظف المسؤول  2012أكتوبر/تشرين ا!ول  16بموجب مذكرة مؤرخة  .16

 ‘B’القائم بمقام مدير شؤون ا!ونروا في لبنان، طلب المدعي مراجعة لقرار نقله إلى وظيفة كاتب 

 19والخطوة  8وضعه على الدرجة وعدم تعيينه في وظيفة مسؤول ترفيه. وأشار المدعي إلى أّن 

 في السابق. أدى إلى تدني الراتب عّما كان يحّصله

 
، رّدت اLنسة آن دسمور مديرة 2012نوفمبر/تشرين الثاني  15بموجب رسالة مؤرخة  .17

القرار مشيرة إلى أّن المدعي أعلِم في شؤون ا!ونروا في لبنان على طلب المدعي لمراجعة 

مناسبات عدة أّنه لم يكن مؤھ�ً لوظيفة مسؤول ترفيه. وخلُصت اLنسة دسمور إلى أّن جميع أحكام 

وأّن الوكالة بذلت "جھداً معقو)ً" لتجد  النظامين ا!ساسي وا�داري للموظفين ذات الصلة روعيت

في الوكالة ونصحته  بأجرر إلى أّن المدعي موظف للمدعي وظيفة مناسبة. وأشارت اLنسة دسمو

الحالية، وھي  بأن يتقدم إلى أي من الشواغر المتاحة في الوكالة إذا رغب في ا)نتقال من وظيفته

 ‘. B’وظيفة كاتب 

 
، رفع المدعي طعناً إلى 2012ديسمبر/كانون ا!ول  27بموجب عريضة دعوى مؤرخة  .18

ار وظائفه كمدرب مھني في مجال صيانة المذياع والتلفاز وظائف فائضة. المحكمة في قرار اعتب

وأرِسلت إلى الُمدعى عليه في اليوم  2013يناير/كانون الثاني  7وتسلّمت المحكمة الدعوى في 

 نفسه. 

 
لرفع رد على ، رفع الُمدعى عليه طلباً لتمديد المھلة الزمنية 2013فبراير/شباط  6في  .19

 الدعوى. 

 
الفترة المخصصة لرفع رد، على أن لُمدعى عليه لالمحكمة  مددتراير/شباط، فب 7في  .20

 يكون مقدار التمديد أسبوعاً اعتباراً من تاريخ الطلب الذي رفعه.
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 14، رفع الُمدعى عليه رّده الذي أرِسل إلى المدعي في 2013فبراير/شباط  13في  .21

  . 2013فبراير/شباط 

 
، طلب المدعي ا�ذن لرفع جواب على رد الُمدعى عليه، 2013فبراير/شباط  21 في .22

 وقبلت المحكمة طلبه. 

 
، رفع المدعى جواباً على رد الُمدعى عليه، وأرِسل الجواب 2013فبراير/شباط  28في  .23

. وت�حظ المحكمة أّن المدعي لم يستخدم ھذه الفرصة 2013 /آذارمارس 3إلى الُمدعى عليه في 

ال للحجج والمرافعات القانونية والوقائعية التي قّدمھا الُمدعى عليه، تعليقات ترقى إلى تفنيد فعّ لتقديم 

 "في لبنان بيد أّنه أورد انتقادات للعملية وللقرارات المتخذة، ومن ذلك زعمه أّن "المكتب ا!مامي

 سري فوراً." كان متحام�ً عليه، وكرر طلبه "بأن ُتعرض عليه وظيفة مسؤول الترفيه بأثر ي

 
  

      حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج اLتية:  .24

  

)i(  لم تتشارك الوكالة معه في النتائج التي توصلت إليھا فيما يخص

، ولو أّنھا تشاركت معه فيھا دورة صيانة ا!جھزة السمعية البصرية

تجعل قرار إلغاء  . وإّن قلة التشاور ھذه)قترح تغييرات على الدورة

 الدورة وتوابعه قراراً وتوابع غير سليمة.

)ii(  ُطلب إليه ا)نتقال إلى وظيفة كاتب’B‘ان ذلك "قراراً سريعاً" ، وك

من ا!خذ والرد، وتفاجأ بالقرار و) يستطيع أن يفھم كيف  ةبعد سن

 . اُتخذ

)iii(  كان أول عرضين ھما أن يأخذ وظيفة مدرس لغة عربية أو وظيفة

، وأّنه ) يملك المؤھ�ت المطلوبة !ي من الوظيفتين و) ‘B’كاتب 

 يتمتع بالكفاءة �نجاز المھام الموكلة فيھما. 
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)iv(  ،إّن التأخر في إيجاد منصب مناسب له، والمعاملة العامة للوكالة له

 يعتبران دلي�ً على تحامل المكتب ا!مامي في مكتب إقليم لبنان عليه. 

)v( ا!قرب إلى مؤھ�ته وستكون ا!نسب  إّن وظيفة مسؤول ترفيه ھي

إليه، وھو يملك الخبرة الم�ئمة التي ستمكنه من أداء دوره بطريقة 

 مھنية جداً. 

)vi(  كان على مدى عامين محبطاً وعصبياً و) يشعر با!مان نتيجة

"للمفاجآت المتواصلة من الطرق المستخدمة في الموارد البشرية." 

 ب المتواصل". وقد أدى ھذا إلى "عامين من الرع

)vii(  انخفاض في الراتب وفي المساھمات في إلى  انتدابهأدت إعادة

 استحقاقات التقاعد وإلى زيادة في تكاليف المواص�ت. 

)viii(  كان الرد الذي قدمته مديرة شؤون ا!ونروا في لبنان على طلبه

برسالة أعّدتھا نائبتھا"، ولم تراجع  لمراجعة القرار "مجرد تسليم

ونروا في لبنان حالته، أي أّن الذي أجرى مراجعة مديرة شؤون ا!

 القرار ھو الشخص نفسه الذي اتخذ القرار. 

  

 
 يلتمس المدعي أن تأمر المحكمة بما يلي:  .25

  

)i( أن ُتعرض عليه وظيفة مسؤول الترفيه بأثر يسري فوراً؛ 

)ii( ُتدفع إليه "جميع مبالغ الراتب التي خسرھا، ومنافع صندوق  أن

 8ا)دخار، والفائدة التي خسرھا نتيجة لوضعه على الدرجة 

 "؛19والخطوة 

)iii( مع حماية الراتب  12والخطوة  11يوضع على الدرجة  نأ

 با�ضافة إلى رفعه خطوة واحدة عن كل سنة خسرھا؛ و
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)iv( تعويض يعادل راتب سنتين عن ا!ضرار المعنوية  أن ُيدفع إليه

نتيجة ل[حباط والتوتر وا�جھاد الجسدي الناجم عن التنقل من 

 بيروت، وا�جھاد النفسي الذي عاناه بسبب "خفض رتبته". 

 

    حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .26

  

)i(  ز التعليم المھني مراجعة الدورات التي يتم تدريسھا في مراككانت

الدورات  تحسينحاجة حقيقية إلى في الوكالة ضرورية بسبب 

ب ومواءمتھا والمھارات المطلوبة في سوق العمل المقدمة للط�

سھا رّ دالمحلي. ونتيجة لتلك المراجعة، تقرر أّن الدورة التي ي

 المدعي لم تعد مھارة مطلوبة في سوق العمل. 

)ii(  اُتخذ قرار إحالة المدعي إلى الفائض الوظيفي المؤقت بمراعاة كاملة

وتوجيه  9.109و 101لقاعدَتي النظام ا�داري للموظفين المحليين 

  . A/9شؤون الموظفين رقم 

)iii( 2012أكتوبر/تشرين ا!ول  1إلى  2011سبتمبر/أيلول  16 من ،

أعِطي المدعي فترة فائض وظيفي تفوق السنة �تاحة المجال أمام 

ا!شھر الث�ثة المنصوص  فترة ليجد وظيفة بديلة، وھذه تفوق كثيراً 

، وخ�ل ھذه الفترة بقي A/9عليھا في توجيه شؤون الموظفين رقم 

على الدرجة نفسھا التي كان يشغلھا وبقي يتسلم راتبه  أجرموظفاً ب

 في وظيفته السابقة عندما كان مدرباً. 

)iv(  ًلتقييم مھارات المدعي وعلمه عبر  حثيثةبذلت الوكالة جھودا

 اختبارات تقييم لكي تستطيع بصورة أفضل تحديد وظائف م�ئمة له. 

)v(  لتحديد وظائف بديلة للمدعي وعرضت  الوكالة جھوداً معقولةبذلت

 خبرته. تناسبان ‘ B’نقله إلى وظيفتين بديلتين بصفة كاتب 
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)vi(  السنة التي بحثت لم يعاِن المدعي أي ضرر خ�ل الفترة التي فاقت

يلة مناسبة له، وذلك !ّنه واصل تلقي الوكالة عن وظيفة بد خ�لھا

حساب على  كامل راتبه وا)ستحقاقات ا!خرى مع تقييد راتبه

 وظائف شاغرة عدة. 

)vii(  اُتخذ قرار نقل المدعي إلى وظيفة كاتب’B ‘ 8على الدرجة 

 لة. حسب ا!صول بموجب القواعد المتبعة في الوكا 19والخطوة 

    

 

 يلتمس الُمدعى عليه من المحكمة رد الدعوى بكاملھا.  .27

  

  القانون

 

المعني با)نفكاك من الخدمة،  A/9, Rev.7كان في توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .28

الوكالة في مسألة الفائض الوظيفي؛ وكان والذي كان سارياً في الزمن المتعلق بالوقائع، بيان لسياسة 

 ينص على ما يلي: 

  

  خضع الوظيفةت. ينشأ الفائض الوظيفي عندما 15

    ؛ل[قصاء 15.1.1

 
*   *   *  

 
في مثل ھذه ا!حوال، ُيعلن أّن الموظف فائض مؤقتاً وسُيعلم  15.2

ذلك كتابياً. ب  
 

*   *   *  
 

الغرض من فترة الفائض الوظيفي المؤقتة ھو استخدام  15.4
الممتد بين قرار إلغاء  *الوقت (الذي يكون عادة ث�ثة أشھر)

 مسؤوللل ةم�ئم وظيفة�يجاد  ھا الفعليوظيفة مشغولة وبين إلغائ



                                                                              Cases No.: UNRWA/DT/LFO/2013/001                                                                                                                             

     Judgment No.: UNRWA/DT/2013/025  

 

 

Page 10 of 14 

 ، إعطائه فترةفي حال ا�خفاق في ذلك، أو الذي أخِرج من وظيفته
  الموظف.التي يطلبھا كتاب تعيين  م�ئمةالشعار ا�

، من الضروري توثيق حا)ت الفائض الوظيفي توثيقاً جيداً  15.5
ويجب بذل جھد معقول خ�ل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة �يجاد 

ا�بقاء  فيد في ھذا الصددمم�ئمة للموظف الفائض؛ ومن ال وظيفة
على قائمة لجميع الوظائف التي أصبحت شاغرة خ�ل فترة 
الفائض الوظيفي المؤقتة وبيان سبب عدم انتداب الموظف !ي 

في توفير تدريب لتأھيل النظر نظرة جادة أيضاً ويجب  منھا.
   الموظفين الفائضين ليشغلوا وظائف بديلة.

       
*   *   *  

 
:تعني الوظيفة الم�ئمة ما يلي 15.7  

 
مھنية نفسھا أو مجموعة مشابه في المجموعة ال وظيفة .15.7.1

وبالراتب نفسه والزيادات نفسھا، على أن وبالدرجة نفسھا لھا، 
 يكون الموظف مؤھ�ً لھا في معظم ا!وجه؛ أو

وظيفة بدرجة أقل أو براتب أقل أو زيادات أقل يقبل  15.7.2
 الموظف أن ُينقل إليھا؛ أو

يرى المفوض العام، مع ا!خذ في  أي وظيفة أخرى .15.7.3
) تضر ا)عتبار جميع الظروف بما فيھا آراء الموظف، أّنھا 

 بالموظف.
 

*   *   *  
إذا ُنقل الموظف الفائض  إلى وظيفة أقل درجتين من  .15.8.2

من الوظيفة التي كان يشغلھا في السابق، ُيحمى راتبه  حيث ا!جر
وعلى خطوة  بدرجتين من الوظيفة التي سيشغلھاعلى درجة أعلى 

الزيادة ا!قرب تقريباً إلى تلك السارية في درجته السابقة شريطة 
  جديدة.للدرجة ال العلياأ)ّ تتعدى الخطوة الجديدة خطوة الزيادة 

  
  ا%عتبارات

  
  

  الوظيفي والنقلالفائض 
  

من مكتب  2011آذار الوكالة أدلة وثائقية كافية على ھيئة تقرير صدر في مارس/قّدمت  .29

بع لمكتب إقليم لبنان مع وثائق داعمة �ثبات وجود حالة حقيقة من التا �ستراتيجيةواالتخطيط 
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 ضمن السلطة ا)جتھادية الواسعة للوكالة أن تحدد الدورات التي ستقدمھا فييقع و الفائض الوظيفي.

بأّن دورة صيانة ا!جھزة السمعية  ضيلقااقرار الوكالة، اُتخذ و مراكز التدريب المھني التابعة لھا.

صرية لم تعد قّيمة أو ُمنتجة، بعد تقييم سليم أجراه مكتب التخطيط وا�ستراتيجية، و) يوجد دليل الب

  على تحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع تؤثر في القرار.

 

من الفائض الوظيفي، فإّن المسألة التالية التي على المحكمة الحكم بوجود حالة حقيقية وبعد  .30

قد بذلت محاولة صادقة �يجاد وظيفة بديلة م�ئمة للمدعي بموجب  ھي إن كانت الوكالة االنظر فيھ

السجل أّن الوكالة بذلت محاو)ت صادقة �يجاد ظھر ويُ  .A/9توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

الوظائف فني للمساعدة على تحديد  بديلة م�ئمة للمدعي بما في ذلك الدعوة إلى أخذ تقييموظيفة 

مع المدعي في جميع مراحل العملية التي أدت إلى ؛ وجرى التشاور بالكامل التي قد يكون مؤھ�ً لھا

بيد أّن السجل يبين أّن المدعي لم يكن متعاوناً بالكامل مع جھود الوكالة،  ،‘B’كاتب نقله إلى وظيفة 

، وأصر مراراً على أن ُيعّين ي إليھاالفنية التي ُدع لتقييماتل الخضوعة وذلك !ّنه رفض في البداي

في وظيفة مسؤول الترفيه الشاغرة رغم إع�مه في مناسبات عدة أّنه لم يكن مؤھ�ً بالصورة 

في مدرسة يختارھا من بين مدرستين من  ‘B’وظيفة كاتب العمل في عليه  ُعرض ماالمناسبة، وعند

س الوكالة كان غير متجاوب في البداية قبل أن يعمل في إحدى المدرستين، ثم قبل العرض رامد

            .بعد ذلك رسمياً 

 
ملزمة بموجب سياستھا بأن تبذل جھداً معقو)ً �يجاد وظيفة بديلة م�ئمة  وكالةكانت اللئن  .31

ئض مؤقتاً أن ُيصر على نقله إلى حق للموظف الذي اعُتبر أّنه فاللموظف الفائض، إ)ّ أّنه ) ي

  المؤھ�ت المطلوبة للوظيفة المعنية. يملكوظيفة معينة في الوقت الذي تقرر فيه قانونياً أّنه لم 

 
ل "وظيفة م�ئمة"، ويحق لما قد يشكّ تعريفاً واضحاً  A/9توجيه شؤون الموظفين يضع  .32

أي وظيفة شاغرة،  A/9توجيه شؤون الموظفين رقم  أن تقرر مع ا!خذ في الحسبان أحكام للوكالة

الحالة الماثلة أمامنا، أصر المدعي على أّن في و .يكون الموظف مؤھ�ً وم�ئماً لھا ن وجدت،إ

نت ُيعين في وظيفة مسؤول الترفيه الشاغرة رغم الشروحات المتكررة والمفصلة من الوكالة التي بي
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م لأن تعين موظفاً في وظيفة ليس مؤھ�ً لھا، ويمكن أن ُيطلب من الوكالة ) و ذلك. استحالةأسباب 

  في وظيفة مسؤول ترفيه واقعياً. يكن ا�صرار المتكرر للمدعي على أن ُيعين

 
  

  والخطوةالدرجة 

 

 
في الراتب وما يقابلھا من أدى إلى خسارة  ‘B’كاتب المدعي بأّن نقله إلى وظيفة يحتج  .33

عند النقل، وكانت  11كان المدعي على الدرجة وقد تقاعد عند المقارنة بوظيفته السابقة. منافع 

من توجيه  15.8.2الفقرة وبموجب . 6التي ُنقل إليھا مصنفة على أّنھا درجة  ‘B’وظيفة كاتب 

بمقدار درجتين  في درجة ا!جر قل، إذا ُنقل موظف فائض إلى وظيفة تA/9شؤون الموظفين رقم 

عن الوظيفة التي كان يشغلھا في السابق، يكون للموظف الحق في حماية راتبه على درجة أعلى 

إلى تلك السارية في درجته  اقرب تقريباً زيادة الھا وعلى خطوة ين من الوظيفة التي سيشغلبدرجت

مما يتيح  19والخطوة  8ى الدرجة عل ‘B’كاتب  على ذلك، ُعين المدعي في وظيفةبناًء و .السابقة

لكان ھناك تفاوت  20ُوضع على الخطوة لو و للوكالة أن تقترب قدر ا�مكان إلى راتبه السابق.

من و يبدو .19أكبر بين الراتب الجديد للمدعي وراتبه السابق مما ھو الحال على الخطوة 

المعلومات التي قّدمھا الُمدعى عليه أّن ھذا كان سيؤدي أيضاً إلى جعل المدعي يكسب راتباً أعلى 

  بقة.مما كان يتقاضاه في وظيفته السا

  

   التحاملمزاعم 

 
يقّدم المدعي أي دليل على تحامل مكتب إقليم لبنان ضده، ولم يقّدم أي دليل على أّن لم  .34

كانت مجرد "تسليم"؛ بل على العكس، يبين السجل أّن مراجعة القرار التي أجرتھا اLنسة دسمور 

  الرد على طلب مراجعة القرار الذي رفعه كان مفص�ً وشام�ً.

  

  الخ�صة
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على أّن قرار إنھاء دورة صيانة ا!جھزة البصرية الوكالة تفسيراً واضحاً ومقنعاً قّدمت  .35

�نھاء نوع العمل الذي كان المدعي ينجزه، فقد اعُتبر نتيجة و السمعية قام على أسباب عمل حقيقية.

تخدم بموجب توجيه شؤون الموظفين ذي الصلة، ولم ُتس حسب ا!صول موظفاً فائضاً "مؤقتاً"

مسألة الفائض الوظيفي كذريعة للتخلص من المدعي، بل في الوقت الذي بذل فيه المديرون 

التي  في المحاو)ت عاوناً كما ينبغيت، لم يكن ھو مالمعنيون أفضل محاو)تھم �بقاء المدعي موظفاً 

تسلّم رد الُمدعى عليه، أعطت المحكمة المدعي ا�ذن لرفع  عندو ُبذلت لوضعه في وظيفة أخرى.

عى عليه عن إثارة أي عجز المدعي في جوابه على رد الُمدقد و ُمدعى عليه.جواب على رد ال

تستطيع التشكيك في واقعة الفائض الوظيفي، أو في قرار اعتباره فائضاً مؤقتاً، أو  جوھرية مسألة

حكمة، أن يعود إلى المدعي، و) إلى الم) و ه.ت لتقديم وظيفة بديلة م�ئمة لفي الخطوات التي اُتخذ

؛ وبدون وجود عوامل خارجة عن الموضوع، أو سوء إدارة ي على الوكالة كيفية إدارة عملھايمل

  ، فلن تتدخل المحكمة.و/أو خرق ل[جراءات العادلة

  

      الحكم

 
 وى، وھي مردودة. أساس قانونياً لھذه الدع)  .36
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     (ُوقـ̂ع) 

  القاضي غ�م ميران

  2013 حزيران/يونيو 13 بتاريخ

 

  

  2013يونيو/حزيران  13بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


