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  مقدمة

 

وكالة ا%مم المتحدة #غاثة اتخذته  د دغيم ("المدعي") ضد قرارلھذه دعوى رفعھا خا .1

، وھو وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا%ونروا ("الُمدعى عليه")

 .تأجيل اتخاذ قرار إعادة تصنيف وظيفتهالقرار القاضي ب

  

 الوقائع

 

دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة في لبنان في  1995تشرين ا%ول أكتوبر/ 2في  .2

 ظيفة معلم.و

 

ُعين المدعي في وظيفة مساعد في مجال  2009أكتوبر/تشرين ا%ول  1اعتباراً من  .3

 في دائرة التعليم في مكتب إقليم لبنان.  12التنسيب والتوجيه المھني على الدرجة 

 
دعم  كتب المدعي إلى مسؤول 2013فبراير/شباط  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

 البرنامج ليطلب رفع درجته بسبب توسيع المسؤوليات. 

 
، كتب مسؤول دعم البرنامج 2013فبراير/شباط  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 إلى مشرفيه معبراً عن دعمه لمراجعة إعادة تصنيف وظيفة المدعي. 

 
رنامج، إلى مسؤول دعم الب 2013فبراير/شباط  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 كتب نائب مدير شؤون ا%ونروا في لبنان ما يلي: 

 
  



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                   Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/052                                             

                                                                                                                   Judgment No.: UNRWA/DT/2015/006                                             

                                                                                                                     

 

Page 3 of 3 

أصبحت مسألة تصنيف الموظفين مسألة رئيسية في الوكالة قاطبة، وبناًء على ذلك لقد 

ُوضعت جميع طلبات إعادة التصنيف قيد ا,نتظار، كما أطلِقت عملية مفصلة لمحاولة 

نطبق ھذا فقط على الوظائف دمج جميع ھذه الطلبات وإرساء بعض ا%ولويات، و, ي

الممولة من الصندوق العام بل أيضاً على وظائف المشاريع. وسأضيف طلبك إلى 

القائمة (الطويلة) التي جمعناھا، كما سُيدخل أي تبرير تريد تقديمه في الملف. ولھذا 

سيكون من المفيد إذا أوردَت سبب عدم استشراف ھذا عندما تم إعداد الغرض، 

  أم ھل تم استشراف ھذا؟). ( ENPIمشروع 

  

 
، مرر مسؤول دعم البرنامج 2013فبراير/شباط  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 الرسالة ا#ليكترونية أعRه إلى المدعي.

  

 إلى نائب مدير شؤون ا%ونروا في لبنان، 2013أغسطس/آب  21بموجب مذكرة مؤرخة  .8

أوجز المدعي مسيرته المھنية في الوكالة وأشار إلى أّنه طلب رفع درجته بسبب الزيادة في 

 المسؤوليات المھنية، وأضاف مما يلي: 

 
نظر في الحالة كل من مسؤول دعم البرنامج والموارد البشرية ونائب مدير شؤون 

تعليق المسألة يقضي ب 2013فبراير/شباط  21ا%ونروا في لبنان، وتم اتخاذ قرار في 

لكن مر  إن لم يكن لسنوات. [...] أشھرحتى توافر ا%موال، وھذه مسألة قد تستمر لعدة 

ولم أتلَق أي جواب  2013أكثر من ستة أشھر ونحن اUن في نھاية شھر أغسطس/آب 

آمل أن من المكتب ا%مامي و, من دائرة الموارد البشرية، وأنا ما زلت أنتظر جواباً 

ياً، وأنا أثير ھذه المسألة %ّن مسؤول دعم البرنامج غادر وأنا قلق من يكون إيجاب

  النتيجة المحتملة للتطمينات الشفھية التي قُدمت لي فيما يخص حالتي. 
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استناداً إلى ما تقدم ألتمس منكم التدخل #عادة تصنيف وظيفتي واتخاذ التدابير حسب 

فمن الواضح أّني , أتلقى ا%جر  ا%صول لرفع درجتي. وأنا أنتظر ردكم الكريم،

  المRئم على ما أفعله، وھناك حاجة إلى التعديل.  

 

 
أرسل المدعي المذكرة أعRه إلى رئيس  2013سبتمبر/أيلول  27بموجب رسالة مؤرخة  .9

 مكتب الموارد البشرية في ا#قليم. 

 

رد رئيس مكتب الموارد البشرية  ،2013أكتوبر/تشرين ا%ول  17بموجب رسالة مؤرخة  .10

 في ا#قليم على طلب المدعي #عادة تصنيف وظيفته: 

 
  

مساعد في مجال التنسيب والتوجيه المھني فإننا نؤجل قرار مراجعة الفي حالة وظائف 

مسؤول الوصف وظيفة مساعد في مجال التنسيب والتوجيه المھني حتى ينضم إلينا 

  . PSOھيكلة ال عادةوضع الصيغة النھائية #ليم ودعم البرنامج في ا#قالجديد ل

     

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات  2013ديسمبر/كانون ا%ول  17في  .11

 . 2013ديسمبر/كانون ا%ول  29("المحكمة")، وأرِسلت إلى الُمدعى عليه في 

 

 رفع الُمدعى عليه رّده.  2014يناير/كانون الثاني  29في  .12

 
طلباً لرفع  –وھو موظف آخر  –قدم المدعي من خRل ممثله  2014مارس/آذار  14في  .13

 جواب على رد الُمدعى عليه. 
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وافقت المحكمة على طلب المدعي وذلك بموجب ا%مر رقم  2014أبريل/نيسان  22في  .14

051 )UNRWA/DT/2014.( 

 
 .1رفع المدعي جوابه على رد الُمدعى عليه 2014أبريل/نيسان  29في  .15

 
  

  حجج المدعي

 
 المدعي الحجج التالية: يقدم   .16

  

)i(  ء فيRرفع درجة الوظيفة لكي تعكس مسؤولياته بما ينسجم مع زم

 أوضاع مشابھة في أقاليم أخرى؛ و

)ii(  إذا ُتركت المسألة "عائمة فھذا يعني أّن سنوات ستمر بدون أن

 يتناول أحد ھمنا". 

  

 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .17

  

)i( زمنية #جراء مراجعة الوظائف؛ و وضع خطوط 

)ii(  وظيفته التي يشغلھا، وھي وظيفة مساعد في مجال تصنيف إعادة

 . 16إلى الدرجة  12من الدرجة التنسيب والتوجيه المھني، 

  

  

                                      
1
تRحظ المحكمة أّن ممثل المدعي رفع الجواب بالخطأ باسمه ھو، أي دياب طبري، بد,ً من اسم المدعي. وتحيط المحكمة علماً بالخطأ  

  ب على أّنه مرفوع من المدعي. وستقبل الجوا
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  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .18

  

)i(  الدعوى سابقة %وانھا؛ 

)ii( تأخر المدعي في طلب مراجعة قرار؛ و 

)iii(  .يوجد قرار إداري اجتھادي قابل للطعن , 

   

يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى %ّنھا غير مستوفية لشروط المقبولية استناداً  .19

 إلى ا%سباب المذكورة أعRه.

  

  المسائل التمھيدية

  

وتجد أّنه , يضيف  جواب المدعي على رد الُمدعى عليه، المحكمة إلى أّنھا راجعتتشير  .20

إلى ما ورد أصRً في الدعوى. وعRوة على ذلك، اضطرت المحكمة بسبب الصيغة شيئاً جديداً 

المشفرة لجواب المدعي إلى إمضاء قدر مفرط من الوقت للعمل على فك شيفرة المحتويات. وتنتھز 

يه وليس ھذا دور المحكمة الفرصة للتشديد على أّن التصرف كمحاٍم يعود إلى المدعي أو محام

 المحكمة. 

  

 ا&عتبارات

 

في القضية الحاضرة , تنظر فيما إن كانت المسؤوليات الموسعة للمدعي، وھذا زعم لم  .21

مساعد في مجال التنسيب والتوجيه المھني على يطعن فيه الُمدعى عليه، تبرر إعادة تصنيف وظيفة 

بل تRحظ المحكمة بموجب الدعوى أّن المدعي يطعن في ا#غفال الظاھر  أم ,؛ 12الدرجة 
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للُمدعى عليه في تصنيف وظيفته. ويدفع الُمدعى عليه بأّن الدعوى ھي ضد قرار الوكالة "تأجيل 

قرار مراجعة الوصف الوظيفي للمدعي، أي رفع درجة وظيفته". وتتفق المحكمة مع ھذا بناًء على 

 ما يلي. 

 

(أ) من النظام ا%ساسي للمحكمة، فإّن المحكمة لھا الو,ية على 1الفقرة  2مادة بموجب ال .22

ا,ستماع والبت في القضايا التي يرفعھا فرد للطعن في "قرار إداري ُيزعم أّنه , يراعي بنود 

 التعيين أو عقد التوظيف". 

 
مسؤول دعم يظھر السجل كما كتبه المدعي أّن طلبه #عادة التصنيف نظر فيه "كل من  .23

 22وتم اتخاذ قرار في البرنامج والموارد البشرية ونائب مدير شؤون ا%ونروا في لبنان، 

(التشديد مضاف)؛ وعبر المدعي  "يقضي بتعليق المسألة حتى توافر اموال 2013فبراير/شباط 

عليه لم يتخذ عن قلقه من أّن "تستمر المسألة لعدة أشھر إن لم يكن لسنوات". من الجلي أّن الُمدعى 

قراراً في زمن رفع الدعوى بشأن إعادة تصنيف وظيفة المدعي أم ,، ولم يقدم المدعي أي دليل منذ 

 رفع الدعوى على أّن الُمدعى عليه اتخذ قراراً.

 
فبراير/شباط  21تشير المحكمة أيضاً إلى رد نائب مدير شؤون ا%ونروا في لبنان المؤرخ  .24

الذي قال فيه "أصبحت مسألة تصنيف الموظفين مسألة رئيسية في الوكالة قاطبة، وبناًء  2013

 (التشديد مضاف). " ُوضعت جميع طلبات إعادة التصنيف قيد ا&نتظارعلى ذلك لقد 

 
المدعي أّن الُمدعى عليه يتمتع بالسلطة ا,جتھادية بموجب النظام ا%ساسي  ُيذّكر   .25

لوضع أحكام تصنيف الوظائف أو رفع درجتھا أو خفض درجتھا.  1.2للموظفين المحليين رقم 

وتود المحكمة التذكير أّن وظيفة المدعي كما ھو مبين في السجل قيد المراجعة في سياق مراجعة 

ة تتناول تصنيف الوظائف. وتشير المحكمة أيضاً إلى رسالة المفوض العام إلى شاملة للوكالة قاطب

التي يقول فيھا إّن عملية مواءمة الوظائف  2013أكتوبر/تشرين ا%ول  9جميع الموظفين المؤرخة 

 مستمرة مشيراً إلى ما يلي:
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بعدما أنھينا أعرف أّن بعض الموظفين يشعرون بأّنھم اسُتثنوا من ھذه العملية المھمة. و

مرحلة العمل ھذه، يمكننا اUن البدء في دراسة الخطوات التالية الواجب أخذھا لضمان 

، بيد أّن علينا المضي بحصافة وبالتدريج أن تراجع العملية الفئات التي تبقى قائمة

بسبب الوضع المالي. ولھا السبب أحث جميع الموظفين على التحلي بالصبر والنظر 

رات بطريقة إيجابية، كما أحث ا#دارة وا,تحادات على البقاء ملتزمة إلى ھذه التطو

  بالعمل معاً بطريقة بناءة.

  

[...] ولذلك من الحاسم أكثر من ذي قبل أنه ينبغي لنا مواصلة اعتماد مقاربات منفتحة 

 #يجاد حلول قابلة للتطبيق لما فيه مصلحة الRجئين. 

    

 
Rل دعواه إلى أن ُيعاد تصنيف وظيفته، يجب تذكيره أّن أّما إذا كان المدعي يسعى من خ .26

المحكمة , يمكن أن تحل محل ا#دارة، فا%وصاف الوظيفية وتصنيف الوظائف وتحديد الرواتب 

ذات الصلة ھي كلھا حقوق للوكالة في مجال السياسات. وقرر الُمدعى عليه إجراء مراجعة تشمل 

لمدعي انتظار النتيجة أو انتظار قرار واضح يقضي بإعادة الوكالة قاطبة لتصنيف الوظائف وعلى ا

 تصنيف وظيفته أم ,. 

 

, إداري  –نظراً إلى ما تقدم، تقضي المحكمة بأّن الدعوى سابقة %وانھا %ّنه لم ُيتخذ قرار  .27

 حتى اUن بشأن طلب المدعي #عادة تصنيف وظيفته. –و, غيره 

 
  

 مراجعة القرار 
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إلى المدعي  2013فبراير/شباط  22حتى لو اعُتبرت الرسالة ا#ليكترونية المؤرخة  .28

 ، فما زالت الدعوى ساقطة بسبب عدم استيفاء شروط المقبولية.قراراً 

  

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  2.111تنص قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين  .29

 
  

  

ياً في قرار إداري بزعم على الموظف الذي يرغب في الطعن رسم .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 

  إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار ا%ولى وھي رفع

  

*   *   *  

 

  

يوماً تقويمياً من  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خRل 3

التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا#داري الذي سيطعن 

  فيه. 

 

بموجب  2013فبراير/شباط  22أّن المدعي أعلِم في لدى تدبر السجل تRحظ المحكمة  .30

 60تصنيف ُوضعت قيد ا,نتظار". وكان أمام المدعي رسالة إليكترونية أّن "جميع طلبات إعادة ال

، بيد أّنه لم يطلب مراجعة قرار إلى 2013أبريل/نيسان  23يوماً لطلب مراجعة القرار، أي حتى 

 ، أي أّنه تأخر ثRثة أشھر.2013أغسطس/آب  21ن ا%ونروا في لبنان حتى وؤنائب مدير ش
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 ما يلي:  من النظام ا%ساسي للمحكمة على 8تنص المادة  .31

  

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

 

*           *           *  

  

إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا#داري المطعون فيه إلى ) ت(

  مراجعة القرار...

  

*           *           *  

تعليق  . يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابياً، بناًء على طلب كتابي من المدعي،3

المواعيد النھائية، أو إلغاءھا، أو تمديدھا، وذلك لفترة محدودة وفي حا,ت استثنائية فقط، 

و, يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، أو إلغاء 

 . ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا

 

التشديد على أھمية مراعاة المھل الزمنية المفروضة على المراحل  علىمحكمة اللقد دأبت  .32

في حكمھا ضت المحكمة ا#دارية ل^مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، وكما ق .المختلفة لعملية الطعن

ّن المھل الزمنية تنطوي على أھمية قصوى لضمان فإ Wyss (2004)في قضية  1213رقم 

  .أن تـُفّسر تفسيراً مقي_داً  السRسة في عمل أية إدارة، ويجب

 

على ذلك، حتى لو افترضنا أّن في القضية قرار إداري قابل للطعن، فقد عجز المدعي  بناءً  .33

والدعوى  ،2.111المبينة في قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين عن امتثال المھل الزمنية 

 غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث ا,ختصاص الموضوعي. 
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 الخ6صة

 
 نظراً إلى ا%سباب المتقدمة، ترد المحكمة الدعوى.  .34

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  بانة َبرازي ةالقاضي

 2015 فبراير/شباط 8 بتاريخ

 

  

 2015فبراير/شباط  8 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

  

  

     (ُوقـ_ع)   

  مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري 

 


