
 

Page 1 of 11 

ح  
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  مقدمة

 

كالة ا#مم المتحدة ضد قرار اتخذته و ("المدعي")منصور  عبد الحكيم ھذه دعوى رفعھا .1

ا#ونروا ("الُمدعى التي تعرف أيضاً باسم !غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا#دنى، 

في  2011أبريل  1عدم شمول وظيفته ضمن الوظائف الُمعاد تصنيفھا في  ، وھو قرارعليه")

 . المكتب ا!قليمي لCونروا في لبنان

  

  الوقائع

 

في مركز  06، انضم المدعي إلى الوكالة بوظيفة طابع على الدرجة 1981سبتمبر  1في  .2

 .تدريب سبلين في لبنان

 

في  7على الدرجة  ”A“اتب ، ُرفعت درجة المدعي ليشغل وظيفة ك1989مارس  1في  .3

 مركز تدريب سبلين. 

 
، طلب المدعي إلى مدير شؤون ا#ونروا في لبنان 2011أبريل  4بموجب رسالة مؤرخة  .4

النظر في رفع درجة وظيفته في إطار عملية رفع درجات الوظائف المالية في مكتب إقليم لبنان التي 

 . وذكر المدعي جملة أمور منھا ما يلي: 2011أبريل  1جرت في 

 
  

كما تعرف، لقد ُرفعت درجة وظيفة الكاتب المالي في جميع مناطق لبنان من 

، وسُترفع +حقاً إلى 01/04/2011بأثر يسري من  10إلى الدرجة  8الدرجة 

  . 12الدرجة 

  

*  *  *  
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ل وظيفتي في ... ألتمس منكم النظر في حالتي #ّنه من غير العدل أن يتم تجاھ

عملية رفع الدرجات التي ُطبقت على وظيفة الكاتب المالي في المنطقة مع ا#خذ 

الصارم،  مفھومفي ا+عتبار أّن الوظيفة التي أشغلھا حالياً تقع في المجال المالي بال

والمعرفون ھم المدير الحالي لمركز سبلين، ونائب المسؤول المالي في إقليم لبنان، 

  ، فھم ا#كثر انخراطاً فيما أفعله. ورئيس التعليم

  

بناًء على ذلك، ومع فائق احترامي، أعتقد أّنه ينبغي لوظيفتي أن تتبع سياسة رفع 

الدرجات المذكورة أعOه، فھي ُمنحت لزمOئي اNخرين الكتبة الماليين في المناطق 

في الوظائف التي سُتطبق في المركز  بصرف النظر عن ا!عادة الجديدة لتصنيف

   المستقبل القادم. 

 
، رّد نائب مدير شؤون ا#ونروا في لبنان 2011مايو  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 :ًOعلى المدعي قائ 

  

"، وليست ھي من ضمن الوظائف التي Aالوظيفة التي تشغلھا ھي "كاتب 

التي أجِريت قبل في الوكالة قاطبة تشملھا/شملتھا إعادة التصنيف للوظائف المالية 

بضعة أعوام [منقول]، وھي إعادة تصنيف لم نستطع تنفيذھا إ+ّ مؤخراً في إقليم 

  لبنان. 

  

لقد تلقيت تأكيداً بأّن حالتك ھي نفسھا كما في المكاتب ا!قليمية ا#خرى. وفي ھذا 

الصدد، + يستخدم أي مركز تدريب مھني في الوكالة "كاتباً مالياً"، وذلك #ّن 

" Aالة تستخدم "مسؤولي شؤن إدارية" أو "كتبة رئيسيين" أو "كتبة الوك

!نشاء وظيفة !دارة/تدبير مراكز التدريب المھني. وحسب علمي، + نية حالياً 

  كاتب مالي في مراكز التدريب المھنية.

  

   يؤسفني بصدق أّن ھذا ليس ھو الجواب الذي كنت تنشده. 
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إلى مدير شؤون ا#ونروا في لبنان، كرر المدعي  2011مايو  6بموجب رسالة مؤرخة  .6

 طلب رفع درجة وظيفته.

  

مدير شؤون ا#ونروا في لبنان على طلب  ، رد2011يونيو  23بموجب رسالة مؤرخة  .7

 المدعي، وشرح جملة أمور منھا ما يلي: 

 
يونيو التي تطلب فيھا رفع درجة وظيفتك أسوة  6أشيُر إلى رسالتك المؤرخة 

اطبت نائب مدير شؤون ا#ونروا في لبنان تبة الماليين. وعلمت أّنك خفة الكبوظي

مايو تشرح أّن الوكالة +  2بشأن ھذه المسألة وتلقيت رسالة إليكترونية مؤرخة 

تستطيع تلبية طلبك ... وبناًء على ذلك، سأعامل رسالتك ھذه على أّنھا طلب إعادة 

  نظر. 

   

تك موظفاً في ھذه الوظيفة، فأنت مكلف . وبصفAأنت تشغل حالياً وظيفة كاتب 

بوظائف عدة من بينھا تولي الشؤون المالية في مركز تدريب سبلين، وأؤكد أّن 

الوكالة + تستخدم وظيفة كاتب مالي في أي من مراكز التدريب المھنية في أي إقليم 

 التي تشغلھا حالياً غير مشمولة في Aمن أقاليم عملھا، علماً أّن وظيفة كاتب 

  عمليات إعادة التصنيف التي طالت الوظائف المالية في الوكالة قبل بضع سنوات. 

  

   في ضوء ما تقّدم، سيبقى قرار الوكالة قائماً. 

 
إلى مدير شؤون ا#ونروا في لبنان، عّبر المدعي  2011يوليو  11بموجب رسالة مؤرخة  .8

وظيفته، وأعلم مدير شؤون ا#ونروا عن عدم اتفاقه مع قرار الُمدعى عليه القاضي بعدم رفع درجة 

 في لبنان أّنه يحتفظ "بحقه في الطعن ... أمام مجلس الطعون المشترك في الوكالة". 
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تسلّمت رئيسة قلم المحكمة وثائق رفعھا المدعي لم تكن مراعية ، 2011يوليو  24في  .9

 من القواعد ا!جرائية لمحكمة ا#ونروا للمنازعات ("المحكمة").  4للمادة 

 
، أرِسلت رسالة إلى المدعي ُتعلمه بوجود الخلل، واحتوت 2011أغسطس  15في  .10

 تعليمات عن الدعاوى التي تقام أمام المحكمة. 

 
، امتثل المدعي تعليماِت المحكمة وأعاد رفع عريضة الدعوى بما 2011سبتمبر  18 في .11

من القواعد ا!جرائية للمحكمة، بيد أّنه رفع المزيد من الوثائق التي لم تكن مراعية  4مادة ينسجم وال

 . 1للتوجيه ا!جرائي رقم 

 
إلى المدعي تطلب ، أرسلت رئيسة قلم المحكمة رسالة إليكترونية 2011سبتمبر  20في  .12

 . التي رفعھا إليه فيھا ترتيب وثائقه لتمكين المحكمة من المضي في الدعوى

 
، أرسلت رئيسة قلم المحكمة تذكيرين 2012أبريل  25وفي  2012يناير  17في  .13

 منفصلين إلى المدعي. 

 
 ، أكمل المدعي عريضة الدعوى أخيراً. 2012مايو  10في  .14

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2013يناير  14في  .15

 
  حجج المدعي

 
 يحتج المدعي بما يلي: .16

  

)i(  ؛1987أّنه يؤدي واجبات كاتب مالي منذ 

)ii(  ًفي عملية إعادة تصنيف للوظائف المالية  عندما مضت الوكالة قُدما

 في الوكالة كلھا، كان ينبغي لھا أن تشمل وظيفته. 
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 يلتمس المدعي من المحكمة ا#مر برفع درجة وظيفته.  .17

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يحتج الُمدعى عليه بعدم وجود قرار إداري قابل للطعن.  .18

 

 الدعوى.المحكمة يلتمس الُمدعى عليه أن ترد  .19

 
  

  ا$عتبارات

  

 المسائل التمھيدية

 
، وطلب في الرد 2013يناير  14كما أشيَر أعOه، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في  .20

 ة في ا!جراءات. كا!ذن من المحكمة للمشار

 

من القواعد ا!جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30عطي المادة ت .21

عندما تقتضي مصلحة العدل  1بفعل القواعد ا!جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة !لغاء أي قاعدة

من القواعد ا!جرائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء أي  14المادة  ذلك. وبموجب

توجيه، يظھر أّنه مOئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن 

المذكرات من كO الطرفين ستجّھز المحكمة تجھيزاً أفضل !صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على 

ومما سيكون من المOئم للبت العادل  –ضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة العدل ذلك؛ تق

أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

 .وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد المُدعى عليه .، وأن تقبل تسلّم الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه6

                                      
1
من النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة  تOحظ المحكمة 

  "+ يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
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رغم إتمام المدعي عريضة الدعوى بعد انقضاء الموعد النھائي الذي  هتOحظ المحكمة أنّ  .22

+ يحتج بأّن الدعوى تفتقر إلى المقبولية من  همنحته إياه رئيسة قلم المحكمة، إ+ّ أّن الُمدعى علي

 حيث ا+ختصاص الزمني. 

 
 المسألة الرئيسية

 
من القواعد ا!جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .23

تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المOئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما + تكون 

الوقائع الجوھرية موضع نزاع، وعندما يقتصر الحكم على المسائل القانونية. والمسألة الحاسمة 

  ھي مسألة قانونية. –وھي مسألة مقبولية الدعاوى من عدمھا  –القضايا الراھنة  في

  

  ھل طعن المدعي في قرار إداري؟ 

 

(أ) من النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا للمنازعات، تتمتع  1، الفقرة 2بموجب المادة  .24

المحكمة بالو+ية لOستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد للطعن "في قرار إداري ُيزعم أّنه + 

 يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف" وتختص بإصدار ا#حكام فيھا. 

 

 ابقة، بأّن القرار ا!داري ھو: قضت المحكمة ا!دارية لCمم المتحدة، وھي محكمة س .25

 
... قرار أحادي الجانب تتخذه ا!دارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) 

ُيحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعليه، يختلف القرار ا!داري عن 

بالنظام ا#فعال ا!دارية ا#خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادًة 

ا!داري للموظفين أو النظام ا#ساسي للموظفين)، وكذلك عن تلك التي + نتائج 

قانونية مباشرة لھا. وبناًء على ذلك، تتسم القرارات ا!دارية بأّن ا!دارة تتخذھا، 

وبأّنھا أحادية الجانب، وذات انطباق فردي، وتحمل نتائج قانونية مباشرة (الحكم 
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في  1213المقتبس في الحكم رقم  Andronov (2003)في قضية  1157رقم 

  ).Wyss (2004)قضية 

  

ھذا  Tabari 2010-UNAT-030وقد اعتمدت محكمة ا#مم المتحدة لOستئناف في حكمھا 

   . المحكمة ا!دارية لCمم المتحدة، وھي محكمة سابقةالتعريف الذي وضعته 

 
إلى ما تقّدم، ترى المحكمة أّن القرار ُيعتبر إدارياً فقط إذا اتسم بصفات من بينھا  نظراً  .26

ا+نطباق الفردي وأن تكون له عواقب قانونية مباشرة على حقوق الفرد والتزاماته، وھذا ما قضت 

. وفي القضية Planas UNDT/2009/086به محكمة ا#مم المتحدة للمنازعات في حكمھا 

وظيفته في عملية  ل، أّنه ينبغي شمو"A"المدعي، الذي كان يشغل وظيفة كاتب  الحاضرة يزعم

إعادة التصنيف التي طالت جميع الوظائف المالية في الوكالة، ويقول إّنه با!ضافة إلى وظائفه 

" فقد كان يؤدي واجبات كاتب مالي طوال سنوات. وأفاد المدعي بأّن Aبصفته كاتب " ا+عتيادية

واجبات مالية بالدرجة ا#ولى وطلب أن يرفع الُمدعى عليه درجة وظيفته مع عمليات واجباته ھي 

 رفع الدرجات التي أعِطيت لموظفي الشؤون المالية.

 

 على اNتي:  1.2ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  .27

 
  

 ضمنيف الوظائف والموظفين نتصمOئمة بغية يضع المفوض العام أحكاماً 

 رواتب وفقاً لطبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة. مستويات 

 
، PD/A/4/Part.II.Rev.7/Section Iأّما توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .28

 على ما يلي:  77، فينص في الفقرة المعني بسياسة اختيار الموظفين المحليين

  

يكون رفع  لن يلزم ا!عOن عن الوظيفة المحلية التي ُترفع درجتھا شريطة أنّ 

والوظائف المعادلة في الوكالة، أو  درجة الوظيفة متوافقاً بدقة مع المعايير القائمة

يكون ھناك + شاذ (وليس ترقية)، وكذلك عندما  أن ُيجرى ذلك بغية تصحيح وضع
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التي . وفي الحا+ت غيير في المسؤوليات ا#ساسية أو إضافة مسؤوليات جديدةت

الدنيا للوظيفة التي ُرفعت درجتھا،  لمتطلباتِ ايلبي فيھا شاغل الوظيفة تلبية تامة 

  درجة ا#على. وأظھر أداًء ُمرضياً، ُيمكن وضعه/وضعھا في ال

  

  

أو+ً، تOحظ المحكمة أّن بنود تعيين الموظف بموجب النظامين ا#ساسي وا!داري  .29

على أي استحقاق لرفع درجه وظيفته. بعبارة أخرى، إّن للموظفين المحليين في الوكالة + تنص 

القاضي بإعادة تصنيف بعض الوظائف ليس قراراً فردي ا+نطباق، و+ يؤثر في  قرار الُمدعى عليه

 بنود تعيين المدعي أو عقد توظيفه، و+ عواقب قانونية له على حقوقه والتزاماته. 

 

نروا في لبنان أعلم المدعي بموجب رسالة تOحظ المحكمة أّن مدير شؤون ا#وثانياً،  .30

"، وأّنھا لم تكن من Aھي "كاتب أّن الوظيفة التي كان يشغلھا  2011مايو  2إليكترونية مؤرخة 

الوظائف التي شملتھا عملية إعادة التصنيف التي طالت الوظائف المالية في الوكالة قاطبة، وأّنه لم 

مدير شؤون ا#ونروا مراكز التدريب المھني. وأوضح  تكن ھناك نية !نشاء وظيفة كاتب مالي في

أّنه + يوجد مركز تدريب مھني في الوكالة يستخدم كاتباً مالياً، وأّنه الوكالة تستخدم  لبنانفي 

 !دارة/تدبير المراكز.  Aمسؤولي الشؤون ا!دارية ورؤساء الكتبة والكتبة 

 
يتمتع بسلطة اجتھادية واسعة بموجب النظام ا#ساسي ُيذّكر المدعي أّن الُمدعى عليه  .31

لسن ا#حكام الخاصة بإعادة تصنيف الوظائف، أو رفع درجتھا أو  1.2للموظفين المحليين رقم 

خفض درجتھا. وفي القضية الحاضرة، اختار الُمدعى عليه إعادة تصنيف الوظائف المالية التي لم 

 " مثل الوظيفة التي يشغلھا المدعي. Aتشمل وظيفة "كاتب 

 
ثالثاً، أّما إذا كان المدعي يسعى من خOل دعواه إلى تحقيق إعادة تصنيف لوظيفة لتصبح  .32

ر بأّن المحكمة + تستطيع أن تأخذ مكان ا!دارة أو أن تغير شروط كّ ذوظيفة كاتب مالي، فإّنه يُ 

وظيفية، وتصنيف الوظائف، وتحديد الرواتب العمل الواردة في كتاب تعيين أي مدٍع، فا#وصاف ال

. وقد اختار الُمدعى عليه إجراء إعادة ذات الصلة إّنما ھي حقوق للوكالة في مجال السياسات
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" التي Aوظيفة "كاتب تصنيف للوظائف المالية، وھو قرار لم ينطبق على المدعي الذي لم تكن 

يف. وحتى لو ُشملت الوظيفة التي يشغلھا محددة التي شملتھا إعادة التصنيشغلھا من الفئات ال

المدعي في عملية إعادة التصنيف التي أجرتھا الوكالة للوظائف المالية، وحتى لو ُرفعت درجتھا 

ين في الوظيفة التي ُرفعت إلى مستوى وظيفي أعلى، لما كان المدعي مستحقاً بصورة تلقائية للتعي

رقم  شؤون الموظفين المحليين ب عليه امتثال متطلبات توجيهدرجتھا، ولترتّ 

PD/A/4/Part.II.Rev.7/Section Iالمعني بسياسة اختيار الموظفين المحليين ، . 

 
ظامين ا#ساسي المدعي يسعى إلى منفعة غير منصوص عليھا في الننظراً إلى أّن  .33

تعيينه، أو في كتاب المحليين، أو في ا!صدارات ا!دارية ا#خرى ذات الصلة،  وا!داري للموظفين

القاضي بعدم شمول وظيفة المدعي ضمن الوظائف الُمعاد فإّن المحكمة ترى أّن قرار الُمدعى عليه 

       لم يؤثر في بنود تعيين المدعي أو عقد توظيفه.  2011أبريل  1تصنيفھا في مكتب إقليم لبنان في 

 

في ضوء ما تقّدم، تعتبر المحكمة قرار الُمدعى عليه القاضي بإجراء إعادة تصنيف واسعة  .34

النطاق للوظائف المالية إّنما ھو بحد ذاته فعل إداري وليس قراراً إدارياً #ّنه ليس فردي ا+نطباق، 

وظيفه. و+ عواقب قانونية له على حقوق المدعي والتزاماته المشتقة من بنود تعيينه أو عقد ت

شملتھا إعادة التصنيف؛ وعليه، ترى المحكمة ببساطة، لم تقع وظيفة المدعي ضمن الوظائف التي 

أّنه لم ُيقّدم إليھا قرار إداري لغاية الطعن، وتعتبر الدعوى مفتقرة إلى المقبولية من حيث 

 ا+ختصاص الموضوعي. 

 
  الخ&صة

     

  إلى ا#سباب المتقدمة، الدعوى مردودة.  نظراً  .35
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     (ُوقـ[ع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 أبريل 18 بتاريخ

 

  

  2013أبريل  18 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


