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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2012/23                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/026 

Date: 7 September 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الصالح

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا)مم المتحدة  ("المدعي") ضد زكي موسى الصالحھذه دعوى رفعھا  .1

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

  . 17إلى الدرجة  15إعادة تصنيف وظيفة طبيب أسنان أقدم من الدرجة عدم وھو قرار 

  

  الوقائع 

 

المدعي في وظيفة طبيب أسنان على  وظفت الوكالة 1992أبريل/نيسان  1 اعتباراً من .2

وفي الزمن المھم  .في عيادة مخيم نھر البارد في منطقة شمال لبنان 1والخطوة  14الدرجة 

 . 15لHحداث المبينة في ھذه الدعوى كان المدعي يشغل وظيفة طبيب أسنان أقدم على الدرجة 

 

، أشار 2010لثاني نوفمبر/تشرين ا 30إلى المدعي مؤرخة  بموجب رسالة إليكترونية .3

 نائب مدير شؤون ا)ونروا في لبنان إلى أنّ 

 
  

في ھيكل دائرة الصحة أظھرت أّن ھناك حاجة إلى إجراء مراجعة شاملة  ا&صJحات

، وينبغي إجراء ھذا على مر الشھرين للبرنامج الفرعي الخاص با)سنان/ صحة الفم

المراجعة الشاملة دور طبيب ا)سنان ا)قدم في لبنان  القادمين [...]. وطبعاً ستمس ھذه

 [...] 

 
أعيد تصنيف وظيفة المدعي من  2011نوفمبر/تشرين الثاني  1بموجب مذكرة مؤرخة  .4

" [منقول] وبموجب رسالة 16" إلى "مسؤول خدمات الفم في ا&قليم أ 15"طبيب أسنان أقدم أ 

 المدعي بإعادة التصنيف ھذه. أعلِم  2012فبراير/شباط  1إليكترونية مؤرخة 



                                                                                                                          

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/LFO/2012/23                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/026                                            

                                                                                                                                

                                             

                                                                                                                               

 

Page 3 of 3 

 

طلب المدعي مراجعة لقرار إعادة تصنيف وظيفته إلى الدرجة  2012مارس/آذار  22في  .5

16. 

 
 ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى المحكمة.  2012يونيو/حزيران  7في  .6

 
أعلِم المدعي برفع درجة وظيفته الحالية  2013مارس/آذار  26بموجب رسالة مؤرخة  .7

بأثر رجعي إلى  16خدمات صحة الفم في ا&قليم، مما أدى إلى ترقيته إلى الدرجة  وظيفة مسؤول

 . 2013يناير/كانون الثاني  1

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .8

  

i( و"أبدى مدير الصحة  2009اجتماع في الرئاسة العامة في عّمان في مارس/آذار  ُعقد

 "؛ 16بد,ً من الدرجة  17التزاماً بإعادة اعتبار الوظيفة على أّنھا درجة 

ii(  ل السنوات منذJاتسع مجال خدمات صحة الفم وتم إدخال العديد من الخدمات  1988خ

Jً ومھارات إدارية حكيمة أكثر مما كان في الجديدة، وھذا التوسع "يتطلب إشرافاً ھائ

 الماضي"؛ 

iii(  بمقدار درجتين في الوقت نفسه في حين ُرفعت لقد ُرفعت الوظائف المشابھة لوظيفته

وظيفته درجة واحدة فقط. و, تعكس إعادة تصنيف الوظائف ومراجعتھا الحقائق 

ون ا)ونروا في أّكد نائب مدير شؤ 2011مارس/آذار  16الفعلية في الميدان. وفي 

. وقد عجزت الوكالة عن 17ُترفع إلى الدرجة سلبنان في رسالة إليكترونية أّن وظيفته 

 متوفرة؛  تالوفاء بالتزامھا مع أّن ا)موال كان
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iv(  وكان ينبغي للوكالة أن تعين 17كانت لديه أسس حقيقية ليتوقع رفع الدرجة إلى الدرجة ،

 بغي؛ جھة اتصال تستطيع إتمام المھمة كما ين

v( دقيقة، كما ,  16قواعد المتبعة للتوصل إلى رفع درجته إلى الدرجة لم تكن ا&جراءات وال

 يوافق الوصف الوظيفي الساري المھاَم والمسؤوليات الفعلية في الميدان. 

    

 
 يلتمس المدعي ما يلي: .9

  

i( بد,ً  17خدمات صحة الفم في ا&قليم ورفعھا إلى الدرجة  إعادة النظر في درجة مسؤول

 ؛ 16من الدرجة 

ii( "منفعة" )ّنه حتى لم "يتمتع Jالتعويض عن "خسارة نحو خمس سنوات من الخدمة ب 

 ؛ 16بمنافع الدرجة 

iii(  17رفع درجته بأثر رجعي إلى الدرجة . 

 

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .10

  

i(  إلى مسؤول خدمات صحة  15وظيفة طبيب ا)سنان ا)قدم من الدرجة  إعادة تصنيفإّن

تمت حسب ا)صول، وقد أجريت مباحثات مستفيضة  16الفم في ا&قليم على الدرجة 

بين المكاتب ا&قليمية ودائرة الصحة ودائرة الموارد البشرية. وقد وضعت إعادة 

" لكي يتم 4الفئة المسماة "الشريحةفي  15سنان ا)قدم درجة تصنيف وظيفة طبيب ا)

 1، وقد ُرفعت درجة المدعي بأثر رجعي يسري من 2012تنفيذھا في عام 

 ؛ 2013 يناير/كانون الثاني
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ii(    ي دليل لم يقدم المدعي أي دليل على انتھاك لقواعد إجرائية أو على تمييز، كما لم يقدم أ

أو أّن الموظفين تصرفوا وفق  على أّن المراجعة أجريت على يد موظفين غير مؤھلين

لوا إلى استنتاجات خاطئة أو أّن صومبادئ خاطئة، أو أّنھم أھملوا حقائق جوھرية أو ت

القرار كان تعسفياً أو مزاجياً أو أّن دوافعه كانت التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن 

 الموضوع أو أّنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ 

iii(  17يزعم أّنه كانت لديه أسس للتوقع أّن وظيفته سُترفع إلى الدرجة إذا كان المدعي  Jف

توجد معلومات في الوثائق في الملف لدعم مزاعمه؛ كما أّن التوصيات التي ُيدلى بھا 

 في ا,جتماعات المعنية بالِمJك ليست ملزمة للوكالة؛ 

iv(   .نتصاف الذي يلتمسه المدعيJأساس قانونياً ل , 

  

 الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.يلتمس  .11

  

  ا%عتبارات

  

يطعن المدعي في قرار عدم إعادة تصنيف وظيفته وظيفة طبيب ا)سنان ا)قدم من الدرجة  .12

 . 17إلى الدرجة  15

 

فبراير/شباط  1أعلِم المدعي بالقرار المطعون فيه بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

 2011نوفمبر/تشرين الثاني  1لة ا&ليكترونية مذكرة داخلية مؤرخة ، وقد شملت ھذه الرسا2012

ُتعلم مديري المكاتب ا&قليمية أّنه تمت إعادة تصنيف وظائف، وقد ُرفعت درجة وظيفة المدعي من 

إلى وظيفة مسؤول خدمات صحة الفم في ا&قليم أ  15وظيفة طبيب ا)سنان ا)قدم على الدرجة 

 . 16على الدرجة 

 

 المسألة ا)ولى التي يجب على المحكمة النظر فيھا ھي مقبولية الدعوى.  .14
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 من النظام ا)ساسي لمحكمة ا)ونروا للمنازعات على ما يلي:  2دة تنص الما .15

 
 ...الدعاوى التي يرفعھا ا)فراد والبت فيلمنازعات في ا,ستماع اتختص محكمة  .1

في قرار إداري يـُزعم أّنه , يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف، علماً أّن  )       الطعن(أ

المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمJن جميع أحكام النظامين ا)ساسي وا&داري 

للموظفين ذات الصلة، وجميع ا&صدارات ا&دارية ذات الصلة، السارية في زمن وقوع 

    عدم المراعاة المزعوم؛

 
 

القضية الحاضرة ھو قرار إعادة تصنيف وظيفة في القرار الرسمي موضع الطعن  إنّ  .16

إلى وظيفة مسؤول خدمات صحة الفم في  15المدعي من وظيفة طبيب ا)سنان ا)قدم على الدرجة 

، بيد أّن القرار فعلياً إيجابي للمدعي؛ ومن الجلي أّنه لن تكون له مصلحة في 16ا&قليم على الدرجة 

ي دعواه أّن رفع الدرجة كان قراراً غير قانوني، وبذلك في قرار رفع درجته )ّنه , يزعم الطعن ف

إلى الدرجة  15يجب اعتبار المدعي طاعناً في قرار عدم إعادة تصنيف وظيفته مباشرة من الدرجة 

17 . 

 

يوجد قرار. وفي القضية الحاضرة، لم يطلب المدعي يجب على المحكمة النظر إن كان  .17

. وفي الوثائق المرفوعة إلى المحكمة ھناك 17اً من الوكالة رفع درجة وظيفته إلى الدرجة رسمي

تقارير عن اجتماعات ُطلبت فيھا إعادة تصنيف لوظائف في دائرة الصحة و, سيما وظيفة أطباء 

ا)سنان ا)قدم لكن , يوجد دليل على طلب رسمي وشخصي من المدعي إلى الوكالة يؤكد فيه أّنه 

. وعليه، , يوجد قرار يرفض رفع درجة الوظيفة إلى 17نبغي رفع درجة وظيفته إلى الدرجة ي

 . 17الدرجة 
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, يمكن للمدعي أن يطعن في قرار غير موجود، ودعواه غير مستوفية لشروط المقبولية  .18

  ويجب رّدھا. 

 

  

  

 

  الخ'صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .19

 
  

  الدعوى مردودة. 

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ\ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 سبتمبر/أيلول 7 بتاريخ
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  2014 سبتمبر/أيلول 7 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ\ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


