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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/048                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/048 

Date: 30 November 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  اللبابيدي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   دياب طبري

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

ضد قرار وكالة ا(مم المتحدة 'غاثة ("المدعي")  أحمد رياض اللبابيديھذه دعوى رفعھا  .1

وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا(ونروا ("الُمدعى عليه") 

 . 13إلى الدرجة  11القاضي بعدم إعادة تصنيف وظيفته وظيفة معلم رياضيات من الدرجة 

  

 الوقائع 

 

وظفت الوكالة المدعي في وظيفة معلم  2007يناير/كانون الثاني  15اعتباراً من  .2

الحلوة في لبنان بموجب تعيين ن يعفي مدرسة بيسان الثانوية في مخيم  9رياضيات على الدرجة 

 محدد ا(جل. 

 

وُرفعت درجة  ،2016يناير/كانون الثاني  15ُمدد العقد ا(ولي للمدعي مرتين حتى  .3

 . 11وظيفته إلى الدرجة 

 

لى مدير شؤون ا(ونروا في لبنان إ 2013مايو/أيار  31بموجب رسالة مشتركة مؤرخة  .4

طلب المدعي ومعلمون عدة من مدرسة بيسان الثانوية مراجعة (وصاف وظائفھم وإعادة تصنيف 

 . 13إلى الدرجة  11وظائفھم من الدرجة 

 

رّد رئيس مكتب الموارد البشرية في  2013يو/حزيران يون 27بموجب رسالة مؤرخة  .5

 ا'قليم قائHً إّنه + يمكن إجراء مراجعة للوظيفة + في خHل أيام و+ شھور حتى. 

 

أرسل المدعي رسالة إلى مدير شؤون  2013أغسطس/آب  21بموجب رسالة مؤرخة  .6

ة/رفع الدرجة "كيH تبقى ھذه ا(ونروا في لبنان يطلب فيھا تحديد "أطر زمنية" لعملية المراجع

 وراكدة".  سائبةالقضية 
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رفع المدعي الدعوى الحاضرة، وأرسلِت إلى الُمدعى  2013نوفمبر/تشرين الثاني  27في  .7

 . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  28عليه في 

 

 رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى.  2013ديسمبر/كانون ا(ول  27في  .8

 

وافقت المحكمة على طلب المدعي  )UNRWA/DT/2014( 049 بموجب ا(مر رقم .9

 لرفع جواب على رد الُمدعى عليه. 

 
 . 2014أبريل/نيسان  30أرِسل الجواب إلى الُمدعى عليه في  .10

 
  

  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .11

  

i(  تنبغي مراجعة وصف وظيفته لشمول واجباته ومسؤولياته الحالية ومقارنتھا بمھام معلمي

 في الحكومة اللبنانية؛ مرحلة الثانوية العاملين ال

ii(  تمشياً مع إعادة تصنيف مديري المدارس  13تنبغي إعادة تصنيف وظيفته إلى الدرجة

 ومساعدي مديري المدارس؛ و

iii(  ينبغي تعويضه عن المھام ا'ضافية التي يؤديھا بالمقارنة مع مدرسي المرحلة الثانوية

 العاملين في الحكومة اللبنانية. 

  

 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .12
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i(  مراجعة للوظائف؛ 

ii(  بأثر رجعي  13إلى معلم مرحلة ثانوية على الدرجة  11إعادة تصنيف وظيفته من الدرجة

 . 2013سبتمبر/أيلول  1يسري من 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .13

  

i( ،ّن المدعي + يطعن في قرار قابل للطعن) و+  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية

تنص بنود التعيين بموجب النظامين ا(ساسي وا'داري للموظفين المحليين في الوكالة 

على أي حق لمراجعة وصف وظيفته أو على رفع درجتھا أو إعادة تصنيفھا، كما أّن 

قرار الوكالة إعادة تصنيف وظائف معينة ليس قراراً ذا اطباق فردي و+ أثر له في 

 عات على حقوقه؛ بنود تعيين المدعي و+ تب

ii(  ما زالت مراجعة وظائف معلمي المرحلة الثانوية قائمة وبذلك + يوجد قرار للطعن فيه؛ 

iii(   ستواصل الوكالة مرحلة ثانية من عملية مواءمة الوظائف وأّن ھذه عملية تتطلب الوقت

 وجھوداً مشتركة؛ 

iv( ساسي للموظفين ال)ضبط ل 1.2محليين للمفوض العام السلطة ا+جتھادية بموجب النظام ا

ائف معينة أو + قرار إداري ظإعادة تصنيف الوظائف، كما أّن قرار إعادة تصنيف و

 يتعلق بسياسات ذات انطباق عام. 

v(   .نتصاف الذي يلتمسه المدعيHأساس ل + 

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة الدعوى.  .14
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  ا$عتبارات 

 

الثانوية التابعة لSونروا، وھو يطعن في قرار الوكالة  المدعي معلم في مدرسة بيسان .15

 . 13إلى الدرجة  11القاضي بعدم إعادة تصنيف وظيفة معلم رياضيات التي يشغلھا من الدرجة 

  

 المقبولية

 

يحتج الُمدعى عليه بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية (ّن المدعي + يطعن في  .16

 قرار إداري قابل للطعن. 

  

 لھذه المحكمة على التالي: ) ("النظام"من النظام ا(ساسي  2نص المادة ت .17

 

تختص محكمة ا(ونروا للمنازعات في ا+ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا(فراد ضد 

المفوض العام بصفته المسؤول التنفيذي ا(ول لSونروا، وتختص أيضاً في إصدار 

 ].[من ھذا النظام ا(ساسي ،1، الفقرة 3ا(حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 

 

 من النظام ا(ساسي للمحكمة في الفقرة (أ) على ما يلي:  2تنص المادة  .18

  

الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه + يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف، علماً أّن 

يشمHن جميع أحكام النظامين ا(ساسي وا'داري  المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين"

للموظفين ذات الصلة، وجميع ا'صدارات ا'دارية ذات الصلة، السارية في زمن 

 [.]وقوع عدم المراعاة المزعوم

 

ً على ما يلي: "يضع المفوض العام أحكام 1.2للموظفين  ينص النظام ا(ساسي .19 مHئمة  ا

 ت رواتب وفقاً لطبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة". تصنيف الوظائف والموظفين إلى مستويال
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متقدمة الذكر أّن المفوض العام يصنف الوظائف وفقاً (ھميتھا، وبذلك  يلزم من النصوص .20

يستطيع الموظفون التوقع أّن وظائفھم سُيعاد تصنيفھا إذا تغيرت واجباتھم أو مسؤولياتھم منذ 

 تعيينھم. 

 

في  PD/A/4/Part II/Rev.7/Section Iالمحليين رقم ينص توجيه شؤون الموظفين  .21

 منه على ما يلي:  77الفقرة 

 

  

لن يلزم ا'عHن عن الوظيفة المحلية التي ُترفع درجتھا شريطة أّن يكون رفع 

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

أن ُيجرى ذلك بغية تصحيح وضع شاذ (وليس ترقية)، وكذلك عندما + يكون ھناك 

تغيير في المسؤوليات ا(ساسية أو إضافة مسؤوليات جديدة. وفي الحا+ت التي 

يلبي فيھا شاغل الوظيفة تلبية تامة المتطلباِت الدنيا للوظيفة التي ُرفعت درجتھا، 

  /وضعھا في الدرجة ا(على. وأظھر أداًء ُمرضياً، ُيمكن وضعه

 

 
يعني ھذا النص أّن إذا ُرفعت درجة موظف يمكن رفع درجة شاغل الوظيفة، وبذلك يكون  .22

 للموظف مصلحة مالية في رفع درجة الوظيفة التي يشغلھا.

  

حجة الُمدعى عليه ھي أّن قرار عدم إعادة تصنيف وظيفة المدعي ليس قراراً إدارياً  .23

 Andronovفي قضية 1157ا'دارية السابقة لSمم المتحدة في حكمھا رقم ويقتبس فقه المحكمة 

 ,Tabariالذي كررته محكمة ا(مم المتحدة لHستئناف في أحكام عدة + سيما في الحكم  (2003)

2010-UNAT-030 .   

 

 وفقاً لھذا الفقه فإّن القرار ا'داري ھو: .24
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قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) ھو قرار أحادي الجانب تتخذه ا'دارة في ...

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

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

+ نتائج قانونية  ا'داري للموظفين أو النظام ا(ساسي للموظفين)، وكذلك عن تلك التي

مباشرة لھا. وبناًء على ذلك، تتسم القرارات ا'دارية بأّن ا'دارة تتخذھا، وبأّنھا أحادية 

   الجانب، وذات انطباق فردي، وتحمل نتائج قانونية مباشرة.

 

في قضية  1157رقم  المحكمة اYن البت إن كانت المعايير المحددة في الحكمعلى  .25

Andronov (2003)  والحكمTabari, 2010-UNAT-030  لُبيت في القرار المطعون فيه

 في القضية الحاضرة.

  

+ شك في أّن القرار المطعون فيه ھو قرار أحادي الجانب اتخذته ا'دارة في قضية  أو+ً، .26

حتى لو قدم موظفون عدة الطلب نفسه؛ فقد طلب المدعي ومعلمون آخرون من مدرسة فردية بعينھا 

إلى مدير شؤون ا(ونروا في لبنان  2013مايو/أيار  31بيسان الثانوية بموجب رسالة مؤرخة 

 27. وبموجب رسالة مؤرخة 13إلى الدرجة  11وظائفھم من الدرجة  إعادة تصنيف

رّد رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم لبنان قائHً إّن مراجعة الوظيفة لن  2013يونيو/حزيران 

 تكون ممكنة + في خHل أيام و+ أشھر. وبذلك تعتبر المحكمة أن المعيار ا(ول تمت تلبيته. 

 
أن يكون القرار ذو انطباق فردي؛ والقرار المطعون فيه ينطبق مباشرة  المعيار الثاني ھو .27

 ُيعاد تصنيف وظيفته في المستقبل القريب.  نعلى المدعي (ّنه ل
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وترى المحكمة أّن ھذا المعيار  المعيار ا(خير ھو أن يحمل القرار عواقب قانونية مباشرة؛ .28

قد لُبي أيضاً في القضية الحاضرة (ّنه لو ُرفعت درجة وظيفة المدعي لكان ھو اYن على درجة 

 أعلى. 

 
قرار  13إلى الدرجة  11وظيفة المدعي من الدرجة وعليه، فإّن رفض إعادة تصنيف  .29

 ا القرار أمام ھذه المحكمة. إداري قد يؤثر في حقوق المدعي، وبذلك يحق للمدعي الطعن في ھذ

 
في القضية الحاضرة + يشكل القرار المطعون فيه قراراً نھائياً برفض إعادة تصنيف  .30

من رئيس مكتب الموارد البشرية في  2013يونيو/حزيران  27فالرسالة المؤرخة  وظيفة المدعي، 

عادة تصنيف وظائف معينة + إلى المدعي أعلمته أّن المفوض العام وافق على مواءمة وإ إقليم لبنان

. وحتى لو لم سيما في مجال التعليم لكّن مراجعة الوظيفة لن تكون ممكنة + في خHل أيام و+ أشھر

يكن القرار رفضاً نھائياً ترى المحكمة أّن ھذا القرار قد يؤثر سلباً في حقوق المدعي ولو لفترة 

وبذلك ترفض المحكمة حجة الُمدعى عليه بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط  معينة من الوقت،

 المقبولية من حيث ا+ختصاص الموضوعي. 

 

  

  موضوع الدعوى

  

 
كما تقدم، يحق للمدعي أن يعاد تصنيف وظيفته إن كانت دون الدرجة المHئمة لكن في  .31

وكالة فإّن للمفوض العام سلطة الحا+ت التي تكون فيھا وظائف عدة دون الدرجة المHئمة في ال

 اجتھادية واسعة للبت في كيفية وزمان إجراء مراجعة ھذه الوظائف. 

 

أّنه إذا لم ُتشمل الوظيفة جلياً للمحكمة من القرار المطعون فيه ومن رد الُمدعى عليه  يتضح .32

التي يشغلھا المدعي في المرحلة ا(ولى من عملية مواءمة الوظائف فإّن مراجعة العديد من 
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ة الوظائف ما زلت قائمة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه. وبموجب رسالة إلكترونية مؤرخ

أعلم المفوض العام جميع الموظفين عن مواءمة الوظائف وقال إّنه  2013أكتوبر/تشرين ا(ول  9

 مضطر إلى المضي فيھا بصورة تدريجية بسبب الوضع المالي للوكالة.

 
 دكان الدافع الوحيترى المحكمة أّنه اعتباراً من التاريخ الذي اُتخذ فيه القرار المطعون فيه  .33

قيود المالية للوكالة، ولم يثبت المدعي أّن ھذا الدافع كان غير شرعي أو أّن سبباً وراء القرار ھو ال

 آخر كان وراء القرار. 

 
 

   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .34

  

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

     (ُوقـ]ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 30 بتاريخ
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  2014نوفمبر/تشرين الثاني  30بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ]ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


