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  مقدمة

 

موسى، وعبد الكريم خليل زيد، وإيمان أحمد أربعة موظفون ھم: مرزوق ھذه دعوى رفعھا  .1

وكالة ا)مم المتحدة &غاثة اتخذته  ") ضد قرارون("المدعمحمد مصرية، وابتسام ناصر الخلف 

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

 .17عندما أعيد تصنيف وظائفھم على الدرجة عدم منحھم منافع المعاشات بأثر رجعي قرار 

  

 الوقائع

 

دخل مرزوق أحمد موسى سلك الخدمة في  1977ديسمبر/كانون ا)ول  1اعتباراً من  .2

في مدرسة الكرداني ا.بتدائية في دامور  1والخطوة  6" على الدرجة Dالوكالة في وظيفة معلم "

إلى وظيفة مشرف لغة إنجليزية على  ُرقي المدعي موسى 2000مايو/أيار  1في لبنان. وفي 

 . في منطقتي صيدا وصور 12الدرجة 

 

دخل المدعي عبد الكريم خليل زيد الخدمة في  1978نوفمبر/تشرين الثاني  21اعتباراً من  .3

في مدرسة خالد ا.بتدائية في مخيم برج  1والخطوة  6" على الدرجة Dالوكالة في وظيفة معلم "

اختير المدعي زيد لوظيفة مدير مدرسة  1994ديسمبر/كانون ا)ول  12في لبنان. وفي  البراجنة

، 2001يوليو/تموز  16في مدرسة رملة ا&عدادية لPناث في مخيم البداوي. وفي  9على الدرجة 

وبعد الخدمة بصفة ا&نابة في وظيفة مسؤول التعليم في المنطقة لعدة أشھر، ُعين المدعي زيد 

 . 13ي وظيفة مسؤول التعليم لمنطقة شمال لبنان على الدرجة رسمياً ف

 
دخلت إيمان محمد مصرية الخدمة في الوكالة في  1994سبتمبر/أيلول  5اعتباراً من  .4

في مدرسة الجليل الثانوية في مخيم برج  1والخطوة  9على الدرجة لغة إنجليزية فة معلمة يوظ
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في وظيفة مشرفة  2003أغسطس/آب  15ت المدعية في البراجنة في لبنان. وبعد ترقيات عدة ُعين

 في دائرة التعليم في مكتب إقليم لبنان.  12لغة إنجليزية على الدرجة 

 
دخلت ابتسام ناصر الخلف الخدمة في الوكالة في  1999سبتمبر/أيلول  13اعتباراً من  .5

في مدرسة ا)قصى الثانوية في لبنان. وبعد  1والخطوة  Aوظيفة معلمة فلسفة على المستوى 

في وظيفة مسؤولة التعليم في منطقة  2008يوليو/تموز  7ترقيات عدة، ُعينت المدعية الخلف في 

  . 15صور على الدرجة 

 
أوصى تقرير التصميم التنظيمي لSونروا، وھو التقرير الذي أِعد .جتماع لجنة ا&دارة  .6

، برفع درجة وظائف مسؤول التعليم في 2008سبتمبر/أيلول  18-16ده في المقرر عق فصليال

 . 17المنطقة إلى الدرجة 

 
إلى مديري البرامج ومديري المكاتب  2008مايو/أيار  12بموجب مذكرة مؤرخة  .7

ا&قليمية، بينت مديرة الموارد البشرية إرساء الوظائف وعملية تعديل الوظائف. وركزت مديرة 

 لتغطية عملية المقترحة &عادة وضع الدرجات. موالرية على ضرورة تحديد توافر ا)الموارد البش

 
ُعين المدعي موسى في وظيفة مسؤول التعليم في منطقة  2009يناير/كانون الثاني  16في  .8

 في دائرة التعليم.  15صيدا في لبنان على الدرجة 

 
التعليم في المنطقة  ةلمسؤوُعينت المدعية مصرية في وظيفة  2011أغسطس/آب  1في  .9

 . 15الوسطى في لبنان على الدرجة 

 
 1في غزة في  17أعيد تصنيف وظائف مسؤول التعليم في المنطقة إلى الدرجة  .10

؛ في حين أّجلت ا)ردن 2012يناير/كانون الثاني  1، وفي الضفة الغربية في 2009أبريل/نيسان 

 وسوريا ولبنان تنفيذ رفع الدرجة حتى توفرت ا)موال. 
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عندما توفرت ا)موال، تم تنفيذ إعادة تصنيف وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في  .11

 . 2012يونيو/حزيران  1وفي سوريا في  2012مايو/أيار  1ا)ردن في 

 
أكتوبر/تشرين ا)ول  16مؤرخة  بموجب مذكرة إلى مدير شؤون ا)ونروا في لبنان .12

اشتكى المدعون من "سياسة المعايير المزدوجة" وأشاروا إلى أّن وظائف مسؤول التعليم  2012

 في لبنان.  15في كانت ھذه الوظائف على الدرجة  17في المنطقة في الوكالة كانوا على الدرجة 

 
 29تحمل تاريخ  ا&قليم بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في .13

اشتكت المدعية مصرية بالنيابة عن المدعين من وضع وظائف  2013أكتوبر/تشرين ا)ول 

مسؤول التعليم في المنطقة في مكتب إقليم لبنان وطلبت التعويض عن التفاوت في درجة وظائف 

موجب رسالة مسؤول التعليم في المنطقة في لبنان بالمقارنة مع مكاتب ا)قاليم ا)خرى. وب

إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم  2014يناير/كانون الثاني  28مؤرخة إليكترونية 

 كررت المدعية مصرية طلبھا بالنيابة عن المدعين. 

 
، رد رئيس مكتب الموارد 2014يناير/كانون الثاني  29بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

ستواصل مرحلة ثانية من عملية مواءمة ، وذكر أّن الوكالة نالبشرية في ا&قليم على طلب المدعي

 الوظائف بھدف معالجة الوظائف التي لم تتم مراجعتھا بعد.

 
وافق المفوض العام على التوصية المقدمة من فريق إدارة  2014مارس/آذار  26في  .15

 التنفيذ التي مفادھا مواءمة وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في لبنان. 

 
أعلم رئيس مكتب الموارد  2014أبريل/نيسان  17بموجب رسائل منفصلة مؤرخة  .16

 البشرية في ا&قليم المدعي بما يلي: 
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، وافق 2014مارس/آذار  10المؤرخة  2با&شارة إلى فريق إدارة التنفيذ المرحلة 

المنطقة من مسؤول التعليم في المفوض العام على تنفيذ إعادة تصنيف وظيفة 

 1اعتباراً من  17إلى الدرجة في دائرة التعليم في الوكالة قاطبة  15الدرجة 

  . (التشديد في ا)صل) 2014أبريل/نيسان 

  

  في الجزء ذي الصلة، تذكر الرسالة الموجھة إلى المدعي موسى ما يلي: 

  

حيث إّنك . تستوفي متطلبات الوظيفة التي ُرفعت درجتھا استيفاًء كامXً، فقد تمت 

مسؤول بصورة استثنائية على ترقيتك من وظيفتك الحالية، وھي وظيفة  الموافقة

، في مكتب إقليم لبنان إلى 16والخطوة  15التعليم في المنطقة على الدرجة 

بناًء على أساس  2014أبريل/نيسان  01اعتباراً من  13والخطوة  17الدرجة 

  المعادلة. (التشديد في ا)صل) 

  

  رسالة الموجھة إلى المدعي زيد على ما يلي: في الجزء ذي الصلة، تنص ال

  

حيث إّنك . تستوفي متطلبات الوظيفة التي ُرفعت درجتھا استيفاًء كامXً، فقد تمت 

مسؤول الموافقة بصورة استثنائية على ترقيتك من وظيفتك الحالية، وھي وظيفة 

إلى  ، في مكتب إقليم لبنان17والخطوة  15التعليم في المنطقة على الدرجة 

بناًء على أساس  2014أبريل/نيسان  01اعتباراً من  14والخطوة  17الدرجة 

  المعادلة. (التشديد في ا)صل) 

  

  في الجزء ذي الصلة، تنص الرسالة الموجھة إلى المدعية الخلف على اZتي:  
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حيث إّنك . تستوفين متطلبات الوظيفة التي ُرفعت درجتھا استيفاًء كامXً، فقد تمت 

 ةمسؤولالموافقة بصورة استثنائية على ترقيتك من وظيفتك الحالية، وھي وظيفة 

الدرجة ، في مكتب إقليم لبنان إلى 6والخطوة  15التعليم في المنطقة على الدرجة 

بناًء على أساس المعادلة.  2014ريل/نيسان أب 01اعتباراً من  4والخطوة  17

  (التشديد في ا)صل) 

  

  في الجزء ذي الصلة، تنص الرسالة الموجھة إلى المدعية مصرية على اZتي: 

  

حيث إّنك . تستوفين متطلبات الوظيفة التي ُرفعت درجتھا استيفاًء كامXً، فقد تمت 

 ةمسؤولالحالية، وھي وظيفة الموافقة بصورة استثنائية على ترقيتك من وظيفتك 

، في مكتب إقليم لبنان إلى 10والخطوة  15التعليم في المنطقة على الدرجة 

بناًء على أساس  2014أبريل/نيسان  01اعتباراً من  8والخطوة  17الدرجة 

  المعادلة. (التشديد في ا)صل) 

 

 
إلى رئيس مكتب الموارد  2014أبريل/نيسان  28بموجب رسائل منفصلة مؤرخة     .17

 – 2012البشرية في ا&قليم، طلب المدعون أن ُتدفع إليھم منافع المعاش بأثر رجعي من الفترة 

في مكاتب ا)قاليم  17وھو تاريخ إعادة تصنيف وظائف مسؤول التعليم في المنطقة إلى الدرجة 

 ، وھو تاريخ إعادة تصنيف وظائف المدعين في مكتب إقليم لبنان. 2014حتى  –ا)خرى 

 

، رد مدير شؤون ا)ونروا في لبنان 2014مايو/أيار  26بموجب رسائل منفصلة مؤرخة  .18

 على طلب المدعين، وذكر ما يلي في الجزء ذي الصلة: 
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إلى رئيس مكتب الموارد  2014أبريل/نيسان  28ُر إلى رسالتك المؤرخة يأش

من موظفين آخرين البشرية في ا&قليم ... وقد تسلمت عدداً من الرسائل المشابھة 

يشغلون وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في التاريخ نفسه أو نحوه. وأفھم أّن كل 

دم منح الوكالة مسؤولي التعليم في لع  تعتبر طلب مراجعةرسالة من ھذه الرسائل 

المنطقة في لبنان منافع المعاش التي تسلمھا مسؤولي التعليم في المناطق في ا)ردن 

(التشديد  2012في منتصف عام  17عندما أعيد تصنيف وظائفھم على الدرجة 

  مضاف).

  

* * * *  

، لم تتم إعادة تصنيف وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في مكتب إقليم لبنان أو.ً 

بسبب مسائل تتعلق بالتمويل. ومن الجلي أّن إعادة تصنيف واحدة  2014حتى عام 

بسبب قيود فرضھا التمويل.  2013في عام فقط حدثت في مكتب إقليم لبنان 

فما زال مكتب إقليم لبنان  وعXوة على ذلك ورھناً بمسائل التمويل المتواصلة

والوكالة يعمXن مع شعبة التعويض وخدمات ا&دارة على إنجاز مقاربة مكونة من 

مراحل &نجاز أعمال تتعلق بالوظائف، ومن ھذا ا)عمال مراجعة الوظائف 

أّن المختلفة في الوكالة جزء من مبادرة مواءمة الوظائف. وجميع ھذا يدل على 

  وراء توقيت موائمة الوظائف في مكتب إقليم لبنان.أساساً معقو.ً كان 

  

وتأثيرھا  ، ُتعنى إعادة تصنيف الوظائف (بما فيھا تاريخ سريان إعادة التصنيفثانياً 

ذي انطباق عام وليس في منافع المعاش للموظف والمنافع ا)خرى) بقرار سياسات 

. يمكن اعتبار  بقرار فردي إداري يؤثر في بنود تعيينك أو عقد توظيفك. وعليه

  عملية إعادة التصنيف قراراً إدارياً بل فعXً إدارياً له طبيعة شبه تنظيمية.
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رفع المدعي موسى دعوى أمام محكمة ا)ونروا للمنازعات  2014يونيو/حزيران  5في    .19

 .UNRWA/DT/LFO/2014/025("المحكمة") ُسجلت تحت الرقم 

 

المدعي زيد دعوى أمام المحكمة ُسجلت تحت الرقم  في اليوم نفسه رفع .20

UNRWA/DT/LFO/2014/026. 

 
، رفع المدعي ردين منفصلين على دعوى المدعي موسى 2014يوليو/تموز  10في  .21

 ودعوى المدعي زيد. 

 
خلف دعوى أمام المحكمة ُسجلت تحت الرقم الرفعت المدعية  2014يوليو/تموز  10في  .22

UNRWA/DT/LFO/2014/031. 

 
رفعت المدعية مصرية دعوى أمام المحكمة ُسجلت تحت رقم  2014يوليو/تموز  11في  .23

UNRWA/DT/LFO/2014/033. 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رداً على دعوى المدعية مصرية. 2014أغسطس/آب  13في  .24

 
 خلف. ال، رفع الُمدعى عليه رداً على دعوى المدعية 2014أغسطس/آب  29في  .25

 
  حجج المدعين

 
 يقدم المدعون الحجج التالية:  .26

  

i(  في أبريل/نيسان  17ُرفعت درجة وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في لبنان إلى الدرجة

، في حين ُرفعت درجة زمXئھم مسؤولي التعليم في المنطقة في المكاتب 2014

 ؛ 2012ا&قليمية ا)خرى منذ عام 
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ii( لتي تنص على نشر المساواة وا&نصاف إّن بعض موظفي ا)ونروا "خرقوا مھمة ا)ونروا ا

 ؛ 1بين الموظفين"

iii(  إّن استثناء مسؤولي التعليم في المنطقة في الفريق اللبناني من عملية رفع درجة وظائف

 "شعوراً بوجود تحيز واضح"؛ و نمسؤول التعليم في المنطقة أودع في المدعي

iv( ن عن الوظيفة وتم اXختيار مسؤولي التعليم في "حتى زعم ا&دارة بأّنه قد أعيد ا&ع

المنطقة أنفسھم وفقاً للنظامين ا&داري وا)ساسي للموظفين إّنما ھو زعم خاطئ، فلم 

 ُيطلب إلى [أي] منھم أخذ امتحان أو خوض بروتوكول ا.ختيار". 

   

 

التي ُرقي فيھا الفريق ا)ول من مسؤولي التعليم في يلتمس المدعون "معاشاً يغطي الفترة  .27

، وھو تاريخ سريان رفع درجة الوظائف 2014أبريل/نيسان  1[حتى]  17إلى الدرجة المناطق 

 في مكتب إقليم لبنان". 

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .28

  

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية )ّن المدعين . يطعنون في قرار إداري قابل

 للطعن؛ 

ii(  أجريت إعادة تصنيف الوظائف في مكتب إقليم لبنان بصورة تدريجية في خضم عملية"

مواءمة وظائف في الوكالة قاطبة، كما أّن إعادة تصنيف الوظائف بما في ذلك تنفيذ 

إعادة التصنيف ھذه قرار سياسات ذو انطباق عام وليس قراراً إدارياً ذا انطباق 

 فردي"؛
                                      

1
  أدلى بھذه الحجة جميع المدعين باستثناء زيد.  
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iii( تاريخ سريان إعادة التصنيف وتأثيرھا في منافع الموظف مثل  إعادة التصنيف، بما في ذلك

 "؛منافع المعاش ... . يمكن اعتبارھا قراراً إدارياً بل فعXً إدارياً له طبيعة شبه تنظيمية

iv(  انطبق تنفيذ قرار إعادة التصنيف على مسؤولي التعليم في المنطقة في إقليم لبنان، وبذلك"

 ق فردي"؛اقراراً ذا انطب كان للقرار نظام عام ولم يكن

v(  ليس دور المحكمة أّن تستبدل آراءھا بآراء ا&دارة من حيث خير سبل إدارة المنظمة، كما

 أّن القرار المتعلق بإعادة توزيع الموارد ليس قراراً إدارياً قابXً للطعن؛ و

vi(  ،لقد عجز المدعون عن الطعن في قرار اجتھادي إداري ُيزعم أّنه . يراعي بنود تعيينھم

على الدفع بأثر رجعي لمنافع المعاش في أعقاب حيث . توجد قاعدة أو بند تعيين ينص 

 عملية إعادة التصنيف. 

 

 

 

 قبولية. يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى باعتبارھا غير مستوفية لشروط الم .29

  

 ا-عتبارات

  

  المسألة التمھيدية

 

تXحظ المحكمة أّن كل دعوى مشابھة جداً لSخريات، وتثير وقائع متطابقة، وتقدم  .30

المطالبات ذاتھا، وتطلب ا.نتصاف ذاته و. اختXف بينھا إ.ّ في أسماء المدعين وفي التاريخ وفي 

دمج الدعاوى سيخدم ا.قتصاد القضائي وا.تساق إلى ھذا التشابه ترى المحكمة أّن التوقيع. ونظراً 

 ق الطرفين أو التأثير فيھا، ولذلك قررت المحكمة من تلقاء نفسھا دمج القضايا. بدون تغيير حقو

  

 المقبولية
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من القواعد ا&جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .31

مXئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما . تكون تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من ال

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

  ھي مسألة قانونية. –وى من عدمھا اوھي مسألة مقبولية الدع –في القضايا الراھنة 

 

بعدم منحھم منافع المعاش بأثر رجعي عندما أعيد  يطعن المدعون في قرار الوكالة القاضي .32

 . 17تصنيف وظائفھم على الدرجة 

 
يدفع الُمدعى عليه بعدم مقبولية الدعوى )ّن المدعين . يطعنون في قرار إداري قابل  .33

 للطعن. 

 
 (أ) في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 1.11ينص النظام ا)ساسي للموظفين المحليين رقم  .34

  

بموجب الشروط المذكورة في النظام ا)ساسي لمحكمة ا)ونروا للمنازعات، المبّين   ) أ(

، وبموجب الشروط المذكورة في القواعد 3.11في النظام ا)ساسي للموظفين رقم 

ا&جرائية لمحكمة ا)ونروا للمنازعات المبّينة في النظام ا)ساسي للموظفين رقم 

فعھا موظف وتصدر حكماً فيھا، وھي ، تستمع المحكمة للدعوى التي ير4.11

 الدعوى التي يرفعھا الموظف بھدف:

  

)i(  الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه . يراعي بنود التعيين أو عقد

التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا)ساسي وا&داري 

 للموظفين ذات الصلة، وجميع ا&صدارات ا&دارية ذات الصلة؛  
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من النظام ا)ساسي لمحكمة ا)ونروا للمنازعات، تتمتع المحكمة  1الفقرة  2بموجب المادة  .35

بالو.ية لXستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد للطعن "في قرار إداري ُيزعم أّنه . يراعي بنود 

 التعيين أو عقد التوظيف" وتختص بإصدار ا)حكام فيھا.

 

سابقة للقرار ا&داري الخاضع للمراجعة القضائية تعريف إّن تعريف المحكمة ا&دارية ال .36

 كتالي:  2اعتمده فقه محمة ا)مم المتحدة لXستئناف

 
  

... "القرار ا&داري" ھو 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 ا)فعال ا&دارية ا)خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار 

اري للموظفين أو النظام ا)ساسي للموظفين)، وكذلك عن إليھا عادًة بالنظام ا&د

تلك التي . نتائج قانونية مباشرة لھا. وبناًء على ذلك، تتسم القرارات ا&دارية بأّن 

وبأّنھا أحادية الجانب، وذات انطباق فردي، وتحمل نتائج قانونية ا&دارة تتخذھا، 

، وھو مقتبس في Andronov (2003)في قضية  1157(الحكم رقم . مباشرة

  (التشديد مضاف) ).Wyss (2004)في قضية  1213الحكم رقم 

 

 
الذي  Obino 2014-UNAT-405قضت محكمة ا)مم المتحدة لXستئناف في حكمھا  .37

 بما يلي:  Andati-Amwayi 2010-UNAT-058تقتبس فيه حكمھا 

  

                                      
2
، Hunt-Matthes 2014-UNAT-444و،  Wasserstrom 2014-UNAT-457محكمة ا)مم المتحدة لXستئنافانظر حكم  
-Tabari 2010و Al-Surkhi et al. 2013-UNAT-304و Gehr 2013-UNAT-313و  Gehr 2013-UNAT-365و

UNAT-030 .  



                                                                                                                           Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/025 

                                                                                                                                                 UNRWA/DT/LFO/2014/026  

                                                                                                                                                 UNRWA/DT/LFO/2014/031 

                                                                                                                                                 UNRWA/DT/LFO/2014/033                                            

                                                                                                                           Judgment No.: UNRWA/DT/2015/010  

  

 

Page 13 of 13 

التنفيذ الفعال  قد تكون القرارات ا&دارية ذات انطباق عام، وتسعى إلى تشجيع[...] 

للغايات، والسياسات، وا)ھداف ا&دارية، ورغم أّن تنفيذ القرار قد يفرض بعض 

المتطلبات ليمارس الموظف حقوقه، إ.ّ أّن القرار . يؤثر بالضرورة في بنود 

   تعيينه أو عقد توظيفه.

 

قانوني سيعتمد على طبيعة القرار، وعلى ا&طار ال... إّن ما يشّكل قراراً إدارياً 

 . (التشديد مضاف)الذي اُتخذ بموجبه القرار، وعلى تبعات القرار

 

-Wasserstrom 2014ذكرت محكمة ا)مم المتحدة لXستئناف أيضاً في حكمھا  .38

UNAT-457  أّن الميزة الرئيسية للقرار ا&داري الخاضع للمراجعة القضائية ھي أّنه يجب على

 تؤثر في بنود أو شروط التعيين".‘ أن ينتج [] تبعات قانونية مباشرة’القرار 

 

تXحظ المحكمة أّن إعادة تصنيف وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في ا)قاليم الخمسة  .39

دريج في عملية مواءمة الوظائف في الوكالة قاطبة رھناً بتوافر ا)موال التابعة للوكالة أجريت بالت

في كل إقليم من أقاليم العمليات. وصحيح أّن وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في لبنان ُرفعت 

، إ.ّ أّن ا)دلة تبين أّنه أعيد تصنيف وظائف مسؤول التعليم في 2014أبريل/نيسان  1درجتھا في 

 ما توافرت ا)موال لھذه العملية في لبنان. المنطقة عند

 
فX يمكن اعتبار القرار قراراً إدارياً إ.ّ  Andronovكما ورد في الفقه القانوني في حكم  .40

إذا استوفى شروطاً منھا أن يكون انطباقه فردياً وأن ينتج عواقب قانونية مباشرة تؤثر في بنود أو 

المحكمة أّن إعادة تصنيف الوظائف، بما في ذلك تاريخ تنفيذھا  شروط تعيين الموظف. وتجد

وعواقبھا على منافع الموظف واستحقاقاته، قرار سياسات ذو انطباق عام وليس قراراً إدارياً ذا 

انطباق فردي. وبھذا فإّن قرار الوكالة القاضي بإعادة تصنيف وظائف مسؤول التعليم في المنطقة 

ھو في حد ذاته فعل  2014أبريل/نيسان  1في لبنان اعتباراً من  17جة إلى الدر 15من الدرجة 
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إداري وليس قراراً إدارياً وأّن انطباقه ليس فردياً وليس له عواقب قانونية مباشرة على حقوق 

 المدعين والتزاماتھم المأخوذة من بنود تعيينھم. 

 
من منفعة أو حق منصوص لم ُيثبت المدعون وجود أي خرق لبنود تعيينھم أو حرمان لھم  .41

عليه في النظام ا)ساسي للموظفين المحليين أو النظام ا&داري للموظفين المحليين أو أي إصدار 

إداري يؤثر فيھم بصفتھم موظفين. ومن الجلي أّنه . يوجد أساس قانوني لطلب المدعين بأن ُتدفع 

وظائفھم، كما أّن واقعة رفع تصنيف إليھم بأثر رجعي منافع المعاش قبل تاريخ سريان إعادة 

. تعطي في حد ذاتھا المدعين الحق  2012درجات وظائف زمXئھم في ا)قاليم ا)خرى منذ عام 

في تسلم مدفوعات بأثر رجعي )ي منفعة أو استحقاق. وتXحظ المحكمة أّن إعادة تصنيف وظائف 

بX إشارة إلى أي دفع بأثر  2014أبريل/نيسان  1مسؤول التعليم في المنطقة في لبنان ُنفذ في 

 رجعي )ي منافع أو استحقاقات. 

 
يقول المدعون في دعاواھم إّن وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في لبنان اسُتثنيت من  .42

عملية إعادة التصنيف. لكن كما تقدم الذكر، تظھر ا)دلة أّن إعادة تصنيف وظائف مسؤول التعليم 

الوكالة كلھا، وأّنھا ُنفذت في لبنان فقط عندما توفرت ا)موال &عادة  في المنطقة أجريت تدريجياً في

 التصنيف في ھذا ا&قليم. 

 
) أعXه تXحظ المحكمة أّنھم عجزوا عن إثبات ھذه iv( 26وحسب حجة المدعين في الفقرة  .43

ة ، و. توجد إشارة إلى عمليالحجة بشأن عملية ا.ختيار لوظائف مسؤول التعليم في المنطقة

ا.ختيار المزعومة . في ردود الوكالة على الدعاوى و. في ملفات القضايا. وعلى أي حال، حتى 

لو اختير المدعون في وظائف مسؤول التعليم في المنطقة بعد عملية اختيار تنافسية، فإّن أي منفعة 

يين؛ وبھذا . ُيعتد أو استحقاق ترتبط بالوظائف الجديدة ستكون سارية عموماً اعتباراً من تاريخ التع

 بحجة المدعين في ھذا الصدد. 
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يجب التفريق ھنا عن القرار المطعون فيه في حكم محكمة ا)مم المتحدة لXستئناف  .44

Tabari 2010-UNAT-030  ّن القرار ا&داري الضمني الذي اتخذته الوكالة في تلك القضية(

أثر في وظيفة السيد طبري فقط، لكن في القضايا الحاضرة كانت إعادة تصنيف وظائف مسؤول 

 التعليم في المنطقة فعXً ذا انطباق عالم على جميع وظائف مسؤول التعليم في المنطقة في لبنان. 

 
 تجد المحكمة أّن ھذه الدعاوى غير مستوفية لشروط المقبولية. تأسيساً على ما تقدم،  .45

 
  

  الخ/صة

  

 تأسيساً على ما تقّدم، الدعاوى مردودة.  .46

  

  

     (ُوقـbع) 

 ة بانة َبرازيالقاضي

 2015 فبراير/شباط 18 بتاريخ

 

  

 2015فبراير/شباط  18 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

 

  

  

     (ُوقـbع)   
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  رئيسة قلم المحكمة، عّمان. لوري مكناب،

 


