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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/009                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/012 

Date: 5 March 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شحرور

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا'مم المتحدة %غاثة  ("المدعي") ضد وسيم شحرورھذه دعوى رفعھا  .1

وھو ، باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه") ا'دنى التي ُتعرف أيضافي الشرق وتشغيل +جئي فلسطين 

   . 5الخطوة  13بد+ من الدرجة  1الخطوة  13قرار إعادة تصنيف وظيفته إلى الدرجة 

  

  الوقائع 

 

وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة معلم حاسوب على  2007يناير/كانون الثاني  15في  .2

 في لبنان بموجب تعيين محدد ا'جل.  بقاعنطقة الفي مدرسة وادي حوارث في م 8الدرجة 

 

ُرقي المدعي إلى وظيفة مدير نظام التسجيل  2009أكتوبر/تشرين ا'ول  7من  اعتبارا .3

 في مكتب إقليم لبنان. 4والخطوة  11الموحد في ا%قليم على الدرجة 

 
عملية جرى بحث  2013في المؤتمر العام +تحادات الموظفين المنعقد في أغسطس/آب  .4

واُتفق على استعراض ھيكل دائرة ا%غاثة والخدمات العامة. ووفقا للملحق أ من مواءمة الوظائف 

 محاضر ا+جتماع، وافق المفوض العام على إعادة تصنيف أربع وظائف من بينھا وظيفة المدعي. 

 
ذ أعلِم الموظفون في الوكالة قاطبة بتنفي 2013سبتمبر/أيلول  22بموجب مذكرة مؤرخة  .5

  عملية مواءمة الوظائف وإعادة تصنيف الوظائف. 

 
أعيد تصنيف وظيفة المدعي من  2014يناير/كانون الثاني  24بموجب رسالة مؤرخة  .6

يناير/كانون  1على أن يبدأ سريان ذلك من اعتبارا من  1والخطوة  13إلى الدرجة  11الدرجة 

 . 2014الثاني 
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إلى مدير شؤون ا'ونروا  2014/كانون الثاني يناير 31بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 13في لبنان، طلب المدعي مراجعة للقرار ا%داري القاضي بإعادة تصنيف وظيفته إلى الدرجة 

والخطوة  11؛ وشرح المدعي قائO إنه كان على الدرجة 5الخطوة  13بد+ من الدرجة  1الخطوة 

يؤدي  خطوات 'نهدل له أن يخسر ھذه القبل عملية إعادة التصنيف وإنه لن يكون من الع 5

 . 2009مسؤوليات أكثر منذ عام 

 
رد رئيس مكتب الموارد البشرية  2014فبراير/شباط  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

في إقليم لبنان بالنيابة عن مدير شؤون ا'ونروا في لبنان على طلب المدعي لمراجعة القرار وقال 

 تمدعي وكذلك جميع الموظفين الذين تأثروا بفعل عملية المواءمة ُحسبإن إعادة تصنيف وظيفة ال

 : 2الفقرة  3.103باستخدام صيغة متوافقة مع قاعدة النظام ا%داري للموظفين رقم 

 
  

تكون  ا'جرمستمر في الخدمة على زيادة في العند الترقية، يحصل الموظف 
ولكن لكن + تقل عن تلك  ا'على الدرجة ا'قرب إلى قيمة خطوتين في الراتب في

  من تاريخ الترقية. اعشر شھر ياثن مرور تاريخ الزيادة الجديدة بعد يكون. والقيمة
 

 
رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا'ونروا للمنازعات  2014مارس/آذار  25في  .9

 ("المحكمة"). 

 

 . 2014مارس/آذار  26أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في  .10

 
 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2014أبريل/نيسان  25في  .11

 
 005أصدرت المحكمة ا'مر قم  2014يناير/كانون الثاني  21في  .12

)UNRWA/DT/2015 تطلب فيه من المدعى عليه شرح الطريقة التي توصل 5) ("ا'مر رقم (



                                                                                                                          

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/009                                             

                                                                                                                             Judgment No.:     UNRWA/DT/2015/012                                            

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           

 

Page 4 of 4 

في ضوء  1الخطوة و 13إلى الدرجة  5والخطوة  11بھا إلى إعادة تصنيف المدعي من الدرجة 

 . 2الفقرة  3.103قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم 

 
 قدم المدعى عليه رده.  2015يناير/كانون الثاني  29في  .13

  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .14

  

i(  3.103تنطبق قاعدة النظام ا%داري للموظفين رقم)تمت ترقيتھم  ) على الموظفين الذي2

 وليس على الموظفين الذين ُرفعت درجتھم نتيجة زيادة حجم العمل؛ 

ii(  فقد كانت تنبغي إعادة تصنيفه إلى  2009حيث إنه يؤدي عمل ومھام وظيفته منذ عام

 ؛ 5والخطوة  13الدرجة 

iii(  ن العالمي لحقوق ا%نسان على أنه "لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجرOينص ا%ع

 العمل المتساوي"؛  متساو على

iv(  مم المتحدة لشؤونVأجر للعمل مع المفوضية السامية ل Oبعدما حصل على إجازة خاصة ب

 13الOجئين شعر با%ھانة عندما علم أن الوكالة أعلنت عن وظيفته على الدرجة 

 ؛ و1والخطوة 

v(  جئين قدمت لهعندماOمم المتحدة لشؤون الVالعرض أخذت في  المفوضية السامية ل

 . 3والخطوة  G5ا+عتبار خبرته ووضعته في وظيفة على الدرجة 

    

 
 يلتمس المدعي ما يلي: .15

  

i(  ؛5والخطوة  13ترقيته إلى الخطوة 
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ii( أن تراجع الوكالة "صيغة الترقية بھدف تناول عملية إعادة تصنيف الوظائف"؛ و 

iii( الذي تفاقم بفعل ا%حباط  أن ُيدفع إليه تعويض عن "ا'ضرار غير المادية الناجمة عن

 حا+ت التأخير وا%جحاف في التعامل مع رفع درجته". 

  

  مدعى عليهحجج ال

    

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .16

  

i(  تستوفي الدعوى شروط المقبولية فيما يخص عملية إعادة التصنيف 'ن المدعي + يطعن +

 في قرار إداري اجتھادي قابل للطعن؛ و

ii(  مة قرارOبعد عملية إعادة تصنيف  1والخطوة  13رفع درجة المدعي إلى الدرجة س

 وظيفته.

  

 يلتمس المدعى عليه ما يلي: .17

  

i( رھا غير مستوفية لشروط المقبولية، وذلك لعدم تقديم أن ترفض المحكمة الدعوى باعتبا

 قرار إداري اجتھادي قابل للطعن أمام المحكمة فيما يخص عملية إعادة التصنيف؛ 

ii(  حال اعتبار المحكمة أن الدعوى مستوفية لشروط المقبولية يحتج المدعى عليه أن وفي

 عملية إعادة تصنيف وظيفة المدعي أنجزت حسب ا'صول؛ و

iii(  13رفض الدعوى من حيث الموضوع بشأن قرار رفع درجة المدعي إلى الدرجة 

 بعد عملية إعادة التصنيف التي تمت حسب ا'صول.  1والخطوة 

  

 تا$عتبارا
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بد+ من الدرجة  1الخطوة  13يطعن المدعي في قرار إعادة تصنيف وظيفته إلى الدرجة  .18

 .  5الخطوة  13

 
بالقرار المطعون فيه؛  2014يناير/كانون الثاني  24بموجب رسالة مؤرخة أعلِم المدعي  .19

ي إلى مدير شؤون ا'ونروا ف 2014يناير/كانون الثاني  31وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

قبل إعادة التصنيف  5والخطوة  11لبنان طلب المدعي مراجعة للقرار وقال إنه كان على الدرجة 

 . 2009وإنه لن يكون من العدل أن يخسر خطواته 'نه ما فتئ يؤدي مسؤوليات أكثر منذ عام 

 
 المسألة ا'ولى التي على المحكمة تناولھا ھي مقبولية الدعوى.  .20

 
من النظام ا'ساسي لمحكمة ا'ونروا للمنازعات ("النظام ا'ساسي") المبين  2تنص المادة  .21

 على ما يلي:  3.11في النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

 
  

  

. تختص محكمة ا'ونروا للمنازعات في ا+ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا'فراد 1

في إصدار  لVونروا، وتختص أيضا فيذي ا'ولضد المفوض العام بصفته المسؤول التن

، من ھذا النظام ا'ساسي، وھي الدعاوى 1، الفقرة 3ا'حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 

  التي تلتمس: 

  

 ود التعيين أو عقد التوظيف، علماالطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه + يراعي بن       (أ)

ع أحكام النظامين ا'ساسي وا%داري أّن المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمOن جمي

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

 [.]عدم المراعاة المزعوم
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على ما يلي: "يضع المفوض العام  1.2رقم  ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين .22

أحكاما مOئمة لتصنيف الوظائف والموظفين إلى مستويات رواتب وفقا لطبيعة الواجبات 

 والمسؤوليات المطلوبة".

 

يلزم من النصوص القانونية أعOه أن على المفوض العام تصنيف الوظائف حسب أھميتھا،  .23

وبذلك يمكن للموظفين توقع إعادة تصنيف وظائفھم إذا تغيرت واجباتھم أو مسؤولياتھم منذ تعيينھم. 

  وعليه، تستوفي الدعوى شروط المقبولية 'ن المدعي يطعن في قرار يزعم أنه يخالف بنود توظيفه.

 
رد رئيس مكتب الموارد البشرية  2014فبراير/شباط  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .24

في إقليم لبنان بالنيابة عن مدير شؤون ا'ونروا في لبنان على طلب المدعي لمراجعة القرار وقال 

إن وظيفة المدعي أعيد تصنيفھا نتيجة لعملية مواءمة وظائف متفق عليھا وبموجب قاعدة النظام 

 .2الفقرة  3.103ا%داري للموظفين رقم 

 
كما تقدم الذكر فإن للمفوض العام السلطة بموجب النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .25

لوضع ا'حكام لتصنيف الوظائف، مما يعني أنه يعود للمفوض العام تنفيذ صيغة لكي تستخدم  1.2

طار التنظيمي للوكالة + يحتوي أي في عملية إعادة تصنيف الوظائف. وتOحظ المحكمة أن ا%

قواعد حاكمة لصيغة إعادة تصنيف الوظائف، مما يعني أنه يحق للمفوض العام استخدام صيغة 

 ). 2(3.103ترقية المبينة في قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم ال

 
 : ) على ما يلي2(3.103تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .26

 
  

تكون  ا'جرمستمر في الخدمة على زيادة في العند الترقية، يحصل الموظف 
ولكن لكن + تقل عن تلك  ا'على الدرجة ا'قرب إلى قيمة خطوتين في الراتب في

  من تاريخ الترقية. اعشر شھر ياثن مرور تاريخ الزيادة الجديدة بعد يكون. والقيمة
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مع راتب  5والخطوة  11المدعي كان على الدرجة في زمن قرار إعادة تصنيف وظيفة  .27

("ليرة لبنانية"). وعند تطبيق الصيغة الواردة في قاعدة النظام  1,941,185إجمالي شھري يبلغ 

مع  1والخطوة  13) ُرفعت وظيفة المدعي إلى الدرجة 2(3.103ا%داري للموظفين المحليين رقم 

نية؛ وصحيح أن "قيمة خطوَتي راتب" على ليرة لبنا 2,101,890راتب إجمالي شھري يبلغ 

ليرة لبنانية إ+ أن المدعي حصل على زيادة مقدارھا  95,685تبلغ ما مجموعه  13الدرجة 

 د تصنيف وظيفته.يعندما أع 1والخطوة  13ليرة لبنانية على الدرجة  160,705

  

تصنيف وعليه، تجد المحكمة أن الوكالة طبقت بصورة صحيحة الصيغة عندما أعادت  .28

، كما أنِجزت عملية إعادة التصنيف بصورة شرعية 1والخطوة  13وظيفة المدعي إلى الدرجة 

 وينبغي رد الدعوى. 

 
  الخ&صة

 
 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .29

 

  أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـ\ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015مارس/آذار  5 بتاريخ
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  2015مارس/آذار  5  بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ\ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


