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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/022                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/012 

Date: 31 March 2016 

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

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

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

، دعى عليه")باسم ا)ونروا ("الم الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضافي &غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

    . الطلب إليه أن يعمل في دائرة الصحة في مكتب إقليم لبنان بدوام كاملوھو قرار 

  

  الوقائع 

 

وظفت ا)ونروا المدعي في وظيفة طبيب أسنان على  1992أبريل/نيسان  1اعتبارا من  .2

 .مخيم نھر البارد في منطقة شمال لبنانفي المركز الصحي في  14الدرجة 

 

ُعين المدعي في وظيفة طبيب أسنان أقدم على الدرجة  2008مايو/أيار  19اعتبارا من  .3

 في المركز الصحي في بيروت.  15

 
، أعلم مسؤول صحة ا)سرة في 2010مايو/أيار  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

ھو  2010مايو/أيار  24ا&قليم المدعَي أن مركز العمل بدوام كامل للمدعي سيكون اعتبارا من 

المركز الصحي في بيروت وأن ذلك يعني ضرورة تنسيق زياراته الميدانية مع "رئيس برنامج 

 أو القائم بأعمال نائب رئيس برنامج الصحة با&نابة". و/با&نابة  الصحة في ا&قليم

 
عبر المدعي عن قلقه من ترتيبات  2010مايو/أيار  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 العمل الجديدة.

 
، ُنقلت وظيفة طبيب ا)سنان ا)قدم من المركز الصحي 2010سبتمبر/أيلول  1اعتبارا من  .6

 إقليم لبنان. في بيروت إلى مكتب 

 
 عملية النقل. أقر نائب مدير شؤون ا)ونروا في لبنان  2010سبتمبر/أيلول  3في  .7
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اقترح نائب مدير  2010نوفمبر/تشرين الثاني  30بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

شؤون ا)ونروا في لبنان برنامج عمل غير رسمي بحيث يعمل المدعي في منطقة شمال لبنان ثMثة 

أيام في ا)سبوع وفي مكتب إقليم لبنان في اليومين الباقيين. وذكر نائب مدير شؤون ا)ونروا في 

 ن ذلك الترتيب غير الرسمي لن يتطلب تعديل الوصف الوظيفي للمدعي. لبنان أ

 
يناير/كانون  1اعتبارا من  -وھي وظيفة طبيب أسنان أقدم  -درجة وظيفة المدعي بعد رفع  .9

 16في ا&قليم على الدرجة  ويةصحة الفمال، ُرقي المدعي إلى وظيفة مسؤول خدمات 2013الثاني 

 في مكتب إقليم لبنان.  

 
إلى رئيس برنامج الصحة في  2014مايو/أيار  7موجب رسالة إليكترونية مؤرخة ب .10

بشأن ترتيبات العمل الخاصة  ھواجسا&قليم، أثار رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم 

 بالمدعي. 

 
أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30بموجب رسالة مؤرخة  .11

في في مركز عمله  2014نوفمبر/تشرين الثاني  1َي أن عليه العمل اعتبارا من في ا&قليم المدع

 مكتب إقليم لبنان بدوام كامل. 

 
، ثّبت مدير شؤون ا)ونروا في 2014نوفمبر/تشرين الثاني  6بموجب رسالة مؤرخة  .12

 . 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30لبنان با&نابة القرار المؤرخ 

 
طلب المدعي مراجعة لقرار الطلب منه العمل في  2014ديسمبر/كانون ا)ول  28 في .13

 مكتب إقليم لبنان بدوام كامل. 

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا)ونروا للمنازعات  2015أبريل/نيسان  20في  .14

 . 2015أبريل/نيسان  21("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
أمرت  2015مايو/أيار  28المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 058 بموجب ا)مر رقم .15

 . 2015يونيو/حزيران  19المحكمة المدعى عليه بأن يقدم رده في موعد أقصاه نھاية الدوام في 
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 21رفع المدعى عليه رده، وأرِسل الرد إلى المدعي في  2015يونيو/حزيران  19في  .16

 . 2015يونيو/حزيران 

 
رفع المدعي طلب الحصول على إذن لرفع جواب على رد  2015يوليو/تموز  30 في .17

المدعى عليه ولرفع وثائق إضافية ذات صلة ("الطلب")، وأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم 

 نفسه. 

 
 2015أغسطس/آب  5المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 091بموجب ا)مر رقم  .18

منحت المحكمة المدعى عليه ا&ذن لرفع تعليقات على وافقت المحكمة على طلب المدعي، كما 

 الجواب المرفوع من المدعي وعلى الوثائق ا&ضافية. 

 
، رفع المدعي جوابه والوثائق ا&ضافية، ثم أرِسل الجواب 2015أغسطس/آب  20في  .19

 . 2015أغسطس/آب  23والوثائق ا&ضافية إلى المدعى عليه في 

 
رفع المدعى عليه تعليقاته على جواب المدعي وعلى الوثائق  2015سبتمبر/أيلول  16 في .20

 تعليقات المدعى عليه إلى المدعي في اليوم نفسه. ا&ضافية؛ وأرِسلت 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .21

  

i( بنقل مركز عمله من المركز الصحي  يقضي 2010لى اتفاق في يوليو/تموز تم التوصل إ

في بيروت إلى مكتب إقليم لبنان بحيث يعمل ثMثة أيام في منطقة شمال لبنان؛ وليس 

وأن تطلب منه العمل في مكتب إقليم لبنان  ,حقا من العدل أن تغير الوكالة ا,تفاق

 بدوام كامل؛ 
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ii(  عندما غيرت  3.4و 2.1انتھكت الوكالة النظامين ا)ساسيين للموظفين المحليين رقم

 ؛ 2010ا,تفاق المعقود في يوليو/تموز 

iii(  ھو  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30إن السبب في التغييرات التي قررتھا الرسالة المؤرخة

 تحيز مسؤول صحة ا)سرة في ا&قليم ضده؛ 

iv(  إن قرار جعله يعمل في مكتب إقليم لبنان ليس في مصلحة الوكالة وينتھك الفقرةG  من

 فه الوظيفي؛ وص

v(  إن شاغل الوظيفة نفسھا في مكتب إقليم سوريا يعمل في مركز صحي في منطقة دمشق؛ 

vi(  ،سيعّقد القرار المطعون فيه وضعه ا,قتصادي، وقد أثر في صحته الجسدية بصورة خطيرة

 وأثر في عائلته على نحو سلبي؛ 

vii( على أنه "موظف صاحب أداء جيد جيدا"، لكنه  2010أداؤه في تقرير تقييم ا)داء لعام  قُيم

 على أنه موظف "يلبي التوقعات تلبية كاملة"؛ و 2014قُيم في عام 

viii(  ارتكبت الوكالة خطأ إجرائيا عندما لم يرفق مدير شؤون ا)ونروا في لبنان با&نابة

 . 2014بر/تشرين الثاني نوفم 6الوصف الوظيفي مع رسالته المؤرخة 

  

 يلتمس المدعي ما يلي: .22

  

i(  واستئناف العمل  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30أن تفسخ المحكمة القرار المؤرخ

 ؛ 2010با,تفاق المؤرخ يوليو/تموز 

ii( إلى العمل في منطقة شمال لبنان؛  البديل عن ذلك، ھو أن ُينقل 

iii(  عاناه نتيجة للقرار المطعون فيه؛ ومنحه تعويضا عن الضرر الجسدي والعاطفي الذي 

iv(  من ملفه في شؤون الموظفين.  2014نوفمبر/تشرين الثاني  6أن ُتسحب الرسالة المؤرخة 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .23
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i(  مة قرار الطلب من المدعي أن يعمل في دائرة الصحة في مكتب إقليم لبنان بدوام كامل؛Mس 

ii(  درجة وظيفة المدعي إلى مسؤول خدمات الصحة الفموية في ا&قليم اعتبرت بعد رفع

سمية السابقة غير سليمة، علما أن نائب مدير شؤون رالوكالة أن ترتيبات العمل غير ال

ا)ونروا في لبنان وصف ھذه الترتيبات على أنھا غير رسمية، وبذلك لم تظھر حاجة 

 إلى تعديل الوصف الوظيفي للمدعي؛ 

iii(  المدعي أي دليل على أن القرار كان تعسفيا أو مزاجيا أو تمييزيا؛  ميقدلم 

iv(  ينتھك القرار المطعون فيه الفقرة ,G  من وصفه الوظيفي )ن ا)وصاف الوظيفية عامة

 بطبيعتھا وتفتح المجال أم المرونة في أداء الواجبات عبر أقاليم عمل الوكالة؛ 

v( رنامج الصحة في ا&قليم من توجيه المدعي أحيانا )داء , يمنع القرار المطعون فيه رئيَس ب

 من الوصف الوظيفي؛  Gجبات المذكورة في الفقرة االو

vi(  أن القرار المطعون فيه أثر سلبا على صحته؛ لم يقدم المدعي أي دليل على 

vii(   موظفا يتنقلون يوميا من منطقة شمال لبنان إلى مكتب إقليم لبنان؛ و 23ھناك ما مجموعه 

viii(  , .نتصاف الذي يطلبه المدعيMأساس قانونيا ل 

   

 من المحكمة أن ترد الدعوى بكاملھا.  ى عليهيلتمس المدع .24

  

 ا#عتبارات

 
الذي يطلب منه  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30المدعي في قرار الوكالة المؤرخ  يطعن .25

ذ حسب ا)صول وأنه العمل في مكتب إقليم لبنان بدوام كامل؛ ويحتج المدعى عليه بأن القرار اُتخ

 يقع ضمن السلطة ا,جتھادية للمفوض العام.

  

ُنقلت وظيفة المدعي، وھي وظيفة طبيب أسنان أقدم،  2010سبتمبر/أيلول  1من  اعتبارا .26

 30من المركز الصحي في بيروت إلى مكتب إقليم لبنان بM اعتراض من المدعي. وفي 

، وبناء على طلب المدعي، اقترح نائب مدير شؤون ا)ونروا في لبنان 2010نوفمبر/تشرين الثاني 

يعمل المدعي في منطقة شمال لبنان في أيام ا,ثنين والثMثاء والجمعة، تعديل ترتيب العمل بحيث 
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وأن يعمل اليومين الباقيين في مكتب إقليم لبنان، وقد تمت ا&شارة إلى أن ھذا كان اتفاقا غير 

 رسمي. 

 
بعد رفع درجة وظيفة المدعي، وھي وظيفة طبيب أسنان أقدم، ُرقي المدعي اعتبارا من    .27

إلى وظيفة مسؤول خدمات الصحة الفموية في ا&قليم على الدرجة  2013الثاني  يناير/كانون 1

أعلم رئيس  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30في مكتب إقليم لبنان. وبموجب رسالة مؤرخة  16

نوفمبر/تشرين الثاني  1مكتب الموارد البشرية في ا&قليم المدعَي أن عليه العمل اعتبارا من 

في مكتب إقليم لبنان بدوام كامل؛ مما يعني أن ا,تفاق غير الرسمي المؤرخ في مركز عمله  2014

 . 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30فُسخ بفعل القرار المؤرخ  2010نوفمبر/تشرين الثاني  30

 
تستطيع تغيير ا,تفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز , أو,، يزعم المدعي أن الوكالة  .28

الذي أتاح له العمل في منطقة شمال لبنان في أيام ا,ثنين والثMثاء والجمعة؛ بيد أن السجل  2010

واضح بأن ھذا ا,تفاق كان غير رسمي وأن المركز الرسمي لعمل المدعي ھو مكتب إقليم لبنان منذ 

قة شمال أما كون الوكالة قد سمحت للمدعي بأن يعمل قرب منزله في منط. 2010سبتمبر/أيلول  1

 يغير المركز الرسمي لعمله.  ملبنان بدوام جزئي فھذا ل

 
ثانيا، يزعم المدعي أن متخذ القرار المطعون فيه ھو مسؤول موارد بشرية افتقر إلى القدرة  .29

عقده نائب مدير شؤون ا)ونروا  الذي 2010نوفمبر/تشرين الثاني  30على فسخ ا,تفاق المؤرخ 

. لكن , أساس لحجة المدعي )ن مدير شؤون ا)ونروا في لبنان با&نابة ثّبت بموجب في لبنان

، وھو 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  30القرار المؤرخ  2014نوفمبر/تشرين الثاني  6كتاب مؤرخ 

م كامل؛ وعليه، ترد المحكمة ھذه القرار الذي طلب إلى المدعي العمل في مكتب إقليم لبنان بدوا

 الحجة. 

 
ثالثا، يحتج المدعي بأن القرار , يمتثل الوصف الوظيفي لوظيفة مسؤول خدمات الصحة  .30

 على ما يلي:  G. وتنص الفقرة Gالفموية في ا&قليم و, سيما الفقرة 
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)G(  جات/الجراحة السنية والMالسن للمرضى المحالين  متعلقة بدواعميؤدي الع

  إليه من أطباء ا)سنان وفقا لجدول تناوبي أسبوعي[.]

  

, تفھم المحكمة كيف أن قرار العمل في مكتب إقليم لبنان بدوام كامل يعيق المدعي عن المشاركة 

من الوصف الوظيفي،  Gسنية بموجب الفقرة أسبوعي بھدف تأدية عMجات  في برنامج تناوبي

  لحجة مردودة. وبذلك ھذه ا

 
رابعا، يحتج المدعي بأن القرار المطعون فيه قام على تحامل شخصي من جانب مسؤول  .31

 .3.4و 2.1للموظفين المحليين رقم  صحة ا)سرة في ا&قليم، وبأنه ينتھك النظامين ا)ساسيين

 على اYتي:  2.1ين رقم ينص النظام ا)ساسي للموظفين المحلي

  

المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة يخضع الموظفون لسلطة 

. ويجوز للمفوض العام الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا

وضع شروط خاصة للخدمة للموظفين المنتدبين )داء أي من أنشطة الوكالة أو 

مسؤولين أمام للعمل في أي من مكاتبھا خارج منطقة عملياتھا. ويكون الموظفون 

المفوض العام في ممارسة وظائفھم، ويكون الموظفون أيضا طوال الوقت تحت 

  تصرف المفوض العام الذي سيحدد أسبوع عمل اعتياديا.   

  

 
انتداب الموظفين إلى أي من أنشطة الوكالة،  يجوز للمفوض العام وفقا لھذا النص القانوني .32

باتساق بأن القرارات ا&دارية , يمكن أن تكون تعسفية  وقد قضت محكمة ا)مم المتحدة لMستئناف

أو مشوبة بتحيز أو دافع غير سليم وأن من الواجب معاملة الموظفين بإنصاف، كما قضت بأن 

عبء إثبات التحامل يقع على المدعي. وفي القضية الحاضرة يزعم المدعي أن القرار قام على 

ة في ا&قليم، ويقدم لدعم زعمه رسائل تحامل شخصي عليه من جانب مسؤول صحة ا)سر

يزعم أنھا تبين التحيز. وتخلُص المحكمة إلى أنه لم يقدم  2011و 2010إليكترونية عدة من عاَمي 

 يز أو التحامل. حأي دليل لدعم المزاعم القائلة إن القرار المطعون فيه قام على الت
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 ما يلي:  على 3.4ينص النظام ا)ساسي للموظفين المحليين رقم  .33

  

في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا,عتبار الواجب لضرورة 

  تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

  

إن القرار المطعون فيه , يتعلق بتعيين المدعي أو نقله أو ترقيته، فM تجد المحكمة أن النظام  حيث

  ا)ساسي للموظفين المقتبس أعMه ذا صلة بالقضية الحاضرة. 

 

، إن حجة المدعي بأن شاغل الوظيفة نفسھا في مكتب إقليم سوريا يعمل في مركز خامسا .34

جميع مراكز بھا في القضية الحاضرة، والسبب ھو أن  صحي في منطقة دمشق ليست حجة يعتد

 العمل ُتدار حسب حاجة كل إقليم بعينه. 

 

سادسا، يزعم المدعي أن القرار المطعون فيه سيعّقد وضعه ا,قتصادي وقد أثر سلبا على  .35

صحته. وتMحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن القرار المطعون فيه كان غير قانوني، 

وبذلك , تستطيع المحكمة منح تعويض مالي عن آثار قرار قانوني، ناھيك عن أن القرار المطعون 

فيه يجعل المدعي في الوضع نفسه الذي كان فيه عندما قبل المدعي الترقية وبنودھا وشروطھا 

 1من  عندما ُرقي إلى وظيفة مسؤول خدمات الصحة الفموية في ا&قليم في مكتب إقليم لبنان اعتبارا

 . وعليه، ليس المدعي مستحقا )ي تعويض، وترد المحكمة ھذه الحجة. 2013يناير/كانون الثاني 

 
على أنه "موظف صاحب  2010سابعا، يذكر المدعي أنه قُيم في تقرير تقييم ا)داء لعام  .36

 على أنه موظف "يلبي التوقعات تلبية كاملة". وتجد 2014أداء جيد جيدا"، لكنه قُيم في عام 

المحكمة أن استشھاد المدعي بتقارير تقييم أدائه أمر , يعتد به )ن القرار المطعون فيه , يستند إلى 

 أدائه، ولذلك ترد المحكمة ھذه الحجة. 

 
أخيرا، يزعم المدعي أن الوصف الوظيفي لم يكن مرفقا مع رسالة مدير شؤون ا)ونروا  .37

. وتMحظ المحكمة أن مدير شؤون 2014نوفمبر/تشرين الثاني  6المؤرخة با&نابة في لبنان 
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 8أنه حصل في  –والمدعي لم يعارضه  –أشار في الرسالة المذكورة با&نابة ا)ونروا في لبنان 

على نسخة من الوصف الوظيفي. وتMحظ المحكمة أيضا أن القرار المطعون  2013أبريل/نيسان 

ير في الوصف الوظيفي للمدعي، بل طلب القرار من المدعي العمل في فيه لم يكن النقل أو تغي

    المركز الرسمي لعمله.   

 

استنادا إلى ما تقدم، لم يثبت المدعي أن القرار المطعون فيه كان تعسفيا أو مزاجيا أو كان   .38

 دافعه التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي او خطأ في القانون. 

  

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .39

 

  أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـ\ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 مارس/آذار 31 بتاريخ

  

  2016مارس/آذار  31 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ\ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.
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