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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Cases Nos.: UNRWA/DT/LFO/2013/040                                          

UNRWA/DT/LFO/2013/041 

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/021 

Date: 16 March 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ضيف � وعثمان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  /جئي فلسطين وتشغيل

           

  حكم

__________________________  

  

  : تينيمحامي المدع

     دياب طبري

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) /نس بارثولوميوز



 

Page 2 of 9 

 

  مقدمة

 

 ينقرارضد ھما سعاد علي ضيف � وسوسن عثمان ("المدعيتان") اھاتان دعويان رفعت .1

وكالة ا(مم المتحدة 'غاثة وتشغيل /جئي فلسطين في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضاً  مااتخذتھ

  . Bإلى كاتبة  Cھما قرارا عدم رفع درجة وظيفتيھما من كاتبة ، وباسم ا(ونروا ("الُمدعى عليه")

  

 الوقائع

 

في الوكالة دخلت اEنسة ضيف � في خدمة  2011أكتوبر/تشرين ا(ول  1اعتباراً من  .2

مديرية مكتب إقليم لبنان بموجب تعيين محدد في  3والخطوة  5وظيفة كاتبة وطابعة على الدرجة 

 .ا(جل

 

 Cدخلت اEنسة عثمان في خدمة الوكالة في وظيفة كتابة  2005مايو/أيار  2اعتباراً من  .3

في دائرة المشتريات واللوجستيات في مكتب إقليم لبنان بموجب تعيين  1والخطوة  5الدرجة على 

 محدد ا(جل. 

 
أعلِمت اEنسة ضيف � أّن وظيفة  2011يناير/كانون الثاني  10بموجب رسالة مؤرخة  .4

مستوى بK تغيير في الدرجة أو  Cكاتبة/طابعة التي كانت تشغلھا آنذاك ُغير مسماھا إلى كاتبة 

 الراتب. 

 
التي  Cأعلِمت اEنسة ضيف � أّن وظيفة كاتبة  2011فبراير/شباط  21اعتباراً من  .5

بK تغيير في كانت تشغلھا ُنقلت إلى شعبة المستودعات التابعة لدائرة المشتريات واللوجستيات 

 درجتھا أو مستوى راتبھا. 

 
ضيف � تعيين مؤقت غير محدد ُعرض على اEنسة  2012أبريل/نيسان  16اعتباراً من  .6

 في شعبة المستودعات التابعة لدائرة المشتريات واللوجستيات.  Cالمدة في وظيفة كاتبة 
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إلى مدير شؤون ا(ونروا في لبنان طلبت  2013أبريل/نيسان  30بموجب رسالة مؤرخة  .7

 .Bكاتبة إلى  CاEنسة ضيف � رفع درجتھا من كاتبة 

 
بموجب رسالة غير مؤرخة إلى مدير شؤون ا(ونروا في لبنان، طلبت اEنسة عثمان رفع  .8

 . Bإلى كاتبة  Cدرجة وظيفتھا من كاتبة 

 
، رد رئيس مكتب الموارد 2013يونيو/حزيران  27بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين  .9

ائل ذات الطبيعة المشابھة البشرية في إقليم لبنان على طلب المدعيتين مشيراً إلى أّن "جميع المس

سوف ُينظر فيھا، وھناك جھود منسقة يبذلھا رئيس دائرة المشتريات واللوجستيات للتطرق إلى ھذه 

لم تحدد خطوط زمنية حتى اللحظة  هالمسألة العامة، وأّن ھناك ھيكKً تنظيمياً جديداً قيد النظر مع أنّ 

 للمراجعة أو التنفيذ". 

 
إلى مدير شؤون ا(ونروا في  2013يوليو/تموز  10بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين  .10

 . Bإلى كاتبة  Cطلبت المدعيتان مراجعة لقراَري عدم رفع درجة وظيفتيھما من كاتبة لبنان 

 
رفعت المدعيتان دعويين منفصلتين أمام محكمة  2013أكتوبر/تشرين ا(ول  13في  .11

 . 2013أكتوبر/تشرين ا(ول  20محكمة") أرِسلتا إلى الُمدعى عليه في ا(ونروا للمنازعات ("ال

 
رفع الُمدعى عليه ردين منفصلين بواقع رد على كل  2013نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .12

 دعوى. 

 
، رفع الُمدعى عليه طلباً لدمج القضيتين 2013نوفمبر/تشرين الثاني  26في  .13

UNRWA/DT/LFO/2013/040 وUNRWA/DT/LFO/2013/041 وأرِسل الطلب .

 إلى المدعيتين وقد اتفقتا مع طلب الُمدعى عليه. 
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، قدمت المدعيتان طلبين منفصلين لرفع جواب على 2013نوفمبر/تشرين الثاني  29في  .14

 2013ديسمبر/كانون ا(ول  1ن")؛ وأرِسل الطلبان إلى الُمدعى عليه في ا("الطلبرد الُمدعى عليه 

لرفع أي ردود عليھما، لكّن الُمدعى عليه لم يرفع  2013ديسمبر/كانون ا(ول  15ِھل حتى الذي أم

 أي رد. 

 
 رفعت المدعيتان جوابين على رد الُمدعى عليه.  2013ديسمبر/كانون ا(ول  12في  .15

 
 يناير/كانون الثاني 14) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 007بموجب ا(مر رقم  .16

 ُدمجت القضيتان.  2014

 
يناير/كانون الثاني  15) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 008وجب ا(مر رقم بم .17

تمت الموافقة على طلَبي المدعيتين لرفع جوابين وقبلت المحكمة الجوابين اللذين ُرفعا في  2014

 ، وأرِسK إلى الُمدعى عليه. 2013ديسمبر/كانون ا(ول  12

 
اير/كانون الثاني ين 22) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 006بموجب ا(مر رقم  .18

طلبت المحكمة من الُمدعى عليه رفع رد على موضوع الدعويين (ّن الردين ا(وليين تناو/  2015

 فقط مسألة المقبولية. 

 
 رفع الُمدعى عليه رداً في الموضوع أرِسل إلى المدعيتين.  2015فبراير/شباط  22في  .19

 
رفعت المدعيتان طلباً يتعلق برد الُمدعى عليه في موضوع  2015مارس/آذار  12 في .20

 الدعوى. 

 
 حجج المدعيتين
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 تقدم المدعيتان الحجج التالية:      .21

  

i( مھام جديدة إلى وظيفتيھما بصفة كاتبة  تلقد أضيفC  على مدى السنوات القليلة الماضية

 ولم تتخذ الوكالة أي إجراء لرفع درجة وظيفتيھما؛ 

ii(  تختلف وظيفة كاتبة /C  عن وظيفة كاتبةB  تKفي المسؤوليات و/ في المؤھ /

 المطلوبة؛ 

iii( سيكون تعديل الراتب طفيفاً لكن رفع الدرجة سيكون مھماً جداً من حيث الجانب النفسي؛ و 

iv( ء آخرين لكن مع درجة أقل. لقد تعرضتKّنھما تؤديان مھام مشابھة لمھام زم) ا للتمييز 

  

 
 تلتمس المدعيتان ما يلي: .22

  

i( وضع خطوط زمنية لمراجعة وظيفتيھما؛ و 

ii(  إعادة تصنيف وظيفتيھما من وظيفة كاتبةC  إلى كاتبة  5على الدرجةB  6على الدرجة . 

  

  حجج الُمدعى عليه 

  

 الحجج التالية:يقدم الُمدعى عليه  .23

  

i(  ّن المدعيتين / تطعنان في قرار قابل للطعن، ولم) الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية

تتخذ ا'دارة قراراً أحادي الجانب في قضية كل مدعية، كما / يرد في النظامين 

ا(ساسي وا'داري للموظفين و/ في ا'صدارات ا'دارية في الوكالة حق في إعادة 

 تصنيف وظيفة؛ 
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ii(  إعادة تصنيف الوظائف بما في ذلك تاريخ تنفيذھا إّنما ھو قرار سياسات له انطباق إّن قرار

 عام وليس قراراً إدارياً له انطباق فردي؛ 

iii(  وانھما حيث لم ُيتخذ قرار في حالَتي المدعيتين بشأن رفع درجة) الدعويان سابقتان

ما زالت جارية وُتنفذ وظيفتيھما أم /. وھناك مراجعة ھيكلية شاملة للوكالة كلھا، وھي 

بإعادة ھيكلة  نحسب ا(صول. وقد ُطرحت وظيفتا المدعيتين 'عادة التصنيف وتتعلقا

 دائرة المشتريات واللوجستيات؛ 

iv(  ،ينبغي أن تخضع عملية إعادة تصنيف الوظائف لمبادئ ا/تساق، والفعالية التشغيلية

 والفعالية وليس بالعوامل النفسية بحد ذاتھا؛ 

v(  وليس فقط نظراً إلى قلة) ا(موال لتوظيف المزيد من الموظفين فما فتئ موظفون عدة

المدعيتين) في دائرة المشتريات واللوجستيات في مكتب إقليم لبنان في أداء واجبات 

إضافية، ولم ُترفع درجة أي من وظائفھم بسبب الواجبات ا'ضافية مما يوجب سقوط 

 للتمييز؛  حجة المدعيتين بأّنھما تعرضتا

vi(  ُتعنى عملية إعادة تصنيف الوظائف في الوكالة قاطبة بمكتب إقليم لبنان فقط، بل ھي /

عملية حافلة بالتحديات / يمكن اختزالھا إلى حسابات تجريھا المدعيتان، كما أّن أثر 

 التكلفة ليس العامل الوحيد الذي تأخذه الوكالة في ا/عتبار؛ و

vii( نتصاف الذي تطKلبه المدعيتان. / أساس ل 

    

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .24

  

  ا%عتبارات

  

  المسائل التمھيدية
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رفعت المدعيتان طلبين منفصلين، لكن ليس من الواضح من  2015مارس/آذار  12في  .25

جوابين على رد الُمدعى عليه أو طلبين لتمديد الوقت لرفع جواب على رد  امحتوى الطلبين إن كان

الُمدعى عليه. على أي حال، وبعد معاينة المعلومات الموجودة في الملفين ترى المحكمة أّنھا ليست 

 ذات صلة في استعراض القضيتين الحاضرتين، فالمقبولية ھي المسألة الوحيدة في القضيتين.

  

  المقبولية

 

 .Bإلى كاتبة  Cالمدعيتان في قرار الوكالة عدم رفع درجة وظيفتيھما من كاتبة  تطعن .26

  

فإّن المحكمة في القضيتين  Dgheim UNRWA/DT/2015/006كما ورد في الحكم  .27

الحاضرتين / تنظر فيما إن كانت المسؤوليات ا'ضافية للمدعيتين تبرر إعادة تصنيف وظيفتيھما 

ُمدعى عليه / يطعن في زعم المسؤوليات ا'ضافية ھذا. بل تKحظ ، علماً أّن الBإلى كاتبة 

المحكمة أّن المدعيتين بموجب دعويھما تطعنان فيما يظھر أّنه إھمال الُمدعى عليه في مراجعة 

 إعادة تصنيف وظيفتيھما. 

 
يحتج الُمدعى عليه بعدم مقبولية الدعويين (ّن المدعيتين / تطعنان في قرار إداري قابل  .28

 للطعن وأّنھما سابقتين (وانھما. 

 
(أ) من النظام ا(ساسي لمحكمة ا(ونروا للمنازعات، تتمتع  1الفقرة  2بموجب المادة  .29

المحكمة بالو/ية لKستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد للطعن "في قرار إداري ُيزعم أّنه / 

 م فيھا.يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف" وتختص بإصدار ا(حكا

 
ُيظھر السجل أّن رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم لبنان قام بعد تلقي طلب المدعيتين  .30

 27بالرد عليھما بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين  Bلرفع درجة وظيفتيھما إلى كاتبة 
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وھناك قائKً إّن "جميع المسائل ذات الطبيعة المشابھة سوف ُينظر فيھا،  2013يونيو/حزيران 

جھود منسقة يبذلھا رئيس دائرة المشتريات واللوجستيات للتطرق إلى ھذه المسألة العامة، وأّن ھناك 

 ھيكKً تنظيمياً جديداً قيد النظر مع أّنه لم تحدد خطوط زمنية حتى اللحظة للمراجعة أو التنفيذ".

 
ه لم ُيتخذ قرار في حالَتي يشير الُمدعى عليه في رده إلى أّن الدعويين ُرفعتا قبل ا(وان (نّ  .31

المدعيتين من حيث رفع درجة وظيفتيھما أم /. ويذكر الُمدعى عليه أيضاً أّن ھناك عملية مراجعة 

ھيكلية شاملة للوكالة قاطبة تتناول تصنيف الوظائف وھي ما زالت قائمة، وأّنه تم طرح وظيفَتي 

ة دائرة المشتريات واللوجستيات. وعليه المدعيتين 'عادة التصنيف وأّنھما ترتبطان بإعادة ھيكل

يتجلى للمحكمة أّن في زمان رفع الدعويين لم يكن الُمدعى عليه قد اتخذ قراراً بإعادة تصنيف 

 أم /.  Bوظائف المدعيتين إلى كاتبة 

 
 AlتKحظ المحكمة أّن ا/ستد/ل في القضية الحاضرة يختلف عن ذلك الوارد في حكم  .32

Lababidi UNRWA/DT/2014/048  التي اعُتبرت فيھا الدعوى مستوفية لشروط المقبولية

أّن الُمدعى عليه رفض فعKً لكّنھا ُردت من حيث الموضوع، فقد أظھر السجل في قضية اللبابيدي 

لم يكن القرار في تلك القضية رفضاً نھائياً  إنإعادة تصنيف وظيفة المدعي، ورأت المحكمة أّنه و

مدعي إ/ّ أّنه قرار ربما أضر بحقوق المدعي ولو لفترة معينة من الوقت 'عادة تصنيف وظيفة ال

على ا(قل (ّنه لن ُيعاد تصنيف وظيفته في المستقبل القريب. وقد استعرضت المحكمة موضوع 

القضية ورّدت الدعوى (ّن الدافع الذي قدمته الوكالة وراء الرفض، أ/ وھو القيود المالية، كان 

لقضية الحاضرة فھي مختلفة (ّن مراجعة إعادة تصنيف الوظائف ما زالت قائمة وتم شرعياً. أّما ا

 طرح وظيفتي المدعيتين 'عادة التصنيف. 

 
نظراً إلى ما تقّدم، تجد المحكمة أّن الدعويين تسبقان أوانھما نظراً إلى عدم اتخاذ قرار بشأن  .33

 طلب المدعيتين 'عادة تصنيف وظيفتھما؛ وبھذا / تستوفي الدعويان شروط المقبولية. 
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    الخ'صة

  

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

  

 الدعويين مردودتان. 

 
  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 مارس/آذار 16 بتاريخ

 

  

 2015مارس/آذار  16 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

  

  

     (ُوقـ̂ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


