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 الُمقدمة

 

 علقة باستٌفاء شروط القبول.تالمُ لمسألة التمهٌدٌة هذا الُحكم ُهو عن ا .1

 

فً النظر ٌها صالحٌة قضائٌة أم ال دلإذا كان السؤال األول الذي ستنظر فٌه المحكمة هو فٌما  .2

ة ث"(، وهً ُموظفة سابقة فً وكالة األمم الُمتحدة إلغاة)"الُمّدعٌ فً دعوى مٌرنا عوده

الجئً فلسطٌن فً الشرق األدنى )"الوكالة"( فٌما ٌَتعلق بِالفشل من جانب الوكالة وتشغٌل 

ا كان إزالة اسمها من وفٌما إذ ،إلعادتها إلى وظٌفتها السابقة والتً استقالت منها قبل سنة

 .المعنٌةدارة باإلالمنوط جتهاد للسلطة واإل اقانونٌ ا  استخدام كانقائمة الترقٌات 

 
 وقائعال

 

وحتى تارٌخ استقالتها فً  1996تشرٌن األول  14الُمّدعٌة َكُمدرسة اعتبارا  ِمن َتّم توظٌف  .3

. َشغلت الُمّدعٌة فً وقت استقالتها َوظٌفة ُمّدرسة لُغة انجلٌزٌة فً 2111تشرٌن الثانً  5

 .2114ُحزٌران  31والذي َتّم َتمدٌده لغاٌة  بتعٌٌن ثابت الُمدةَمدرسة بٌت جاال االبتدائٌة 

 

سبب سوى ظروفها الشخصٌة لِ  ٌسَ ، لَ 2111تشرٌن األول  18استقالتها فً  الُمّدعٌةَقّدمت  .4

  .  2111تشرٌن الثانً  5صبَح سارٌا  اعتبارا  من َتّم قبول استقالتها وأ ذلك الوقت. فً

 
ُحزٌران  14الُمّدعٌة فً دولة اإلمارات العربٌة الُمتحدة. فً  هاتكما َتَوقّعألحداث ا لَم َتسرِ  .5

استفسارا  فً ِرسالة الكترونٌة عن إمكانٌة إعادتها إلى َعملها فً  الُمّدعٌة ، َعملت2112

 األونروا.

 
الُمّدعٌة فً  ("FHRO/L") سؤولة الموارد البشرٌة فً اقلٌم لبنانأعلمت ناتالً بٌرتون مَ  .6

رقم  العالقة ذو عن توجٌه شؤون الُموظفٌن 2112ُحزٌران  27ؤرخة كترونٌة المُ لالرسالة اال

A/4  ٌَِكن إعادة التوظٌف والذي ب ، وقد كان على الُمّدعٌة أن ُتشارك فً تلقائٌا  موجبه لَم 
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لِوظٌفة ُمدرس لُغة انجلٌزٌة قد انتهى.  تنافسً ُمضٌفة  أّن َتمرٌن التوظٌف َتمرٌن َتوظٌف

ٌَجب على الُمّدعٌة أن ُتفكّ   ر فً التقدٌم لشواغر فً الُمستقبل.وتحت هذه الظروف 

 
. كما أثارت والول َمّرة اعتراضا  2112تشرٌن الثانً  8َطلبت الُمّدعٌة ُمراجعة للقرار فً  .7

 استقالتها.لحقٌقة أن اسمها َقد َتم إزالته من َجدول الترقٌات بعد 

 
ٌّدت آن دٌسمور ُمدٌرة شؤون األونروا فً لبنان القرار ِبعدم إعادة َتوظٌفها وذلك فً الرسالة .8   أ

 َحقا .، وأعلمتها بأّن إعادة التوظٌف لٌس 2112تشرٌن الثانً  14اإللكترونٌة الُمؤرخة 

 
كونها ال َتعمل مع بأنه َتّم تشجٌعها بالَتقدم إلى أٌة شواغر ُمستقبلٌة. كذلك، فقد َتّم إعالمها  .9

حتفاظ باسمها على قاثمة الُموظفٌن الداخلٌٌن الُمستحقٌن فلٌس من اإلمكان اإل الوكالة اآلن

 للترقٌة.

 
ّسلمت المحكمة َطلب الُمّدعٌة فً  .11  .2112كانون األول  14ت 

 
 

 القانون

 
ٌَجب علٌه  .11 تقّدم بطلب شرط أساسً ُمسبق لَتقدٌم دعوى َمع المحكمة هو أّن الُموظف كان  ٌَ أن 

إشعار القرار الَمنوي الَطعن  من تارٌخ استالم تقوٌمٌا ٌوما   61لِمراجعة القرار اإلداري خالل ُمّدة 

فهم الُمتطلبات  أنّ  ثفٌه. النصوص القانونٌة ذات الصلة ُموّضحة بالكامل بحٌ ٌَ الُمّدعً َسوف 

 لدعوتها.الجوهرٌة األسس القانونٌة التً َتمنع المحكمة من النظر فً 

 

نّص  .12  : على  21111 ظفٌنوالنظام اإلداري للمُ ٌَ

 

 ُمراجعة القرار

َوٌزعم عدم مراعاة  اإلداري بشكل رسمًار القرفً  طعنٌرغب فً الالمُوظف الذي  .1

صدارات اإلدارٌة بما فً ذلك جمٌع األنظمة األساسٌة واإلدارٌة واإل، بنود تعٌٌنه/تعٌٌنه
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ٌُقّدم كُخطوة ( A) 1111النظام اإلداري ذات الصلة باالستناد الى  ولى طلبا  أ، سوف 

 :إلى خطٌا  لُِمراجعة القرار

   قلٌم األونروا المسؤول عن مكتب اإلقلٌم فً حالة ُموظفً مكاتب اإلقلٌم؛إُمدٌر مكتب   )ا(

 ُمدٌر الموارد البشرٌة فً حالة ُمَوظفً الرئاسة العامة. )ب( 

   *   *  * 

ٌُقّدم طلبا  لُمراجعة القرار خالل وُ المجب على ٌَ   .3 وما   61ظف أن  من التارٌخ الذي   تقوٌمٌا ٌَ

 فٌه. القرار اإلداري المنوي الطعنإشعارا  بِ الُموظف َتّسلم فٌه 

 

 ( من القانون األساسً للمحكمة على:3)8مادة ال َتنصّ  .13

ق أو ٌبتعل ،ّدعًالمُ خطً ِمن  بناء  على طلب  ،نازعات خطٌا  قد ُتقرر محكمة المُ  . 3

. فقط ِمن الزمن فً الحاالت االستثنائٌةُمحّدد إلغاء أو تمدٌد المواعٌد النهائٌة لِوقت 

َسوَف لن ُتعلق محكمة الُمنازعات أو ُتلغي أو ُتمّدد المواعيد النهائية لُمراجعة 

 القرار.

 

 االعتبارات

 ةقّدم طلبا  لُمراجعة القرار خالل الٌمهلتُ لَم  ةالُمّدعٌأعاله بأن  7واضح من الحقائق فً الفقرة  .14

. 21111 للُموظفٌن الَمحلٌٌن ٌوما  كما ُهو مطلوب وفقا  للنظام اإلداري 61الزمنٌة وهً 

 لطة قضائٌة للنظر فً هذا الجانب ِمن الشكوى.وَتحت هذه الظروف لٌس لدى المحكمة سُ 

 

تعلق بإزالة اسم  .15 ٌَ  الُمّدعً من قائمة الُمرشحٌن الموافق علٌهم َتنقصهاإّن الشكوى فٌما 

تشرٌن  5اعتبارا  ِمن  ترً سَ تها والتعلى استقال ء  أوال ، َتّم إزالة اسمها بنا .الموضوعٌة

ألخذها بعٌن االعتبار كُمرشحة داخلٌة عندما َحق . ولذلك، فقد خسرت أي 2111الثانً 

. وحتى لو كانت الُمدعٌة مؤهلة ابقةَمدرستها السنجلٌزٌة فً إُمدرسة لُغة  أصبح ُهناك شاغر

ٌوما  كما ُهو  61لقرار خالل الُمهلة الزمنٌة َوهً لخذ بعٌن االعتبار فهً لَم َتطلب ُمراجعة ألل

 مطلوب.
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 الُحكم

 الدعوى مردودة بأكملها. . 16

 تعليق

 

َولها ِسجل وظٌفً ُمرٍض أن َتتبَع نجلٌزٌة ذات خبرة إُتنصح الُمّدعٌة، والتً هً ُمدّرسة لغة  .17

وأن ُتراقب "( FHRO/Lالموارد البشرٌة فً اقلٌم لبنان )" َمسؤولةالتوجٌه الذي قُِدم لها من 

                         إعالنات الشواغر على الَموقع االلكترونً للوكالة.

 

 

ِّع(      )ُوقـ

 غالم مٌرانالقاضً 

 2113ُحزٌران  11 بتارٌخ

 

 2113ُحزٌران  11 فً السجل بتارٌخ أدِخلَ 

ِّع(       )ُوقـ

 لوري مكناب، رئٌسة قلم المحكمة، عّمان.  


