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  مقدمة

 

وكالة ا*مم المتحدة  ضد قرار اتخذته("المدعية")  سناء علي أبو ُخرجرفعتھا  ھذه دعوى .1

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

في وحدة ا)دارة الشمالية  13إلغاء وظيفة كبيرة مساعدين للموارد البشرية على الدرجة وھو قرار 

 .في مكتب إقليم لبنان 13رجة ونقلھا إلى وظيفة كبيرة مساعدين للموارد البشرية على الد

  

  الوقائع

 

انضمت المدعية إلى الوكالة في وظيفة نائبة  2005نوفمبر/تشرين الثاني  1اعتباراً من  .2

نوفمبر/تشرين  1في مكتب منطقة شمال لبنان. واعتباراً من  10" على الدرجة Bمسؤول منطقة "

 . 13" على الدرجة B"ُرقيت المدعية إلى وظيفة نائبة مسؤول منطقة  2007الثاني 

 

مكتب المنطقة الشمالية في لبنان ووحدة إدارة مشروع إعادة إعمار مخيم نھر البارد  تم دمج .3

 بھدف إنشاء مكتب جديد في طرابلس اسمه وحدة ا)دارة الشمالية. 

 
ألغيت وظيفة نائبة مسؤول المنطقة التي كانت تشغلھا  2010فبراير/شباط  24في  .4

أعيد إنشاء الوظيفة تحت مسمى جديد ھو وظيفة كبير  2010س/آذار مار 1المدعية. وفي 

 في وحدة ا)دارة الشمالية.  13مساعدين للموارد البشرية على الدرجة 

 
أجرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية مراجعة رفيعة المستوى  2013في مايو/أيار  .5

أكملت دائرة خدمات الرقابة  2013سبتمبر/أيلول  24لمشروع إعادة إعمار مخيم نھر البارد؛ وفي 

رفع الموظف القائم بمقام مدير مشروع  2013أكتوبر/تشرين ا*ول  3الداخلية تقريرھا. وفي 

إعادة إعمار مخيم نھر البارد خطة إدارة مستقبلية )عادة إعمار مخيم نھر البارد وأوصى باتخاذ 

 تدابير بشأن الِمPك. 
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نقل لداخلية وافق مدير شؤون ا*ونروا في لبنان على بعد توصيات دائرة خدمات الرقابة ا .6

الوحدة ا)دارية لوحدة ا)دارة الشمالية ووظائفھا ذات الصلة وموظفيھا إلى مكتب إقليم لبنان بعد 

 . 2014يناير/كانون الثاني  2انقضاء عقد رئيس وحدة الشؤون المالية وا)دارية في 

 
أعلم نائب مدير شؤون ا*ونروا في لبنان  2014ط فبراير/شبا 10بموجب رسالة مؤرخة  .7

، 2014فبراير/شباط  28المدعية أّن وظيفتھا في وحدة ا)دارة الشمالية سُتلغى اعتباراً من 

وُعرضت على المدعية وظيفة كبيرة مساعدين للموارد البشرية في مكتب إقليم لبنان على الدرجة 

 مارس/آذار.  1بأثر يسري من  13

 
نقلھا إلى مكتب إقليم طلبت المدعية مراجعة إدارية لقرار  2014فبراير/شباط  20في  .8

 لبنان. 

 
ة جالتقى رئيس مكتب الموارد البشرية مع المدعية وشرح الحا 2014فبراير/شباط  26في  .9

شرح التشغيلية وراء قرار إلغاء وظيفتھا؛ ورّد على طلب المدعية بأن تبقى في منطقة شمال لبنان و

 لھا عدم وجود وظائف في منطقة شمال لبنان آنذاك ووجوب عملھا في مكتب إقليم لبنان. 

 
 رفعت المدعية دعواھا.  2014مايو/أيار  14في  .10

 
أرسلت محكمة ا*ونروا للمنازعات ("المحكمة") الدعوى إلى  2014مايو/أيار  19في  .11

 الُمدعى عليه.

 
إلى  24و 23رفع الُمدعى عليه رده، وأظھر الملحقين  2014يونيو/حزيران  18 في .12

 المحكمة بصفة الحجب عن الطرف اSخر. 

 
أرسلت المحكمة رد الُمدعى عليه إلى المدعية باستثناء  2014يونيو/حزيران  22في  .13

 ة الحجب. مشيرة على وجه التحديد أّن ھذين الملحقين أظِھرا للمحكمة بصف 24و 23الملحقين 
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 طلب ممثل المدعية ا)ذن لرفع جواب على رد الُمدعى عليه.  2014يوليو/تموز  4في  .14

 
اعترض الُمدعى عليه على طلب المدعية لرفع جواب على رده  2014يوليو/تموز  17في  .15

 على الدعوى. 

 
 صدرت 2014أغسطس/آب  14) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 079بموجب ا*مر  .16

 لرفع جواب على رد الُمدعى عليه. الموافقة على طلب المدعية 

 
 رفعت المدعية جوابھا على رد الُمدعى عليه.  2014أغسطس/آب  20في  .17

 
  

 حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .18

  

i(  تقدمت لوظيفة في منطقة شمال لبنان وليس في مكتب إقليم لبنان؛ 

ii(  كان لنقلھا من منطقة شمال لبنان إلى مكتب إقليم لبنان أثر سلبي على صحتھا؛ 

iii(  والداھا في صحة سيئة ويحرمھا تنقلھا اليومي من منطقة شمال لبنان إلى مكتب إقليم لبنان

 من الوقت لرعايتھما؛ 

iv(  أعلِمت بدون مشاورة مسبقة أّن وظيفة نائب مسؤول المنطقة سُتعاد تسميتھا إلى كبيرة

 مساعدين للموارد البشرية؛ 

v( ازداد حجم عملھا ومع ذلك لم تتسلم زيادة في الراتب لقاء الواجبات ا)ضافية؛ و 

vi(  .لم تبذل الوكالة جھداً واجباً )يجاد وظيفة لھا في منطقة شمال لبنان 

  

 لمدعية ما يلي: تلتمس ا .19
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i(  النقل إلى منطقة شمال لبنان؛ 

ii( وات بدل معيشة السفر بدون تكلفة السكن؛Pوات مشقة وعPأن ُتدفع إليھا ع 

iii( تعويضھا عن نفقات النقل المرتبطة بتنقلھا من منطقة شمال لبنان إلى مكتب إقليم لبنان؛ و 

iv(  دو.ر أميركي.  10,000منحھا تعويضاً عن ا*ضرار المعنوية بمبلغ 

  

 حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .20

  

i( ا)دارة الشمالية على الدرجة  جرى إلغاء وظيفة كبير مساعدين للموارد البشرية في وحدة

، ومثله الفائض الوظيفي الناجم عنه، بما يراعي توجيه شؤون الموظفين المحليين 13

A/9  ؛ 1.1.15في الفقرة 

ii(  لوحدة ا)دارة الشمالية ضمن مكتب إقليم لبنان قراراً معقو.ً؛ ا)دارية  قرار دمج المھامكان 

iii( .جتھادية للمفوض العام، و. ضمانة للموظف أّن تقع إعادة تنظيم الخدمات ضمن السلطة ا

 وظيفته دائمة؛

iv( لوحدة ا)دارة الشمالية ضمن مكتب إقليم لبنان تغيَر  استوجب قراُر دمج المھام ا)دارية

 موقع أربع وظائف إدارية ومالية من وحدة ا)دارة الشمالية إلى مكتب إقليم لبنان؛

v(  ئمة للمدعية؛Pبذلت الوكالة جھوداً معقولة لكي تجد وظيفة بديلة م 

vi( نتصاف الذي تلتمسه المدعية؛ وPأساس قانونياً ل . 

vii(  يمكن منح التعويض في حالة عدم حصول معاناة ضرر، و. توجد صلة بين إلغاء .

 . 16وظيفتھا والتقرير الطبي المرفوع في الملحق 

   

 د المحكمة الدعوى بكاملھا. يلتمس الُمدعى عليه أن تر .21
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  ا$عتبارات

  

  نطاق ا.نطباق

 

 على ما يلي:  2.111تنص قاعدة النظام ا)داري للموظفين المحليين  .22

  

الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم عدم مراعاته  على

بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا*ساسي وا)داري للموظفين 

وجميع ا)صدارات ا)دارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام ا*ساسي للموظفين 

  إلى: ابي لمراجعة القرارطلب كت اتباع الخطوة ا*ولى وھي رفع(أ)،  1.11رقم 

  

مدير المكتب ا)قليمي لZونروا المسؤول عن المكتب ا)قليمي، وذلك في حالة أن   ) أ(

 ... يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا)قليمية

 

*    *    *  

 

يوماً تقويمياً من التاريخ الذي  60الموظف طلب مراجعة قرار في خPل  . يرفع3

  يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا)داري الذي سيطعن فيه. 

 

تطعن المدعية في قراَري إلغاء وظيفتھا وظيفة كبيرة مساعدين للموارد البشرية في وحدة  .23

بيرة مساعدين للموارد البشرية في مكتب إقليم ونقلھا إلى وظيفة ك 13ا)دارة الشمالية على الدرجة 

. وتطلب أيضاً أن ُتدفع إليھا نفقات المواصPت المرتبطة بتنقلھا من منطقة 13لبنان على الدرجة 

شمال لبنان إلى مكتب إقليم لبنان وعPوات معيشة السفر بدون نفقة السكن، ولم تطلب دفع أي 

ولية فقط فيما يخص إلغاء وظيفة المدعية في وحدة دعوى شروط المقبتستوفي العPوات. وبذلك 
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المدعية كتبت فقرات عدة في ا)دارة الشمالية ونقلھا إلى مكتب إقليم لبنان. وتPحظ المحكمة أّن 

؛ وحيث إّن المدعية لم 2010دعواھا تتناول فيھا إلغاء الوظيفة التي شغلتھا في الماضي في عام 

 عه المحكمة.تطعن َقط في ھذا القرار فلن تراج

  

  قرار إلغاء وظيفة كبيرة مساعدين للموارد البشرية في وحدة ا)دارة الشمالية

 

القاضي بإلغاء وظيفة  2014فبراير/شباط  10ستستعرض المحكمة اSن القرار المؤرخ  .24

 كبيرة مساعدين للموارد البشرية في وحدة ا)دارة الشمالية.

  

 على ما يلي:  2.1رقم ينص النظام ا*ساسي للموظفين المحليين  .25

 
  

يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 
   ]...[ الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا

 

 
 على ما يلي:  16في الفقرة  15ينص التوجيه التنظيمي رقم  .26

  

رھناً بمراعاة التوجيھات التنظيمية وأي توجيه خاص أو عام ُيصدره المفوض العام أو 

ومديرو المكاتب ا)قليمية أو رؤساء دوائر الرئاسة العامة  ، يكوننائب المفوض العام

وعلى  ؛مدير مكتب ا.رتباط مخولين بتغيير جداول الموظفين في دوائرھم ومكاتبھم

ي ھذه الحالة إجراء التشاور المPئم مع رؤساء الدوائر في مديري المكاتب ا)قليمية ف

  الرئاسة العامة ومراعاة ا)جراءات التي يضعھا المراقب المالي وذلك في حا.ت: 

  

  إلغاء الوظائف الفائضة؛ )1( 

   موقع إلى آخر؛ ) نقل الوظائف من2(
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وظائف وإنشاء وظائف أخرى في مكانھا شريطة أ.ّ ينتج عن ذلك تكلفة  ) إلغاء3(

معايير الِمPك من ھذا التوجيه من  13ما توجبه الفقرة إضافية، وأ.ّ يتم تجاوز 

وصف وظيفي  وجبتصنيف الوظائف، وكذلك شريطة عدم إنشاء أي وظيفة إ.ّ بمو

   قياسي. 

  

ن يملك السلطة ا.جتھادية )لغاء وظائف وإنشاء يلزم مما سبق أّن مدير مكتب إقليم لبنا  .27

وظائف أخرى محلھا. وفي القضية الحاضرة مارس مدير شؤون ا*ونروا في لبنان سلطته 

 . 2014فبراير/شباط  10ا.جتھادية عندما ألغى وظيفة المدعية بموجب رسالة مؤرخة 

 

كن أن تخضع للتدقيق تحسباً بيد أّن ممارسة ا)دارة للسلطة ا.جتھادية ليست دون قيود ويم .28

وتPحظ المحكمة أّن  لوجود تحيز أو تحامل أو عدم السPمة أو عدم اتباع ا*صول القانونية الواجبة.

 المدعية تحمل عبء ا)ثبات. 

 
م تقدم المدعية أي دليل على أّن القرار اُتخذ بسوء نية باستثناء لدى النظر في دوافع ا)لغاء ل .29

لعملية لم تكن شفافة". ويقول الُمدعى عليه شارحاً إّن قرار حل وحدة ا)دارة حجتھا القائلة إّن "ا

) شح تمويل 1وتقوية الوحدات الموافقة في مكتب إقليم لبنان ومكتب المنطقة قام على: الشمالية 

) الحاجة إلى رقابة مالية وإدارية أفضل لمشروع إعادة إعمار مخيم نھر 2وحدة ا)دارة الشمالية؛ 

) إلغاء وظيفة رئيس وحدة الشؤون المالية وا)دارية في وحدة ا)دارة الشمالية. و. 3د؛ والبار

تستطيع المدعية الزعم بأّنھا تعرضت للتحامل *ّن وظيفة المدعية كانت واحدة من أربع وظائف 

 إدارية ومالية ألغيت في وحدة ا)دارة الشمالية وأعيد إنشاؤھا في مكتب إقليم لبنان. 

 
استناداً إلى ا*دلة في الملف، و. سيما التوصيات التي قدمھا تقرير دائرة خدمات الرقابة  .30

الداخلية، فمن الجلي أّن قرار حل وحدة ا)دارة الشمالية اُتخذ بھدف التأقلم مع قلة التمويل والحاجة 

يث إّن المدعية لم لمشروع إعادة إعمار مخيم نھر البارد. وح إلى تقوية الدوائر المالية وا)دارية 
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بأي أخطاء إجرائية أو بتحامل، فسترفض تقدم أي دليل على أّن قرار إلغاء وظيفتھا كان مشوباً 

 المحكمة ھذه الحجة. 

 
  

  قرار نقل المدعية إلى مكتب إقليم لبنان

 
على أّن  1.15في الفقرة  A/9/Rev.9شؤون الموظفين المحليين رقم ينص توجيه  .31

في حا.ت من بينھا إلغاء الوظيفة. ويبين النص ا)جراءات المتبعة في الوكالة الفائض الوظيفي ينشأ 

 عند حدوث ھذا الفائض الوظيفي؛ وينص التوجيه في الجزء ذي الصلة على ما يلي:

  

 
في مثل ھذه ا*حوال، ُيعلن أّن الموظف فائض مؤقتاً وسُيعلم  15.2

 بذلك كتابياً...
  

* * * 
  

 
الفائض الوظيفي المؤقتة ھو استخدام الغرض من فترة  15.4

الوقت (الذي يكون عادة ثPثة أشھر)[] الممتد بين قرار إلغاء 
وظيفة مشغولة وبين إلغائھا الفعلي )يجاد وظيفة مPئمة للمسؤول 
الذي أخِرج من وظيفته أو، في حال ا)خفاق في ذلك، إعطائه فترة 

  وظف.ا)شعار المPئمة التي يطلبھا كتاب تعيين الم
 

   

ينبغي بعد قرار إلغاء وظيفة اعتبار  A/9وفقاً لنص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم    .32

الموظف فائضاَ مؤقتاً لمدة ثPثة أشھر، وفي خPل ھذه الفترة على الوكالة بذل جھود معقولة لكي 

تعيين الموظف. في تجد للموظف وظيفة بدليلة، وإذا لم تستطع الوكالة إيجاد وظيفة بديلة يتم إنھاء 

 10اعتبرت المدعية بموجب رسالة مؤرخة القضية الحاضرة تصرفت الوكالة بفعالية عندما 

موظفة فائضة مؤقتاً وعرضت عليھا الوظيفة التي أنشئت حديثاً آنذاك، وھي  2014فبراير/شباط 
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 1يسري من في مكتب إقليم لبنان بأثر  13وظيفة كبيرة مساعدين للموارد البشرية على الدرجة 

 . 2014مارس/آذار 

 

للطعن في ھذا النقل تزعم المدعية أو.ً أّنھا عندما تقدمت للعمل في ا*ونروا تقدمت لوظيفة  .33

في منطقة شمال لبنان وليس في مكتب إقليم لبنان، كما تحتج المدعية أيضاً أّن لھا الحق في البقاء 

مخيم نھر  مشروع العام وليس من صندوق في منطقة شمال لبنان *ّن وظيفتھا ممولة من الصندوق

أعPه ينص نصاً  25المقتبس في الفقرة  2.1البارد. بيد أّن النظام ا*ساسي للموظفين المحليين رقم 

 واضحاً على أّن للمفوض اللعام السلطة .نتداب الموظفين إلى أي من أنشطة الوكالة أو مكاتبھا. 

 
تعترض المدعية أيضاً على مسافة التنقل الطويلة من منطقة شمال لبنان إلى مكتب إقليم  .34

لبنان وتقول إّنھا ترعى والديھا المسنين وإّن صحتھا تتدھور نتيجة للتنقل اليومي و. تستطيع رعاية 

كانت ئن عائلتھا. واستناداً إلى الملف دارت مباحثات بين ا)دارة والمدعية بشأن نقل موقعھا؛ ول

المدعية تزعم أّنه كان في استطاعة الوكالة تجد لھا وظيفة في منطقة شمال لبنان إ.ّ أّنھا عجزت 

عن إثبات وجود وظيفة مPئمة تناسب مھاراتھا ودرجتھا آنذاك. و. ترى المحكمة الصلة السببية 

 كتب إقليم لبنان. وتنقلھا اليومي إلى م 16بين التقرير الطبي الذي قدمته المدعية في الملحق 

 
تزعم المدعية أيضاً أّن حجم عملھا زاد ولم تحصل على أي شكل من أشكال زيادة الراتب  .35

تذبذب حجم العمل طبيعي،  لقاء الواجبات ا)ضافية. ولو افترضنا صحة ھذا تPحظ المحكمة أنّ 

 مسؤولية إضافيةفي فترات محددة بھدف الوفاء بالمواعيد النھائية تولي حيث ُيطلب من الموظفين 

وقد ينخفض حجم العمل في أوقات أخرى. وبصرف النظر عن ھذا، . تعطي أي قاعدة الحق 

الحفاظ على حجم عمل ثابت طوال حياته المھنية، ولذلك سترفض المحكمة ھذا في  للموظف

 العنصر. 
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  الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .36

  

 . الدعوى مردودة

 

   

  

     (ُوقـ_ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 مارس/آذار 11 بتاريخ

 

  

 2015 مارس/آذار 11 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


