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  مقدمة

 

وكالة ا&مم المتحدة  ضد قرار اتخذته("المدعية")  إيمان محمد مصريةرفعتھا  ھذه دعوى .1

، -جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")$غاثة وتشغيل 

في المنطقة الوسطى في لبنان إلى وظيفة  للنقل من وظيفة مسؤولة التعليمرفض طلبھا وھو قرار 

 .مسؤولة التعليم في منطقة صيدا

  

  الوقائع

 

دخلت المدعية في خدمة الوكالة في وظيفة معلمة مدرسة  1994سبتمبر/أيلول  5 في .2

، وبعد ترقيات عدة ُعينت 2003سبتمبر/أيلول  1في لبنان. وفي  1والخطوة  9على الدرجة  ثانوية

ُرقيت  2011أغسطس/آب  1. وفي 12مشرفة لغة إنجليزية على الدرجة المدعية في وظيفة 

 . 15ولة التعليم في المنطقة الوسطى في لبنان على الدرجة المدعية إلى وظيفة مسؤ

 

طلبت المدعية النقل إلى وظيفة مسؤولة التعليم في منطقة  2013أغسطس/آب  12في  .3

 صيدا. 

 
رد رئيس مكتب الموارد البشرية في  2013سبتمبر/أيلول  17بموجب رسالة مؤرخة  .4

البشرية راجعتا طلبھا وأخذتا في ا-عتبار حاجات قائJً إّن دائرة التعليم ودائرة الموارد ا$قليم 

ر عدد من المدارس فھي تعتبر منطقة صعبة بالمدارس في المنطقة. وحيث إّن في منطقة صيدا أك

 وحافلة بالتحديات، ولذلك لم ُيعَط طلبھا توصية إيجابية. 
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ليم في مسؤولة التع طلبت المدعية مرة أخرى نقلھا إلى وظيفة 2014مارس/آذار  26في  .5

في منطقة صور طلب النقل إلى وظيفة التعليم  ةمسؤول تمنطقة صيدا. وفي التاريخ نفسه، رفع

  مسؤول التعليم في منطقة صيدا. 

 
أرسل مسؤول خدمات الموارد البشرية في مكتب إقليم لبنان  2014أبريل/نيسان  29في  .6

رسالة إليكترونية إلى مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين المحليين يلتمس فيھا التوجيه 

 بشأن ملء وظيفة مسؤول التعليم في منطقة صيدا. 

 
إلى رئيس مكتب الموارد  2014أبريل/نيسان  30بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

البشرية في ا$قليم اقترحت مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين المحليين معايير 

اللتين قدمتا طلب موضوعية للبت في المسألة، واستنتجت أّن إحدى مسؤولَتي التعليم في المنطقة 

لى من المدعية استناداً إلى النقل إلى وظيفة مسؤول التعليم في منطقة صيدا سجلت عJمات أع

معايير منھا: ا&داء وعدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية وظيفة مسؤول التعليم في منطقة، وعدد 

السنوات على المستوى ا$داري، والظروف ا$نسانية القاھرة (رعاية ا&طفال). وأوصت مسؤولة 

لدائرة صاحبة التعيين مقابلة مع الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين المحليين أن تجري ا

 المرشحتين. 

 
إلى مدير شؤون ا&ونروا في لبنان طلبت المدعية مرة أخرى  1بموجب رسالة غير مؤرخة .8

 النقل إلى وظيفة مسؤول التعليم في منطقة صيدا. 

 
اقترح نائب مدير شؤون ا&ونروا  2014مايو/أيار  6مؤرخة إليكترونية بموجب رسالة  .9

في لبنان على رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم أّنه بسبب وجود طلبين داخليين للنقل إلى 

وظيفة مسؤول التعليم في منطقة صيدا يمكن استخدام عملية تنافسية داخلياً $جراء ا-ختيار بد-ً من 

 ا$عJن عن الوظيفة. 

                                      
1
  . 2014مايو/أيار  6وفقاً للمدعية، أرسلِت ھذه الرسالة في  
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وّجه نائب مدير شؤون ا&ونروا في  2014مايو/أيار  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

اختيار المرشحة  لبنان رئيَس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم لعقد مقابلة للمرشحتين على أن يتم

ن ا&كثر تأھيJً. واقترح نائب مدير شؤون ا&ونروا في لبنان أيضاً أسماء بعض ا&شخاص الذي

 يمكن أن يكونوا أعضاًء في فريق المقابلة. 

 
إلى رئيس اتحاد الموظفين  2014مايو/أيار  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

 خوض مقابلة. إلى المدعية تدخله، واحتجت على اضطرارھا  تالمحليين طلب

 
إلى رئيس اتحاد الموظفين  2014مايو/أيار  19بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

المحليين والمدعية، شرح نائب مدير شؤون ا&ونروا في لبنان ا&ساس $جراء المقابلة مشيراً إلى 

أّن لمدير شؤون ا&ونروا في لبنان و/أو مسؤول الموارد البشرية في ا$قليم ا-جتھاد لملء الوظيفة 

 ا بعملية استقدام أو بالنقل. إمّ 

 
لحضور مقابلة ُدعيت المدعية  2014مايو/أيار  19بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

  . 2014مايو/أيار  29لوظيفة مسؤول التعليم في منطقة صيدا في 

 
رفضت طالبة النقل الثانية إلى  2014مايو/أيار  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

 عليم في منطقة صيدا حضور المقابلة، فتقرر الُمضي قدماً ومقابلة المدعية. وظيفة مسؤول الت

 
 قابل المدعية فريق مقابلة مكون من ثJثة أشخاص.  2014مايو/أيار  30في  .15

 
 إلى جملة أمور منھا ما يلي:  2014يونيو/حزيران  4أشار الفريق في تقريره المؤرخ  .16
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قوية المطلوبة $دارة منطقة كبيرة مثل صيدا الكفايات ال رشحةلم ُتظھر أجوبة الم

مدرسة في المنطقة الوسطى  13مدرسة، في حيت توجد  20التي لدينا فيھا نحو 

بسبب أكثر من المنطقة الوسطى في لبنان في لبنان. وُتعد صيدا حافلة بتحديات 

الوضح ا&مني السائد في مخيمات صيدا، كما أّن التقرير الدوري ا&خير 

(ويعني أداًء - يلبي المعايير تلبية كاملة)؛ وبناًء  2كان  2013كانون الثاني ليناير/

على ھذا ُمددت فترة التجربة الخاصة بھا مدة ستة أشھر $ظھار التحسن في العمل. 

 (أداء ُمرضي).   3ُثبتت اWنسة مصرية في وظيفتھا بتقدير  2013وفي مايو/أيار 

 
 م تملك الكفايات المطلوبة $داء واجبات الوظيفة. كانت توصية الفريق أّن المدعية ل .17

 

أعلم مسؤول إدارة الحياة  2014يونيو/حزيران  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

ا، الوظيفية في الموارد البشرية المدعيَة أّنھا لم تعتبر مJئمة لوظيفة مسؤول التعلم في منطقة صيد

 وأّنه سُيعلن عن الوظيفة. 

 
يوليو/تموز  11و 2014يونيو/حزيران  23ن إليكترونيتين مؤرختين بموجب رسالتي .19

إلى مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية قالت المدعية إّن المقابلة كانت غير  2014

 ّنه كان لھا الحق في أن ُتنقل. إقانونية و

 
تسلّمت محكمة ا&ونروا للمنازعات ("المحكمة") دعوى  2014يوليو/تموز  15في  .20

 المدعية. 

 
 أرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه.  2014يوليو/تموز  21في  .21

 
 رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى.  2014أغسطس/آب  20في  .22
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 حجج المدعية

 

 تحتج المدعية بما يلي:  .23

  

i(  دخلت الخدمة في الوكالة قبل المرشحة الثانية، وأجريت المقابلة دون ا&خذ في ا-عتبار

 تاريخ دخولھا الخدمة؛ 

ii(  لم يكن ھناك أساس $جراء المقابلة &ّن المرشحة الوحيدة ا&خرى رفضت حضور المقابلة؛

 و

iii(  .أساس للقرار المطعون فيه - 

  

 ا$حباط" التي عانتھا نتيجة لقرار الوكالة.  تلتمس المدعية التعويض عن "اW-م وحا-ت .24

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي:  .25

  

i(  لم ترفع المدعية طلباً خطياً لمراجعة القرار؛ 

ii(  .بناًء على ذلك - تستوفي الدعوى شروط المقبولية 

  

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .26

  

 ا$عتبارات
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  التمھيدية المسألة

 

في أي وقت إّما بناًء ، يجوز للمحكمة للمحكمة من القواعد ا$جرائية 14بموجب المادة  .27

أّنه للقاضي إصدار أي أمر أو إعطاء أي توجيه يظھر على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة منھا 

المحكمة أّن المدعية بعدما  وتJحظمJئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. 

من رئيس مكتب الموارد  2014يوليو/تموز  21رفعت دعواھا رفعت رسالة إليكترونية مؤرخة 

البشرية في ا$قليم أضيفت إلى ملف القضية وأرِسلت إلى الُمدعى عليه. وقبلت المحكمة ھذه الرسالة 

ملف مجرد تكرار لYدلة الواردة في ا$ليكترونية بدون توجيه المدعية إلى رفع طلب &ّن محتواھا 

 القضية ولم يقع ضرر على الُمدعى عليه. 

  

 المسألة الرئيسية

 

التي تنص  2.111تستشھد المحكمة أو-ً بقاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم  .28

 على ما يلي: 

  

الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم  على .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا&ساسي 

وا$داري للموظفين وجميع ا$صدارات ا$دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم 

  إلى: ابي لمراجعة القرارطلب كت ا&ولى وھي رفع

  

مدير المكتب ا$قليمي لYونروا المسؤول عن المكتب ا$قليمي،   ) أ(

  وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا$قليمية.
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 من النظام ا&ساسي للمحكمة التي تنص على ما يلي:  8ومما ُيعتد به ھنا ھو المادة  .29

  

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

*           *           *  

  

إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا$داري المطعون فيه إلى ) ت(

  ؛ ومراجعة القرار

  ) إذا ُرفعت في خJل المواعيد النھائية التالية: د(

  

)iيوماً تقويمياً من تلقي المدعي إجابة من ا$دارة على المذكرة  90غضون  ) في

   ؛التي رفعھا

)ii لJيوماً تقويمياً من انقضاء مدة ا$جابة على طلب مراجعة القرار،  90) في خ

يوماً تقويمياً بعد رفع القرار  30ھذا إذا لم ُترفع إجابة، علماً أّن مدة ا$جابة تكون 

  ار.  إلى مراجعة القر

*           *           *  

  

و- يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على [...]  .3

  .ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا عفاء من$امراجعة القرار، أو 
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أّن محكمة ا&مم التي قضت مراراً ا&مم المتحدة لJستئناف تعي المحكمة فقه محكمة  .30

الشكاوى التي لم تخضع لمراجعة إدارية أو تقييم إداري  علىنازعات - تتمتع بالو-ية المتحدة للم

 Gehr 2013-UNAT-293و Munir 2015-UNAT-522 مھااحكأوذلك في (

كما أّكدت وجوب استنفاد ھذه الخطوة ا&ولية قبل ا-حتكام  )Crichlow 2010-UNAT-035و

 Khashan 2015-UNAT-502 مھااحكأوذلك في ( إلى و-ية محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات

   . )Planas 2010-UNAT-049 و Bali 2012-UNAT-244و

  

  ھل رفعت المدعية طلباً كتابياً لمراجعة القرار؟

 

القرار الذي تطعن فيه المدعية في دعواھا ھو رفض طلبھا للنقل إلى وظيفة مسؤول التعليم  .31

ھدفت إلى معرفة مرشحة مJئمة للوظيفة على أساس النقل. وتزعم  بعد مقابلةفي منطقة صيدا 

&ّنھا كانت المرشحة الداخلية الوحيدة &ّن الموظفة $جراء المقابلة المدعية عدم وجود أساس 

 ا&خرى رفضت حضور المقابلة. 

 

 إلى نائب مدير شؤون ا&ونروا في 2014مايو/أيار  6تزعم المدعية أّن رسالتھا المؤرخة  .32

طلب كتابي لمراجعة قرار. وبالفعل كتبت المدعية في دعواھا أّنھا طلبت  لبنان لدعم طلب نقلھا ھي

"، لكّن اعتبار المدعية أّن 1:27الساعة  2014مايو/أيار  06مراجعة للقرار "في يوم الثJثاء 

 لك. طلباً كتابياً لمراجعة قرار - يجعل الرسالة كذ 2014مايو/أيار  6رسالتھا المؤرخة 

 
يدل السجل على أّن الوكالة لم تكن قد قررت كيف ستمY الوظيفة الشاغرة ولم ترد بنعم أو  .33

- على طلب المدعية للنقل في الزمن الذي تزعم فيه المدعية أّنھا رفعت طلب مراجعة قرار، أي 

 7. وقد اقترح نائب مدير شؤون ا&ونروا في لبنان في 2014مايو/أيار  6الرسالة المؤرخة 

إجراء مقابلة للمرشحتين الطالبتين للنقل إلى الوظيفة الشاغرة؛ كما لم تتم دعوة  2014مايو/أيار 
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لكي  2014مايو/أيار  29إلى حضور مقابلة مقررة في  2014مايو/أيار  19المدعية إلى حتى 

 يستطيع الفريق تقييم مJءمتھا للوظيفة التي طلبت النقل إليھا. 

 
مايو/أيار  30الملف تJحظ المحكمة أّن المقابلة لم تحدث حتى  لدى مراجعة ا&دلة في .34

، ثم وجد فريق المقابلة أّن المدعية لم تكن مJئمة للوظيفة، وأعلِمت المدعية بقرار فريق 2014

وھي نفسھا أّكدت ھذا التاريخ في عريضة الدعوى عندما  2014يونيو/حزيران  20المقابلة في 

 20كالة "عبر رسالة إليكترونية لكن ليس عبر رسالة مكتوبة في قالت إّنھا علمت بقرار الو

وعليه؛ - تفھم المحكمة كيف يمكن لرسالة المدعية  (التشديد في الدعوى). 2014يونيو/حزيران 

أن تكون طلباً كتابياً لمراجعة القرار في الوقت الذي أعلِمت فيه  2014مايو/أيار  6المؤرخة 

 . 2014يونيو/حزيران  20في  –ھو موضوع الدعوى و –المدعية بقرار الوكالة 

 
على المحكمة أّن تقضي أيضاً أّن المدعية لم تمتثل شروط قاعدة النظام ا$داري للموظفين  .35

) التي تنص على الرفع ا$جباري لطلب كتابي لمراجعة القرار قبل رفع 1(2.111المحليين رقم 

 دعوى أمام المحكمة. 

 
التزاماتھا المنصوص عليھا في النظامين ا&ساسي وا$داري ينبغي للمدعية أن تعرف  .36

المدعية في ذكر النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين في  تللموظفين المحليين، وقد أسھب

مراسJتھا الكتابية مع الوكالة ومع اتحاد الموظفين المحليين وفي شكاواھا، بيد أّنھا أغفلت قواعد 

لموظفين بشأن الرفع ا$جباري لطلب كتابي لمراجعة القرار قبل رفع النظامين ا&ساسي وا$داري ل

ر المدعية دعوى أمام المحكمة.   Azzouzبفقه محكمة ا&مم المتحدة لJستئناف في حكمھا وُتذك\

2014-UNAT-432  الذي تؤكد فيه عدم مقبولية الدعوى في الحا-ت التي لم يرفع فيھا المدعي

 طلباً كتابياً لمراجعة القرار. 
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حيث إّن المدعية لم ترفع طلباً كتابياً لمراجعة القرار كما ھو منصوص عليه في قاعدة  .37

وحيث إّن )  قبل رفع دعوى أمام المحكمة، 1(2.111النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم 

 المحكمة - و-ية لھا ل[عفاء من ھذا الشرط، تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعوى. 

 
  

 الخ)صة

  

 نظراً إلى ا&سباب المذكورة أعJه، الدعوى مردودة.  .38

   

 
  

 

   

  

     (ُوقـ̂ع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

 2015يوليو/تموز  6 بتاريخ

 

  

 2015يوليو/تموز  6 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̂ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.
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