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  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  كنعان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  دياب طبري

  

  محامي الُمدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز

 



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/044                                             

                                                                                                                            Judgment No.: UNRWA/DT/2015/048   

 

Page 2 of 2 

  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة  ضد قرار اتخذته("المدعية")  عارفة محمد كنعانرفعتھا  ھذه دعوى .1

، %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه")

 . المرشد المدرسيرفع درجة وظيفة وھو قرار عدم 

  

  الوقائع

 

 "Dوظفت الوكالة المدعية في وظيفة معلمة " 1988نوفمبر/تشرين الثاني  24اعتباراً من  .2

في مدرسة يعبد ا+بتدائية في صبرا في [منطقة] لبنان الوسطى بموجب  5والخطوة  6على الدرجة 

 .تعيين مؤقت غير محدود المدة

 

أكتوبر/تشرين ا'ول  13اعتباراً من  ةبعد مجموعة من التنقJت والترقيات ُنقلت المدعي .3

في صبرا في منطقة لبنان ة في مدرسة حيفا ا%عدادية للبنات يإلى وظيفة مرشدة مدرس 2003

 الوسطى.

 
 2011أكتوبر/تشرين ا'ول  7بموجب رسالة إليكترونية جماعية إلى مدير التعليم تاريخھا  .4

طلب المرشدون المدرسيون في لبنان "المساواة في الترقية على قدم المساواة مع مشرفي المدارس 

لوظائف مؤھJت وواجبات في المناطق من حيث الدرجات والمميزات" على أساس أّن لھذه ا

 مماثلة. 

 
طلبت  2013أبريل/نيسان  12بموجب مذكرة إلى مدير شؤون ا'ونروا في لبنان مؤرخة  .5

المدعية "إعادة النظر في وضعنا" [أي المرشدون المدرسيون في لبنان] استناداً إلى المھام التي 

 كانوا يؤدونھا في مدارسھم. 
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أعلم رئيس مكتب الموارد  2013يونيو/حزيران  19بموجب رسالة إلى المدعية مؤرخة  .6

البشرية في إقليم لبنان المدعية أّن "طلبھا قد يكون جزءاً من سياسات المعلمين التي ھي اLن قيد 

 المراجعة" في دائرة التعليم. 

 
في الدعوى التي رفعتھا المدعية حددت تحت العنوان "رابعاً: مراجعة القرار" ثJثة  .7

وتJحظ المحكمة أّن تواريخ ھذه . 5و 4و 1ا "طلبات مراجعة قرار" ھي الملحق ملحقات على أّنھ

، وتاريخ 2011أكتوبر/تشرين ا'ول  7ھو  1الملحقات تغطي فترة ثJث سنوات: فتاريخ الملحق 

 . 2013سبتمبر/أيلول  19ھو  5، وتاريخ الملحق 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  5ھو  4ق حالمل

 
 25") المؤرخ 072) ("ا'مر رقم UNRWA/DT/2015( 072بموجب ا'مر رقم  .8

 أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات بشأن طلب مراجعة القرار.  2015يونيو/حزيران 

 
أرسل ممثل المدعية رسالة إليكترونية إلى قلم المحكمة  2015يونيو/حزيران  26في  .9

 . 072رقم يلتمس فيھا تمديد الوقت +متثال ا'مر 

 
 . 072رفع الُمدعى عليه رده على ا'مر رقم  2015يوليو/تموز  3في  .10

 
 افقتو 2015يوليو/تموز  5المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 074بموجب ا'مر رقم  .11

موعداً  2015يوليو/تموز  2015يوليو/تموز  15المحكمة على طلب المدعية لتمديد الوقت، وُحدد 

 نھائياً جديداً. 

 
 . 072رفعت المدعية ردھا على ا'مر رقم  2015/تموز يوليو 14في  .12

 
  

 حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .13
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  أو+ً، ُرفعت درجات جميع من في دائرة التعليم باستثناء المرشدين المدرسيين؛ 

  

إّن علمھا وعملھا في وظيفة مرشدة مدرسية تماثJن جداً عمل المشرفين لكّنھا ما زالت على  ثانياً،

  ؛ 10الدرجة 

  

ف دّن المرشدين يعتبرون موظفي تدريس بھثالثاً، أخبرھا رئيس برنامج التعليم في لبنان شفھياً أ

  حرمانھم من رفع درجاتھم؛

  

  "تماماً مثل" مديري المدارس والمشرفين؛ و 15لى الدرجة إرابعاً، من حقھا أن ترفع درجتھا 

  

  خامساً، في الماضي كانت وظائف المرشدين المدرسيين معادلة تقريباً لوظيفة مدير المدرسة. 

  

 

 درجتھا إلى درجة اختصاصي تعليم. تلتمس المدعية أن ترفع .14

  

 حجج الُمدعى عليه

 
 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .15

  

   ؛الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية لخلو القضية من قرار إداري قابل للطعن أو+ً،

  

  و ؛ثانياً، أي قرار اجتھادي اتخذته الوكالة إّنما اُتخذ حسب ا'صول

  

  ثالثاً، + أساس قانونياً لJنتصاف الذي تلتمسه المدعية. 
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المدعية جملة وتفصيJً وأن ترد الدعوى  يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع .16

 بكاملھا. 

  

  ا$عتبارات

 

تطعن المدعية التي تشغل وظيفة مرشدة مدرسية في قرار الوكالة القاضي بعدم رفع درجة  .17

 وظيفتھا. 

 

لئن أثار الُمدعى عليه مسألة المقبولية في رده على الدعوى على أساس أّن القرار المطعون  .18

إ+ّ أّنه لم ُيثر مسألة إغفال المدعية رفع طلب مراجعة القرار حسب مقتضيات  فيه ليس قراراً إدارياً 

 . 2.111قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين 

 
وعليه، يجب أن تثير المحكمة موضوع ھذا ا%غفال من تلقاء نفسھا 'ّن ھذا ا%جراء  .19

للمحكمة لتعليق المواعيد النھائية  ، ناھيك عن أّنه + سلطةالشكلي خطوة إجبارية قبل رفع الدعوى

قاعدة النظام ا%داري للموظفين المضروبة على مراجعة القرار أو ا%عفاء منھا أو تمديدھا. وتنص 

 على ما يلي:  في الجزء ذي الصلة 2.111المحليين رقم 

  

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

 ...موظفاً في أحد المكاتب ا%قليميةيكون الموظف 

  

***  

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

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

 

 
 

تزعم المدعية في الدعوى أّنھا رفعت طلب مراجعة قرار وتشير إلى أّنھا فعلت ذلك من  .20

 تستطيع المحكمة إيجاد أي وثيقة يمكن . ولدى استعراض ھذه الملحقات +5و 4و 1خJل الملحقات 

مجرد طلبات عامة لرفع الدرجة وليست  5و 4و 1اعتبارھا طلب مراجعة قرار، بل إّن الملحقات 

على أّنھا طلبات  5و 4و 1رداً على أي قرار محدد تم اتخاذه. وعليه، من المحال تصنيف الملحقات 

 .2.111ن المحليين مراجعة قرار بموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفي

 

 المقبولية.  طيلزم مما سبق أّن الدعوى غير مستوفية لشرو .21

  

  الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .22

  

 الدعوى مردودة
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     (ُوقـXع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015كتوبر/تشرين ا'ول أ 1 بتاريخ

 

  

 2015أكتوبر/تشرين ا'ول  1 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـXع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


