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  مقدمة

 

وكالة ا!مم المتحدة اتخذته طعن فيھا في قرار تدعوى  )"ةالمدعي"( ف1 كيوان ترفع .1

قرار عدم دعوتھا إلى أخذ ، وھو عليه")�غاثة وتشغيل )جئي فلسطين في الشرق ا!دنى ("الُمدعى 

 .ا)متحان لوظيفة مسؤول ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية في المنطقة

  

  الوقائع 

 

، بدأت المدعية العمل مع الوكالة في وظيفة كاتبة لوجستيات 2005أبريل  18في  .2

 .في دائرة المشتريات واللوجستيات في مكتب إقليم لبنان 8المشتريات على الدرجة 

 

، عملت المدعية في وظيفة مدربة في مجال التوعية 2009إلى ديسمبر  2009من يناير  .3

 بالنوع ا)جتماعي في مكتب إقليم لبنان. 

 
عملت المدعية في وظيفة مسؤولة التدريب في ا�قليم  2010إلى أبريل  2009من نوفمبر  .4

 با�نابة في مكتب إقليم لبنان. 

 
كانت المدعية قد عادت إلى وظيفتھا ا!صلية، وھي وظيفة في الوقت المتعلق بالوقائع،  .5

 لوجستيات المشتريات.  ةكاتب

 
، أعلنت الوكالة عن وظيفة مسؤول ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية في 2012مايو  22في  .6

، وكان الموعد النھائي لرفع 25/2012المنطقة لمنطقة لبنان الوسطى تحت إع�ن الشاغر رقم 

 المتطلبات التالية ذات الصلة للمرشحين: ، وقد أدرج إع�ن الشاغر 2012يو يون 4ھو الطلبات 

 
  

 المؤھ!ت اكاديمية والمھنية  . أ
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أو علم النفس، أو ا!نثربوبولوجيا  أو علم ا)جتماع، درجة جامعية في العمل ا)جتماعي،

  ا)جتماعية، أو التوجيه، أو ا�رشاد، أو أي مجال آخر ذي صلة. 

 

 الخبرة  . ب

 

i(  غاثة و/أو برامج التنمية ا)جتماعية، على أن�خبرة ث�ث سنوات على ا!قل في خدمات ا

 تكون سنة منھا في مجال ا�دارة، وُيفضل أن يكون ذلك في برنامج مشابه؛

ii(  التدريب في مجال ا!بحاث ا)جتماعية المركزة على العمل، والمشاركة في ما ) يقل عن

 مشروَعي أبحاث اجتماعية. 

 

ار إع�ن الشاغر إلى أّنه يمكن النظر في طلبات المرشحين الذين لديھم مزيج معادل من أش .7

 .تقدميةمؤھ�ت أكاديمية ذات صلة وتدريب مھني وخبرة عملية 

 
، قّدمت المدعية طلبھا لوظيفة مسؤول ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية في 2012 يونيو 4في  .8

 المنطقة. 

 

أغسطس  2مؤرخ والطلباً، ويفيد تقرير ا)ستقدام لھذا الشاغر  116تم تسلّم ما مجموعه  .9

إلى أّن عملية الفرز أجريت على يد المعاون في الموارد البشرية، ورئيس برنامج ا�غاثة  2012

والخدمات ا)جتماعية في ا�قليم،  في ا�قليم، ونائب رئيس برنامج ا�غاثةوالخدمات ا)جتماعية 

 . 25/2012ر المبينة في إع�ن الشاغر رقم وذلك بموجب المعايي

 
الموارد البشرية في إقليم لبنان، أرفق  ةإلى مسؤول 2010يوليو  4بموجب مذكرة مؤرخة  .10

معاون الموارد البشرية "ملف التنافس" الذي أدرج مؤھ�ت جميع أصحاب الطلبات وخبراتھم مع 

مرشحون إلى ث�ث شرائح، حيث أطلق قُّسم الم�حظات ُوضعت بغية إعداد قائمة التصفية. وقد 

، وأطلق على المرشحين الذين 1على المرشحين الذي لبوا جميع متطلبات الوظيفة اسم الشريحة 

على المرشحين الذين لم يلبوا الحد  3، وأطلق اسم الشريحة 2لبوا معظم المتطلبات اسم الشريحة 
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من الخبرة سنة  2.3ھادة جامعية ذات صلة وا!دنى من المتطلبات. وقُّيمت المدعية على أّن لديھا ش

 . 3المطلوبة، وُوضعت في الشريحة 

 
 من رد الُمدعى عليه بما يلي:  9تفيد الفقرة  .11

 
قام [رئيس برنامج ا�غاثة والخدمات  2012 بريلفي اجتماع ُعقد في أواخر أ

يين ا)جتماعية] ضمن جھد منسق لتعزيز فرص الترقية المتوافرة للباحثين ا)جتماع

 25/2012في الوكالة، بالموافقة على إلغاء الشرط الوارد في إع�ن الشاغر رقم 

المترتب على مقدمي الطلبات والقاضي باشتراط خبرة مقدارھا سنة في إدارة 

. وعليه، فقد أدِرج المرشحون الخدمات ا)جتماعية و/أو برامج التنمية ا)جتماعية

ماعية في المنطقة الذين كانون باحثين لوظيفة مسؤول ا�غاثة والخدمات ا)جت

لمواصلة النظر في طلباتھم للوظيفة، وذلك  اجتماعيين في الوكالة في قائمة تصفية

بدعوتھم إلى امتحان فني/عملي إذا لبوا جميع المتطلبات باستثناء معايير الخبرة 

دتھا سنة ا�دارية التي مقدارھا سنة. وقد ُطبق إلغاء متطلب الخبرة ا�دارية التي م

  طلب المدعية.  فرزفي عملية 

  

  يرد ذكر لھذا ا�لغاء أيضاً في تقرير ا)ستقدام. 

   

 

 ، أعلمت المدعية بما يلي: 2012يوليو  4مؤرخة و مرسلة تلقائياً بموجب رسالة إليكترونية  .12

  

الذين  ا!فرادطلب المدعية، ولكن لYسف لم تكوني من بين  فرزاكتملت عملية 

أّن مؤھ�تِك أثارت  صحيحاختيروا للنظر في طلباتھم في المراحل القادمة. و

  ا�عجاب وأِخذت في ا)عتبار، إ)ّ أّنھا ) تلبي متطلبات الوظيفة. 
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الموارد  ةفي اليوم نفسه، أرسلت المدعية رسالة إليكترونية إلى اZنسة نتالي بيرتون مسؤول .13

ت مؤھ�تھا وخبرتھا وقارنتھا بالمتطلبات المحددة لوظيفة مسؤول البشرية في إقليم لبنان، وذكر

كما وردت في إع�ن الشاغر وطلبت أن تعرف وضع  ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية في المنطقة

بغرض المتابعة،  2012يوليو  6ب الذي قدمته. وأرسلت المدعية رسالة إليكترونية مؤرخة لالط

وأفادت بأّن مؤھ�تھا كانت ضمن مدى المعايير المطلوبة في  وأشارت إلى أّن طلبھا "اسُتثني"

 إع�ن الشاغر.

  

 ، أعلمت اZنسة بيرتون المدعي بما يلي: 2012يوليو  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

 

  

تعتبر ذات صلة التي سنوات من الخبرة ذات الصلة. والخبرة  3تطلب ھذه الوظيفة 

قبل فرز الطلبات. ووفقاً )ستعراض  طالب للتعيينالالقسم مع عليھا  ُتحدد وُيتفق

 3سنة من الخبرة من السنوات الـ 2.3طلبك للوظيفة، قررنا أّن لديك  عملية فرز

المطلوبة لھذه الوظيفة. وأرى أّنِك أدرجت قائمة بخبراتك ا�دارية والتدريبية في 

، لكننا اعتبرنا لوظيفةطلب الوظيفة، بيد أّن ھذه الخبرة لYسف لم ُتعتبر ذات صلة با

صغير ومنسقة مخيم ذات صلة، ائتمان خبرتك المستمدة من عملك بصفة مشرفة 

لكن لYسف، لم تكن سنوات الخبرة في ھذين الدورين في مجموعھا كافية �دراجك 

 في قائمة التصفية لھذه لوظيفة. 

 

كان آنذاك  إلى روبرت ھيرت، الذي 2012يوليو  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

والموظف المسؤول عن شؤون ا!ونروا في لبنان، طلبت نائب مدير شؤون ا!ونروا في لبنان، 

المدعية مراجعة لقرار عدم دعوتھا إلى ا)متحان لوظيفة مسؤول ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية في 

 .المنطقة

 

 الشرحت القرار، وقّدم رّد السيد ھيرت على المدعية برسالة إليكترونية في اليوم نفسه، وثبّ  .16

 التالي: 
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سنوات من "الخبرة في خدمات ا�غاثة و/أو  3المسألة ھي فيما إن كان لديك 

برنامج التنمية ا)جتماعية، على أن تكون سنة منھا في مجال ا�دارة، وُيفضل أن 

يكون ذلك في برنامج مشابه". والسبب الوحيد لعدم إدراجك في قائمة التصفية ھو 

خبرتك في وظيفة مسؤولة التدريب في ا�قليم با�نابة، وفي وظيفة كاتبة في أّن 

تعتبر خبرًة تنصب  م[شعبة لوجستيات المشتريات]، ووظيفة مساعدة مالية وإدارية ل

  ضمن ھذه المعايير.

   

إّن وصف واجباتِك الذي ذكرته في سيرتك الذاتية لكل وظيفة من الوظائف 

برامج التنمية  مرتبطة بـ"الخدمات ا)جتماعية و/أوالمذكورة ) يثبت أّنھا 

في سيرتك الذاتية، ونظراً إلى معرفتي الوثيقة وبا�ضافة إلى ما كتبتِه ا)جتماعية". 

بأدوار مسؤول التدريب والكاتب في شعبة لوجستيات المشتريات، يمكنني التأكيد 

  التنمية ا)جتماعية.اثة أو با�غ ةأّنه ) يمكن اعتبار أي من الوظيفتين مرتبط

  

وفيما يخص وصف الواجبات وا�نجازات لوظيفة المساعدة المالية وا�دارية، فإّن 

جميع الواجبات وا�نجازات ارتبطت ارتباطاً صرفاً بمھام مالية وإدارية وكتابية. 

الشعبية ل_غاثة والتنمية) قد  اتوصحيح أّن المنظمة التي عملِت فيھا (المساعد

شطة إغاثة وتنمية، إ)ّ أّن طلبِك يوحي أّن وظيفتك لم تكن داخلة في تنخرط في أن

  ذلك. 

  

 * *  *  

  

) يطبق مكتب ا�قليم معايير المعادلة إ)ّ إن ظھر نقص في المرشحين الذين 

  يستوفون الحد ا!دنى من المعايير. 
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تعد وظيفة مسؤول ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية في المنطقة من أكبر الوظائف في 

ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية  في ا�قليم، وتتطلب الواجبات والمسؤوليات المدرجة 

  في إع�ن الشاغر مستوى من الخبرة والتعرض الذي يؤسفني القول إّنك ) تملكينه. 

  

، ذكرت المدعية أّن 2012يوليو  24السيد ھيرت مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية إلى  .17

تفسيرھا �ع�ن الشاغر أّن المطلوب ھو سنتان من الخبرة في خدمات ا�غاثة وسنة في ا�دارة كما 

ورّد السيد ھيرت في اليوم نفسه مؤكداً أّنه اتفق مع  ُيفضل، لكن ليس بالضرورة في برنامج مشابه.

المدعية لم تستوِف متطلبات الشاغر !ّنه لم يكن في رصيدھا ث�ث سنوات التقييم ا!صلي القائل إّن 

 في خدمات ا�غاثة أو برامج التنمية ا)جتماعية.

  

، طعنت المدعية أمام المحكمة في 2012أغسطس  30بموجب عريضة دعوى مؤرخة  .18

ة في المنطقة. قرار عدم دعوتھا إلى ا)متحان الفني لوظيفة مسؤول ا�غاثة والخدمات ا)جتماعي

 . 2012أكتوبر  11وتسلّمت المحكمة الدعوى في 

 
، طلبت رئيسة قلم المحكمة أن تعيد 2012أكتوبر  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .19

 قات، وإضافة أرقام الصفحات.حالمدعية رفع عريضة الدعوى مع ترقيم المل

 
أعادت المدعية رفع عريضة الدعوى، وأرِسلت الدعوى إلى  2012نوفمبر  12في  .20

 . 2012نوفمبر  13الًمدعى عليه في 

 
، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى، وأرِسل الرد إلى المدعية في 2012ديسمبر  13في  .21

 . 2012ديسمبر  16

 
لُمدعى ، وأرِسل الطلب إلى اإضافية، رفعت المدعية طلباً لرفع أدلة 2013مارس  25في  .22

 . 2013مارس  26عليه في 
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، أعطت المحكمة الطرفين 2013أبريل  10) المؤرخ 2013( 009بموجب ا!مر رقم  .23

سبعة أيام للنظر في إمكانية التوصل إلى تسوية بديلة للنزاع بما في ذلك تقديم توجيه وإرشاد 

ي للمدعية في الوكالة. م�ئمين في مجال تطوير الحياة المھنية بغية تعزيز آفاق التقدم المستقبل

وبدون ا�خ�ل بأي من المناقشات بين الطرفين، منحت المحكمة أيضاً للمدعية ا�ذن لرفع جواب 

البت في موضوع الدعوى بعلى رد الُمدعى عليه، وأمرت الطرفين بالتأكيد فيما إن كان راضيين 

 بناًء على الوثائق المقدمة إلى المحكمة.  

 
عى دعت المدعية م�حظاتھا على رد الُمدعى عليه، مع نسخة للمُ ، رف2013أبريل  23في  .24

 عليه. 

 
فاد فيھا أ، و009، رفع الُمدعى عليه مذكرة فيما يخص ا!مر رقم 2013أبريل  24في  .25

بأّنه درس إمكانية تسوية المسألة مع محامي المدعية، بما في ذلك ا!خذ في ا)عتبار توفير إرشاد 

وتوجيه إضافيين للمدعية في مجال الحياة المھنية. بيد أّن الطرفين عجزا عن تسوية النزاع، 

 وأرِسلت نسخة من المذكرة إلى المدعية. 

 
، وأشارت إلى أّن محامي 009، رفعت المدعية رداً على ا!مر رقم 2013مايو  28في  .26

المدعية عمل بصورة وثيقة مع محامي الُمدعى عليه لتحديد فرص التوجيه للمدعية في مكتب إقليم 

 لبنان. وقالت المدعية إّنه "وفقاً لمكتب ا�قليم، ) توجد فرص للتدريب والتوجيه على مستوى ا�قليم

 لمساعدة المدعية في تطوير حياتھا المھنية في الوقت الحالي." 

 
ت�حظ المحكمة بأسف العجز الظاھر للوكالة في توفير التوجيه وا�رشاد في مجال تطوير  .27

 الحياة المھنية لواحدة من موظفيھا. 

 
، أشارت المحكمة إلى أّن 2013يونيو  11) المؤرخ 2013( 049بموجب ا!مر رقم  .28

عجزت عن التطرق إلى النقاط الرئيسية الناشئة من رد الُمدعى عليه، وأمرت المدعية برفع المدعية 

 .009م قمذكرة إضافية تتطرق فيھا إلى النواقص في رّدھا على ا!مر ر
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، وكانت الحجة الرئيسية 049، رفعت المدعية رداً على ا!مر رقم 2013يونيو  17في  .29

أن تعتبر خبرتھا كمساعدة مالية وإدارية في المنظمة غير  للمدعية ھي أّنه كان ينبغي للوكالة

الشعبية ل_غاثة والتنمية خبرًة في "خدمات ا�غاثة و/أو التنمية  اتالحكومية المسماة المساعد

 ا)جتماعية". وأرِسل رد المدعية إلى المدعية في يوم تسلّمه. 

 
، أِمر الُمدعى عليه بأن يفسر 2013يونيو  20) المؤرخ 2013( 051مر رقم بموجب ا! .30

بعد القرار  2012 مايو �22ن الشاغر المؤرخ إعسبب شمول متطلب سنة الخبرة ا�دارية في 

بب شمول ھذا المعيار في الرسالة ا�ليكترونية سمن ھذا الحكم، وكذلك  11المشار إليه في الفقرة 

، فقد أرسلھا على سبيل شرح 2012يوليو  18ھيرت إلى المدعية في بتاريخ  التي أرسلھا السيد

سبب عدم استيفاء المدعية لمعايير ا)ختيار. وقبلت المحكمة أيضاً المعلومات ا�ضافية التي رفعتھا 

 . 2013مارس  25المدعية في طلبھا المؤرخ 

 
، وقال فيھا إّنه وفقاً 051، رفع الُمدعى عليه مذكرة تتعلق با!مر رقم 2013يونيو  26في  .31

ن تكشف ُيقتضى من الوكالة أ PD/A/4/Part II/Rev.7لتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

والخبرة المطلوبة للوظيفة كما ھي مبينة في الوصف الوظيفي. وفور  في إع�ن الشاغر المؤھ�ت

على أّن الوكالة لھا  A4ء فترة إع�ن الشاغر، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم انتھا

يونيو  27السلطة ا)جتھادية �لغاء بعض المؤھ�ت. وأرِسلت مذكرة الُمدعى عليه إلى المدعية في 

2013 . 

 

  

 حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .32

  

)i(  لمنافسة على وظيفة مسؤول من تلقي فرصة عادلة وشفافة لُحرمت

 ا�غاثة والخدمات ا)جتماعية في المنطقة.
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)ii(  إّن ا!سباب التي وردت في مراجعة القرار لعدم إدراجھا في قائمة

 التصفية تتعارض مع متطلبات الوظيفة المبينة في إع�ن الشاغر.

)iii(  ضافة إلى خبرة السنتين والث�ثة أشھر التي اعترفت بھا الوكالة�با

خدمات ا�غاثة أو التنمية ا)جتماعية، كان للمدعية خبرة ذات لھا في 

صلة تبلغ سنتين وستة أشھر بالعمل مع المنظمة غير الحكومية 

الشعبية ل_غاثة والتنمية. وارتكبت الوكالة خطأ  اتالمسماة المساعد

بعدم ا)عتراف بھذه على أّنھا خبرة ذات صلة عندما قّيمت المدعية 

المتطلبات الدنيا لوظيفة مسؤول ا�غاثة  من حيث استيفائھا

 والخدمات ا)جتماعية في المنطقة. 

)iv(  ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقمA/4  على أّنه ينبغي أن

ُيعطى التفضيل للمرشحين المؤھلين الداخليين و)جئي فلسطين 

 وللجنس ا!قل تمثي�ً. وھي مرشحة داخلية و)جئة فلسطينية. 

)v( ة المدعية معلومة خاطئة عندما قالت إّنھا لم ُتخَتر أعلمت الوكال

 بسبب قلة خبرتھا ا�دارية. 

)vi(  دارة" على أّنھا�أدرج إع�ن الشاغر "خبرة سنة في مجال ا

ھا في قائمة ج"مفّضلة"، وبذلك كان من الخلل ا�جرائي عدم إدرا

التصفية استناداً إلى التقييم القائل إّن خبرتھا لم تصب ضمن ھذه 

 عايير. الم

)vii(  لم يذكر إع�ن الشاغر أّنه كان "من الواجب" امت�ك سنة من الخبرة

، وبناًء على ذلك "مفض�ً" نا�دارية في العلوم ا)جتماعية، بل كا

ذلك، إن كان لديھا "خبرة إدارية" في أي نوع من المنظمات "ف� 

 ينبغي أن تكون تلك مشكلة". 

)viii( ظيفة. ) خبرة إدارية للمرشح الذي اختير للو 

  

 تلتمس المدعية من المحكمة أن تأمر بما يلي: .33
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)i(  غاثة والخدمات�إدراجھا في قائمة التصفية لوظيفة مسؤول ا

 ا)جتماعية في المنطقة؛ و

)ii(  .التعويض عن خسارة الفرصة في المنافسة على الوظيفة 

  

  حجج الُمدعى عليه

   

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي: .34

  

)i(  .افتقرت المدعية للخبرة العملية المطلوبة 

)ii(  إّن تفسير المدعية لمعايير الحد ا!دنى من الخبرة العملية على أّنھا

من الخبرة العملية في خدمات ا�غاثة أو برامج فقط تتطلب سنتين 

التنمية ا)جتماعية إّنما ھو تفسير ) يقوم أمام المعنى الواضح 

 لشاغر. للكلمات المستخدمة في إع�ن ا

)iii( ية ا)ختيار بمراعاة كاملة مع النظامين ا!ساسي لأجريت عم

للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين، مما يخلق قرينة وا�داري 

 س�مة للقرار المطعون فيه. 

)iv(  لم تقّدم المدعية أي دليل، مقنع أو غير مقنع، على أّن القرار

ارجة عن المطعون فيه شابه خلل إجرائي أو كانت دوافعه عوامل خ

 غير سليمة. اعتباراتالموضوع أو 

   

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .35

  

 القانون

 

سياسة اختيار الموظفين المتبعة في الوكالة،  A4رقم  نيبين توجيه شؤون الموظفين المحليي .36

 وينص في الجزء ذي الصلة على التالي: 
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  الوصف الوظيفي استعراض

  

أمكن تطوير أوصاف  كلما. لتسھيل ملء الشواغر في الوقت الم�ئم، ينبغي 29

  المختلفة.  للفئات المھنيةوظيفية عامة واستخدامھا 

  

في الحا)ت التي سيكون فيھا تغيير جوھري على الوصف الوظيفي لوظيفة . 30

يفي مسودة منقحة من الوصف الوظ شاغرة، ينبغي للمدير المكلف بالتعيين أن يرفع

شعبة التعويض وخدمات ا�دارة. وستستعرض شعبة قياسي إلى القالب الباستخدام 

التعويض وخدمات ا�دارة الوصف الوظيفي، وتؤّكد مستوى التصنيف، وتمرر 

الوصف الوظيفي إلى مدير الموارد البشرية للموافقة عليه. وإن لم يكن ھناك تغيير 

إع�ن  مضي مباشرة لبدء تحضيربالتعيين الجوھري، يستطيع المدير المكلف 

  الشاغر. 

    

  تحضير إع�ن الشاغر

  

. استناداً إلى المعلومات الواردة في الوصف الوظيفي، يتخذ المدير المكلف 31

بالتعيين التدابير �عداد مسودة إع�ن شاغر على أن ُتحّضر باستخدام القالب 

  القياسي، ثم يرفعه إلى مدير ا)ستقدام. 

  

  الطلباتتقييم 

  

. بعد انقضاء تاريخ ا�غ�ق للتقدم إلى وظيفة شاغرة، يراجع مدير ا)ستقدام 35

الطلبات، ويصدر قائمة طويلة من المتقدمين الذين يستوفون جميع متطلبات الوظيفة 

  كما ھي موضحة في الوصف الوظيفي وإع�ن الشاغر أو أغلبھا. 
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. يقرر المدير المكلف بالتعيين با)شتراك مع مدير ا)ستقدام قائمة التصفية عبر 36

نظام ا)ستقدام ا�ليكتروني. وفي حالة الوظائف الخاصة بالبرامج أو الوظائف في 

إدارة الدعم في ا�قليم، على مدير ا�قليم ضمان التنسيق الم�ئم مع البرنامج المعني 

  نية. أو مع إدارة الدعم المع

  

* * *  

  

ين ، ينبغي إعداد قائمة تصفية تتكون من مرشحَ بغية إبقاء ا!رقام تحت الضبط. 60

إلى سبعة مرشحين لكل وظيفة شاغرة في العادة إذا ما أريد إجراء مقاب�ت ھاتفية. 

وبعد ذلك، سيقرر فريق المقابلة مَن المرشحين (يصل عددھم ا!قصى في العادة 

فيھم أي مرشحين داخليين وأي مرشحين من قائمة خمسة مرشحين بمن إلى 

  مقابلة شخصية.  ينبغي أن يخوضواالمرشحين المقبولين) الذين 

  

*  *  *  
  

 تدابير اختيار خاصة

  

لضرورة تأمين أعلى  ا!ولالموظفين، يجب منح ا)عتبار  اختيارفي عملية . 66

وفي الحا)ت التي يوجد فيھا مرشحون عدة  مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

بمؤھ�ت متساوية، ينبغي منح التفضيل في ا)ختيار عادة إلى المرشحين الداخليين، 

  و)جئي فلسطين، والمرشحين من الجنس الممثل تمثي�ً ناقصاً.

  

***  

  تحديد المعادلة

  

ت الوظيفة . في الحا)ت التي يكون فيھا عدد المرشحين الذين يستوفون متطلبا70

استيفاًء كام�ً غير كاٍف، يجوز النظر أيضاً في المرشحين الذين يملكون مزيجاً 
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معاِد)ً من المؤھ�ت ا!كاديمية ذات الصلة والتدريب المھني والخبرة العملية 

على أن يوافق عليھا مدير التقدمية. وسيتخذ قرارات تحديد المعادلة مدير ا)ستقدام، 

معني إذا كانت الوظائف في أحد ا!قاليم، وأن يوافق عليھا رئيس المكتب ا�قليمي ال

  شعبة خدمات الموظفين إذا كانت الوظائف في الرئاسة العامة. 

  

  ا.عتبارات

 

. وعند مراجعة ھذه للمفوض العام اجتھاد واسع في اتخاذ القرارات بشأن التعيينات .37

قرار الُمدعى عليه فيما يخص نتيجة عملية القرارات، ) يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا ب

ا)ختيار للوظيفة، أي أّنه ) يعود إلى المحكمة أن تقّيم صفات المرشحين للوظيفة المعنية من حيث 

أّيھم كان ا!نسب لشغلھا، بيد أّن اجتھاد الُمدعى عليه ليس مطلقاً، وستنظر المحكمة إن اُتبع 

وا�داري للموظفين وفي ا�صدارات ا!خرى ذات الصلة، ا�جراء، المبين في النظامين ا!ساسي 

أم )، وفيما إن أعِطي الموظف اعتباراً منصفاً وكافياً أم ). وكما قضت محكمة ا!مم المتحدة 

 :   26، في الفقرة Abbasi 2011-UNAT-112ل�ستئناف في حكمھا رقم 

  

القرارات ا1دارية تتمتع محكمة امم المتحدة للمنازعات بالو.ية لفسخ 

حيث يجوز فسخ قرار عدم  المعنية باختيار الموظفين على أسس معينة،

اختيار موظف ما في الظروف التي لم يتلّق فيھا اعتباراً منصفاً وكافياً، أو 

إن كان ھناك أي نوع من التمييز أو التحيز ضد الموظف، أو أّن إجراءات 

  شديد مضاف][التاختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع. 

  

 الدعوى ھي دراسة معايير ا)ختيار الواردة في هذللنظر في موضوع ھ نقطة ا)نط�قإّن  .38

في  إع�ن الشاغر مع النظر أيضاً في ا!ساس الذي ترى المدعية بناًء عليه أّنھا استوفت المعايير

النظر فيما إن كان فعل الُمدعى  أّما المرحلة الثانية فھيالذي ينفي فيه الُمدعى عليه ذلك.  تالوق

، A4عليه، المتمثل في عدم تطبيق أحكام المعادلة الواردة في توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 
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يجعل قراره بشأن المدعية غير منصف أو يجعله يشكل انتھاكاً ل_جراءات ذات الصلة الضابطة 

 لعملية ا)ختيار للوظائف الشاغرة. 

 

شرط الخبرة ا!ول في إع�ن الشاغر رقم لمدعية اعتبرت صياغة متطلب م أّن امن المفھو .39

 كان ،مربكة، بيد أّن الُمدعى عليه ألغى شرط الخبرة ا�دارية لجميع المرشحين؛ وعليه 25/2012

عملية ا)ستقدام، وقُّيم المرشحون بالجزء المبھم في إع�ن الشاغر غير ذي صلة في نھاية المطاف 

في خدمات ا�غاثة  للمقياس ذاته وھو إن كانت لديھم خبرة مدتھا ث�ث سنوات على ا!قلكلّھم وفقاً 

 و/أو برامج التنمية ا)جتماعية؛ وھي خبرة لم تمتلكھا المدعية. 

 
(انظر الفقرة  2012يوليو  6الرسالة ا�ليكترونية المرسلة من اZنسة بيرتون بتاريخ إّن  .40

) يمكن يوليو على طلب المدعية لمراجعة القرار،  18ت المؤرخ )، والتي أّكدھا رّد السيد ھير14

الطعن فيه، و) يمكن اعتباره إ)ّ تفسيراً وتطبيقاً صحيحاً لمعايير ا)ختيار وا�جراءات ذات الصلة 

الضابطة ل�ستقدام واختيار الموظفين في الوكالة. ولم تستوِف المدعية معايير ا)ختيار للوظيفة 

 المعنية. 

 
يكن مطلوباً إلى الُمدعى عليه أن يلجأ إلى اختبارات المعادلة !ّنه توفر عدد كاٍف من  لم .41

 المرشحين الذين استوفوا معايير ا)ختيار الدنيا. 

 
فاء معايير ا)ختيار لھذه الوظيفة نكسة Zمالھا ي) ينبغي للمدعية أن تعتبر فشلھا في است .42

المھنية المشروعة، وُتشّجع على السعي وراء تحقيق المزيد من التقدم بما يتناسب ومؤھ�تھا 

 وخبرتھا. 

 
 الحكم

 

 القضية مردودة.  .43
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     (ُوقـcع) 

  القاضي غ�م ميران

  2013 يونيو 30 بتاريخ

 

  

  2013يونيو  30بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـcع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


