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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/007                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/006/Corr.01 
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Original:           English 
 

 

   غ�م ميرانحضرة القاضي                  :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  غنيم

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا!مم المتحدة �غاثة

  وتشغيل )جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا!مم اتخذته طعن فيھا في قرار تدعوى  )"ةالمدعي"( الدكتورة سميرة غنيم ترفع .1

("الُمدعى  التي ُتعرف أيضاً باسم ا!ونروا المتحدة �غاثة وتشغيل )جئي فلسطين في الشرق ا!دنى

عدم اختيارھا من بين المرشحين المدعوين لمقابلة شخصية لوظيفة عميد مركز قرار ، وھو عليه")

 .تدريب في مركز تدريب عمان في ا!ردن

  

  الوقائع

 

بموجب تعيين مؤقت غير  1980سبتمبر/أيلول  8المدعية عملھا في الوكالة في  بدأت .2

حالياً أستاذة مساعدة في عمان في ا!ردن. وھي  9" على الدرجة Aمحدد المدة في وظيفة معلم "

 في مركز تدريب عمان.  12أكاديمية لمادة العلوم على الدرجة  محاضرةتشغل وظيفة 

 

لوظيفة  JF/46/2012، أصدرت الوكالة إع�ن الشاغر رقم 2012يوليو/تموز  1في  .3

يوليو/تموز  14. وكان الموعد النھائي )ستقبال الطلبات 17عميد مركز تدريب عمان على الدرجة 

 ، وشمل إع�ن الشاغر المتطلبات التالية: 2012

 
  المؤھ ت الدنيا

  

المواد التي ُتدّرس في إحدى التعليم أو في شھادة دكتوراة في  •

 المركز؛

على ا!قل أربع سنوات من الخبرة بصفة إدارية/إشرافية في  •

 مؤسسة تعليمية؛ و

على ا!قل ث�ث سنوات من الخبرة في التدريس أو المحاضرة في  •

 مواد لھا صلة بالمواد التي ُتدّرس في مركز التدريب. 
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[...]  

  مؤھ ت مرغوبة

  

عميد مركز التدريب ا!كاديمي: الحصول على دبلوما  لوظيفة •

معترف بھا في مجال التعليم، أو شھادة تدريب معلمين ) تقل مدته 

 عن سنة واحدة؛

لوظيفة عميد مركز التدريب المھني: خبرة في العمل في المھنة،  •

 أو التخصص الفني في المجال؛ 

 ة؛ سكني عليميةالخبرة في ا�شراف على مركز أو كلية ت •

 حيازة رخصة قيادة سارية المفعول.  •

  

ستة مرشحين في القائمة القصيرة للوظيفة، وُدعوا  تم اختيارطلبات للشاغر، و 105تلّقت الوكالة 

  . 2012أكتوبر/تشرين ا!ول  16إلى مقابلة شخصية ُعقدت في 

 
 شديدة. وأرسلت رسالة لم ُتختر المدعية في القائمة القصيرة للوظيفة وشعرت بخيبة أمل .4

أكتوبر/تشرين ا!ول  5إلى السيدة إثيل روليخ مسؤولة الموارد البشرية في إقليم ا!ردن تاريخھا 

قالت إّنھا تعمل في وقرار عدم دعوتھا إلى مقابلة،  تناشدھا إعادة النظر فيمشيرة إلى أّنھا  2012

ً  32ا!ونروا منذ  منھا كانت في مركز تدريب عّمان وإّن سجل أدائھا ممتاز. وأشارت  23عاما

تقّدمت إلى وظيفة عميد مركز تدريب عّمان في مناسبات سابقة وأّنھا ُدعيت إلى أيضاً إلى أّنھا 

عي إلى الحصول على تفسير مقابلة للوظيفة، كما ذكرت أّنھا استوفت متطلبات الوظيفة. وبعد الس

 خبرة ا�دارية المطلوبةاللقرار عدم إدراجھا في القائمة القصيرة أعلمتھا الموارد البشرية أّنھا تفتقر 

ا�دارية في مدرسة إناث ماركا  . وذكرت أّن لديھا خمس سنوات من الخبرةالتي مدتھا أربع سنوات

 . 1989إلى  1984ا�عدادية الثانية من عام 

 

، مررت السيدة روليخ 2012أكتوبر/تشرين ا!ول  7ب رسالة إليكترونية مؤرخة بموج .5

السيد خالد أبو طوق مسؤول ا)ستقدام في مكتب الرسالة ا�ليكترونية التي تلقتھا من المدعية إلى 
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قولھا إّنھا ُدعيت في السابق إلى التحقق من ھذه الشكوى و) سيما ھل يمكنك " سألتهو إقليم ا!ردن

 المقابلة؟"  ھذه

 
، رد السيد أبو طوق على السيدة 2012أكتوبر/تشرين ا!ول  8بموجب رسالة مؤرخة  .6

 روليخ قائ�ً:

 
  

لSدراج على القائمة  مؤھلة تليسأّنھا  )حظنابعد استعراض مؤھل السيدة غنيم 

سنوات الخبرة ا!ربع بصفة فتقارھا القصيرة لوظيفة عميد مركز تدريب عّمان )

 2006ُطبقت [منقول] للوظيفة في عام إدارية/إشرافية في مؤسسة تعليمية. وقد 

   للوظيفة [التشديد في ا!صل]  لكّنھا لم ُتختر

  

وقّدم السيد أبو طوق بعد ذلك مقطوعة من جدول ُيدرج مؤھ�ت المدعية وخبرتھا وقال "أضع 

." وفي العمود المعنون "سنوات الخبرة P-11مؤھ�تھا كما مVتھا في نموذج ل موجزاً لعنايتك أدناه 

كلية  –وظيفة مدرسة مساعدة با�نابة أشھر من الخبرة في  9أّن للمدعية والواجبات" أظھر الجدول 

في  ةأكاديمي ةرعاماً وشھر من الخبرة في وظيفة محاضِ  23العلوم التربوية واWداب/ا!ونروا، 

شھراً من الخبرة في وظيفة معلمة علوم للمرحلتين  11سنوات و 8ا!ونروا، و –م مجال العلو

  دائرة التعليم في ا!ونروا.  –ا)بتدائية وا�عدادية 

  

أكتوبر/تشرين ا!ول،  5المدعية رّداً على رسالتھا ا�ليكترونية المؤرخة  وبعد عدم تلقي .7

تسألھا الرد على  2012توبر/تشرين ا!ول أك 20أرسلت المدعية تذكيراً إلى السيدة روليخ في 

 رسالتھا السابقة، ولم يصلھا رد من السيدة روليخ. 

 

، رفعت المدعية طلب مراجعة قرار تكرر فيه أّنھا 2012نوفمبر/تشرين الثاني  11في  .8

وأّنھا تقّدمت في السابق للوظيفة نفسھا في مناسبتين، واجتازت ا)متحانين كانت مؤھلة للوظيفة 

 وأدِرجت في القائمة القصيرة.  الكتابيين
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وأرِسلت إلى الُمدعى عليه  2013يناير/كانون الثاني  20ُرفعت الدعوى إلى المحكمة في  .9

 . 2013يناير/كانون الثاني  22في 

 
، وأرِسل الرد إلى المدعية 2013فبراير/شباط  21على الدعوى في  رفع الُمدعى عليه رّده .10

  . 2013فبراير/شباط  26في 

 
مناقشات �دارة القضية بھدف توضيح مرتين وعقدت أصدرت المحكمة عدداً من ا!وامر  .11

المسائل والحصول على المزيد من المعلومات والوقائع ذات الصلة ليتسنى اتخاذ قرار بين إمكانية 

 في القضية استناداً إلى الوثائق فقط أو إن كان ينبغي عقد جلسة.  البت

 
، ومّثل السيد عامر أبو 2014مارس/آذار  12ُعقدت جلسة في مكتب إقليم ا!ردن في  .12

خلف من المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين المدعية، فيما مثلت السيدة ليليانا لوبيز بيلو 

  الُمدعى عليه. 

 
المحكمة إلى أدلة من المدعية ومن شاھدتيھا السيدة ھيا مسعود والسيدة أمل تيم، استمعت  .13

 1984و 1982لمدعية أّنھا عاونت بين عامي ان من ا!ونروا. وأفادت اتا معلمتان متقاعدوھم

عين لھا يُ مديرة المدرسة في العمل ا�داري من حين إلى آخر !ّن المدرسة كانت أصغر من أن 

، اتخذ ھذا الترتيب طابعاً رسمياً عندما تلقت رسالة رسمية 1984مساعدة مديرة مدرسة. وفي عام 

وأعادتھا إلى مكتب التعليم في المنطقة لSشارة  ، ووّقعت وثيقةً تطلب إليھا تولي الواجبات ا�ضافية

الذي كان مسؤول التعليم في إلى قبولھا. ولدى توقيعھا لھذه الوثيقة، فھمت أّن السيد يوسف مناصرة 

 .المنطقة آنذاك انتدبھا رسمياً في وظيفة مديرة مدرسة با�نابة

 
مديرة مدرسة با�نابة خ�ل غيابات مديرة  تأّكدت شاھدتا المدعية حجتھا بأّنھا عمل .14

ھذه الواجبات ؛ وقد أّدت 1989حتى عام  1982/83المدرسة عن الدوام في السنة الدراسية 

ى واجباتھا الرسمية مدداً تصل إلى ث�ثة أيام، ووقعت مناسبات عدة تغيبت فيھا المديرة با�ضافة إل

أكثر من ث�ثة أيام، ومثال ذلك عندما أخذت إجازة أمومة أو إجازة َمرضية مطّولة. وخ�ل ھذه 

ديلة الغيابات أدت جميع الواجبات بالكامل، وكان السيد مناصرة يتخذ التدابير لتوفير معلمة علوم ب
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 أدتھالتولي واجبات التدريس بد)ً عنھا، وقد قُدمت أمثلة على الواجبات ا�دارية وا�شرافية التي 

لتقبل . وكانت الدكتورة غنيم مندھشة وقلقة جداً لدى اكتشافھا أّنه رغم توقيعھا لوثيقة رسمية المدعية

سؤول التعليم في المنطقة إ)ّ أّنه الواجبات والمھام ا�ضافية في وظيفة مديرة مدرسة با�نابة أمام م

ة ھذا ملم ُيسجل أي من ذلك في ملف المركز الرسمي الخاص بھا. وقد ھدد إسقاط البيانات المھ

 طلبھا لوظيفة عميد مركز تدريب عّمان. 

 
إلى أدلى من شاھَدي الُمدعى عليه وھما السيد أبو طوق مسؤول ا)ستقدام استمعت المحكمة  .15

ردن، والسيد باسل موسى مسؤول إدارة الحياة المھنية في الموارد البشرية. وكان في مكتب إقليم ا!

أنجزا الفرز ا!ولي للمرشحين ليرى إذا استوفوا المؤھ�ت والكفايات  شخصينالسيد أبو طوق أحد 

. وكان الشخص اWخر ھو الدكتورة عروبة لبدي رئيسة قسم التعليم التقني والمھني، وكانت للوظيفة

للقسم ؟؟؟. وأدلى السيد باسل موسى بأدلة ترتبط بالسياسات وا�جراءات التي تتبعھا الوكالة  ممثلة

 في ا)ستقدام. 

 
تقبل المحكمة أدلة السيد أبو طوق التي يقول فيھا إّنه والدكتورة لبدي فرزا المرشحين كل  .16

الدكتورة لبدي منھما بصورة منفصلة عن اWخر، وقد أرسل قائمة قصيرة من سبعة مرشحين إلى 

. ورّدت الدكتورة لبدي برسالة إليكترونية 2012سبتمبر/أيلول  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

غنيم؟ إذا لم يكن لديھا الحد ا!دنى من الخبرة ا�دارية وفقاً  سميرةفي اليوم التالي قائلة: "وماذا عن 

أبو طوق في اليوم نفسه قائ�ً إّن المدعية ل يمكننا المضي في القائمة كما ھي." ورّد السيد ھللملف، ف

 تفتقر إلى خبرة أربع سنوات في وظيفة إدارية/إشرافية ولذلك أقصيت من القائمة القصيرة. 

 
رأت أّنھم لبوا  وفقاً لشھادة أبو طوق، حددت الدكتورة لبدي في ا!صل ثمانية مرشحين .17

معايير ا)ختيار والكفايات ا!ساسية، وقد شملت ھذه القائمة المدعية، بيد أّن السيد أبو طوق لم يشمل 

المدعية في القائمة القصيرة المكونة من سبعة مرشحين محتملين. وقد شّكل ھذا ا)خت�ف موضوع 

ينبغي إقصاء مرشح !ّنه لم يحقق مؤھل  نقاش بين ُمعَدي القائمتين القصيرتين، وتم ا)تفاق على أّنه

الجنسية، ثم ناقشا ترشيح المدعية. وبعد ا)ط�ع على نموذج طلب الوظيفة الذي قّدمته المدعية، 

استنتجت الدكتورة لبدي أّن المدعية امتلكت الخبرة ا�شرافية أو ا�دارية المطلوبة، بيد أّن السيد أبو 

مي الخاص بالمدعية لم يكن فيه أدلة تدعم ھذه ا)ستنتاج، طوق أشار إلى أّن ملف المركز الرس
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أّن المدعية لم تحقق معيار الخدمة أربع سنوات بحد أدنى في وظيفة إدارية أو  قرت الدكتورة لبديأو

 إشرافية، وعليه لم ُتدرج في القائمة القصيرة. 

 
امل مع طلب قُدم بالنيابة لم يتذّكر السيد أبو طوق أّنه تحدث إلى المدعية لكّنه أّكد أّنه تع .18

مفاده الحصول على تفسير لعدم إدراجھا في القائمة القصيرة؛ وأّنه أعلم المتصل، الذي اعتقد عنھا 

أّنه زميل من زم�ء المدعية، أّنھا لم تستوِف أحد المتطلبات الدنيا وھو الخبرة ا�دارية أو ا�شرافية 

ھذه الخبرة فما زال الوقت متوفراً لشمولھا في القائمة  إذا استطاعت تقديم دليل على امت�كھا اوأّنھ

 القصيرة. لكن، لم ُيقدم دليل من ھذا القبيل، وبقي قرار عدم إدراجھا في القائمة القصيرة قائماً. 

 
  

 حجج المدعية

 
 تقّدم المدعية الحجج التالية:  .19

  

)i( كان ھناك تحيز واضح ضدھا لصالح المرشح الُمختار؛ 

)ii( قّدمت في السابق للوظيفة ذاتھا مرتين ونجحت في ا)متحان ت

 وأدِرجت في القائمة القصيرة للمقابلة؛

)iii(  ُدِعي المرشحون الُمدرجون في القائمة القصيرة إلى مقابلة بدون

امتحان كتابي، مما أفاد المرشح الُمختار !ّنه في آخر عمليَتي 

ا)متحان أن  استقدام للوظيفة وجب على المرشحين المدعوين إلى

 أو)ً شھادة دكتوراة من مؤسسة معتمدة؛  قدمواي

)iv(  لم يحصل المرشح الناجح على شھادة الدكتوراة إ)ّ بعد شھرين

ونصف من الموعد النھائي لتقديم الطلبات لوظيفة عميد مركز 

 تدريب عّمان؛

)v(  لم تلتزم الوكالة بمعاييرھا الُمدرجة في إع�ن الشاغر، وھي النزاھة

 والتجرد عند إعداد القائمة القصيرة؛ والحياد 
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)vi(  بقي منصب العميد شاغراً سنتين، وھذا مخالف لتعليمات ھيئة اعتماد

 لكليات المجتمع المتوسطة؛ مؤسسات التعليم العالي

)vii(  يوماً في حين ينص النظام  160استمرت إجراءات ا)ختيار

 يوماً. 90ا!ساسي للموظفين على أّنه ينبغي إنجازھا في 

        

 تلتمس المدعية وسائل ا)نتصاف التالية إذا ربحت الدعوى:  .20

  

)i(  دينار أردني اعترافاً بانتھاك حقوقھا  50,000تعويض مالي بقيمة

 والضرر الذي أصاب مشاعرھا وكرامتھا ومركزھا ا)جتماعي؛

)ii(  ع�ن عن الشاغر وتطبيق إجراءات ا)ختيار بطريقة شفافة�إعادة ا

 بدون الت�عب بالقوانين؛

)iii(  لتعويضھا عن خسارة دينار أردني  50,000تعويض مالي بقيمة

 الدخل الناجمة عن الفرق بين راتبھا الحالي وراتب العميد. 

  

  حجج الُمدعى عليه

    

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .21

  

)i(  طاَر�امتثلت عمليُة ا)ختيار لوظيفة عميد مركز تدريب عمان ا

 التنظيمي للوكالة؛

)ii( المدعية اعتباراً كام�ً ومنصفاً؛  أعِطي ترّشح 

)iii(  القاضي بعدم إدراج المدعية في القائمة القصيرة استند قرار الوكالة

إلى استنتاج ُشكل حسب ا!صول مفاده أّن المدعية عجزت عن تلبية 

المتطلبات الدنيا المبينة في إع�ن الشاغر. وعلى وجه الخصوص، 

ة إدارية أو إشرافية في افتقرت إلى سنوات الخبرة ا!ربع في وظيف

 مؤسسة تعليمية؛ 
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)iv(  لم تقدم المدعية أي دليل مقنع على أّن الفريق اعتمد مقاربة مخالفة

 للمعايير المعلنة أو على أّنھا عوملت بطريقة غير عادلة؛

)v(  أي دليل على أّن قرار الوكالة عدم إدراجھا في لم تقدم المدعية

ظيفة عميد مركز تدريب القائمة القصيرة �جراء مقابلة نھائية لو

أّنه تأثر بالتحامل أو بدافع غير سليم عمان كان تعسفياً أو مزاجياً، أو 

 أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

    

 

عليه بأّن أسباب ا)نتصاف التي تلتمسھا المدعية ليس لھا أساس قانوني،  الُمدعى دفعي .22

 ويلتمس من المحكمة رّد الدعوى ورفض دفوع المدعية جملة وتفصي�ً، ورفض الدعوى بكاملھا. 

  

  القانون

  

  ا�طار القانوني وا�داري

 

، الذي A/4/Part II/Rev.7/SectionI يبين توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .23

. سياسة الوكالة في اختيار الموظفين المحليين 2009يوليو/تموز  1أصبح نافذ المفعول منذ 

 : على اWتيالسياسة فيما يتعلق بھذه القضية نص وت

ستكون أنشطة اختيار الموظفين المحليين التي تجريھا الوكالة موّجھة بالمبادئ   .  1
 : التالية

  ة والنزاھة؛ءالفعالية والكفاتعيين المرشحين بأعلى معايير * 
  

[...]  
  

  . المديرون أصحاب التعيين مسؤولون عن: 20
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تحديد ا�ستراتجية والعملية �دارة الشواغر بالتشاور مع مدير  •
  عملية ا)ستقدام؛

[...]  

القوائم القصيرة للمرشحين با)شتراك مع مدير اتخاذ القرار بشأن  •
  عملية ا)ستقدام؛

[...]  
  

  الطلبات تقييم

  

. 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. 

  

 القصيرةقائمة الع مدير ا)ستقدام . يقرر المدير صاحب التعيين با)شتراك م36

عبر 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 أو مع إدارة الدعم المعنية. 

  إجراء ا)متحانات
  

 للمدير صاحب التعيين عقد ا)متحانات أو إلغاؤھا، ويجوز أن تدعم . يجوز38
مقابلة العملية إعداد القائمة القصيرة أو أن ُتجرى با)قتران مع  ا)متحاناتُ 

  شخصية.  ال
  

   المبادئ القانونية ذات الصلة

 
المحكمة إلى أّن المفوض العام يتمتع باجتھاد واسع في اتخاذ القرارات بشأن شير ت .24

تعيينات. وعند مراجعة ھذه القرارات، ) يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا بقرار الُمدعى ال

بيد أّن اجتھاد الُمدعى عليه ليس مطلقاً، وستنظر  ؛عليه فيما يخص نتيجة عملية ا)ختيار للوظيفة

ارات ا!خرى المحكمة إن اُتبع ا�جراء، المبين في النظامين ا!ساسي وا�داري للموظفين وا�صد
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ذات الصلة، أم )، وفيما إن أعِطي الموظف اعتباراً منصفاً وكافياً أم ). وكما قضت محكمة ا!مم 

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

  

تتمتع محكمة ا!مم المتحدة للمنازعات بالو)ية لفسخ القرارات ا�دارية 

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

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

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

  اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع. 

  

  ا(عتبارات

 

أو  إلى وظيفة شاغرة في الوكالة، على الموظفين رفع نموذج التاريخ الشخصي عند التقدم .25

ص لنظام معلومات ا)ستقدام ا�ليكتروني، حيث تستخباستخدام  ملء لمحة التاريخ الشخصي

في  ةقابل للطباعة عن كل مرشح في الصيغة ذاتھا الموجودالمعلومات من ھذا النظام �نشاء موجز 

وذج طلب التقدم للوظيفة، ويترتب على المرشح أن يستخدم نموذج التاريخ الشخصي. وھذا ھو نم

النموذج لتقديم تفاصيل كاملة وشاملة لفريق ا)ختيار. وقبل رفع طلب التوظيف، على المرشحين 

ي طلبات التوظيف "صادقة وكاملة وصحيحة في جميع ا!وجه"، فالشھادة أّن ا�فادات التي قدموھا 

 فالملحوظات اللغزية ليست جيدة. 

 

الفرع المعنون سجل التوظيف في طلب الوظيفة الخاص بھا تجربتھا في أدرجت المدعية  .26

. وفي الفرع 1989إلى  1980في وظيفة "معلمة علوم للمرحلتين ا)بتدائية وا�عدادية" من عام 

لھذه الوظيفة أدرجت "تدريس العلوم؛ ومساعدة مديرة مدرسة". وتحت ‘ وصف الواجبات’المعنون 

في وظيفة مديرة مدرسة با�نابة. ويحتج الُمدعى ) يرد ذكر لمسؤولياتھا ‘ وصف ا�نجازات’فرع 

عليه أّن المدعية قّدمت معلومات غير كافية في طلبھا، وأّنه ) يرد سجل لخبرتھا في وظيفة مديرة 

 درسة با�نابة في ملف المركز الرسمي الخاص بھا. م
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أشارت المدعية في طلبھا أّن لديھا خبرة في وظيفة "مساعدة مديرة مدرسة"، بيد أّنھا لم  .27

تقّدم أياً من التفاصيل ا�ضافية التي طلبتھا المحكمة في خ�ل الجلسة؛ من بين ھذه ا!دلة مث�ً الفترة 

مسؤوليات إضافية، وطبيعة ھذه الواجبات والمسؤوليات، والتاريخ يھا الزمنية الدقيقة التي تولت ف

 التعليم في المنطقة رسمياً تولي ھذه المسؤوليات. مكتب طلب بھا منھا مسؤول  والطريقة التي

 
افترضت أّن المزيد من التفاصيل سُتطلب خ�ل عملية ا)ختيار، بيد أّن مسؤولية كل مرشح  .28

لتوظيف أّنه يلبي المؤھ�ت الدنيا للوظائف التي يتقدم إليھا. وينبغي أن أّن ُيظھر بوضوح في طلب ا

 يشمل ھذا وصفاً كام�ً ومفص�ً للواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة. 

 
من المعقول للمرشحين ا)فتراض أّن ملفات المركز الرسمي الخاصة بھم تحتوي  وليس .29

المدعية ب� شك مقتنعة أّنھا  تسج�ً كام�ً لتاريخ عملھم أو التقدم أو ا�نجازات في الوكالة. وقد كان

صيرة !ّنھا أدِرجت في القائمة الق تلقائياً على أّنھا تستوفي جميع المتطلبات ذات الصلةسُتقّيم 

عن أّن كل عملية توظيف غفلت . وفي فعلھا ھذا لم تدرك أو ربما لوظائف مشابھة في الماضي

يجب أن تقوم بذاتھا وأّن من الخطأ عدم ذلك !ّن العملية التي تتأثر بقرارات اختيار سابقة قد تفّضل 

 بصورة غير عادلة بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين. 

 
كانت ھناك قيمة في حجة المدعية بأّنه كان ينبغي على ُمعَدي  نظرت المحكمة فيما إن .30

تلقيا  ھماونظراً إلى أنّ الخبرة ا�دارية المطلوبة. القائمتين القصيرتين بذل المزيد للتحقق من أّن لديھا 

طلبات، فلم يكن من العملي و) من الواجب عليھما متابعة المرشحين لكي يقدموا تفاصيل  105

توفير ھذه المعلومات على نموذج أنفسھم ت الذي أتيحت فيه الفرصة للمرشحين كافية في الوق

 التاريخ الشخصي. 

 
بالنظر إلى الدليل غير المطعون فيه الذي قّدمه السيد أبو طوق، وھو أّن المدعية أعلِمت أّنه  .31

فية، فمن يمكنھا تقديم الدليل على أّن لديھا على ا!قل أربع سنوات من الخبرة ا�دارية/ا�شرا

أكتوبر/تشرين ا!ول  8المؤسف أّنه لم يوصل ھذه المعلومة إلى السيدة روليخ عندما كتب إليھا في 

. ولو أّنه فعل ذلك ربما !قنع السيدة روليخ بالرد على رسالة التذكير ا�ليكترونية المرسلة 2012

دعية طلب السيد أبو طوق . و) تتذكر الم2012 /تشرين ا!ولأكتوبر 20من الدكتورة غنيم بتاريخ 
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بأن تقدم ھذه المعلومات وتجد المحكمة أّن من الصعوبة أن تفھم كيف أّن المدعية تجاھلت ھذا 

إرساله ھذه الرسالة إلى المدعية عن طريق زميلھا قّدم عند ومع ھذا، يبدو أّنه الطلب لو أّنه حدث. 

مع أّنه غير ملزم بھذا. وتجد المحكمة أّنه بموجب التطبيق السليم �جراءات ا)ستقدام  المشورةَ 

 فقد كان من السليم تماماً أن يعتمد السيد أبو طوق على ا!دلة الوثائقية التي ُوضعت أمامه. وا)ختيار 

 
  

 المرشح الُمختار

 
تاريخ في المطلوبة توراة دكالشح المختار لم يكن يملك شھادة إّن حجة المدعية أّن المر .32

لكّنه مع ذلك أدِرج في القائمة القصيرة إّنما ھي حجة بدت للمحكمة نقطة مقنعة ضد الوكالة  ا�غ�ق

بسبب المخاطر المتأصلة في أي عملية استقدام، وھي مخاطر تتمثل في عدم ا)لتزام بالمواعيد 

ين اWخرين الذين قد يكونون في موقف النھائية أو نقاط الفصل؛ فا�خفاق في ذلك قد يضر بالمرشح

، كما قد يثير تاريخ ا�غ�قوقد امتنعوا عن التقدم للوظيفة !ّنھم لم يلبوا ھذا المتطلب في مشابه 

          شكوكاً وھموماً كما حدث في ھذه القضية. 

 
من المرشحين إدراج "سنوات  التعليم الوارد في نموذج التاريخ الشخصييطلب فرع  .33

بد)ً من التاريخ الذي أصِدرت فيه الدرجة. وأشار المرشح المختار في جامعية  درجةالدراسة" لكل 

إلى  2009من سبتمبر/أيلول  درس مرحلة الدكتوراة هأنّ نموذج التاريخ الشخصي الخاص به 

؛ وشرح السيد أبو طوق أّن ُمعَدي القائمتين القصيرتين اعتمدا على ھذه المعلومة 2012يوليو/تموز 

ل�ستنتاج أّن المرشح المختار امتلك المؤھل المطلوب، كما أشار إلى أّنه رغم كون ھذا المرشح 

مة في عّمان، وبھذا لم يكن ملف المركز مرشحاً داخلياً فقد كان أيضاً موظفاً في الرئاسة العا

الرسمي الخاص به متوفراً بسرعة لُمعَدي القائمتين القصيرتين اللذين يعم�ن في مكتب إقليم ا!ردن 

ليتسنى لھما التحقق من المعلومات التي قدمھا في طلبه. وُطلب منه تقديم أدلة على مؤھله قبل 

 المقابلة، وقد فعل. 

 
ام إلى أّن المرشح المختار في المقابلة "لم يستطع أن يثبت بصورة مقنعة أشار تقرير ا)ستقد .34

امت�كه خبرة تدريسية مدتھا ث�ث سنوات كما ھو مطلوب في إع�ن الشاغر." بيد أّن فريق 
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ا)ختيار وجد أّنه لبى متطلبات الشاغر في جميع ا!وجه ا!خرى وأوِصي به لملء الوظيفة بشرط 

 دم ذلك حسب ا!صول. خبرته التدريسية، وقد قُ  لتحقق منالمزيد من ا

 
القائمتين القصيرتين  يالتفسير الذي قّدمه السيد أبو طوق وھو أن ُمعدَ إلى المحكمة مطمئنة  .35

لم ُيتح لھما الوصول إلى ملف المرشح المختار للتأكد من مؤھ�ته وخبرته. وكان السيد أبو طوق 

ا!دلة الضرورية �ثبات خبرتھا ا�دارية !درجت في القائمة  بقوله إّنه لو أّن المدعية قدمتواضحاً 

القصيرة؛ ولو أّن المرشح الناجح عجز عن تقديم أدلة على شھادة الدكتوراة قبل المقابلة لما تمت 

 مقابلته. 

 
 الخ�صة

 
لوظائف مشابھة في الماضي، وواقعة عدم حصول في القوائم القصيرة إّن إدراج المدعية  .36

لكّنه مع ذلك حصل على الوظيفة، جع�  ا�غ�قتاريخ في اجح على شھادة الدكتوراة المرشح الن

وفي الميزان، كما يمكن للبت في القضية استناداً إلى الظروف بمجملھا مثيرة للشكوك إلى حد كبير. 

الوثائق فقط أن يؤدي إلى حكم ضد الوكالة، لكن لدى ا)ستماع إلى جميع الشھود تسنى للمحكمة 

يح بعض النقاط التي بدت مريبة جداً. وأفِھم الطرفان أّنه ما لم يستطع شاھدا الُمدعى عليه توض

توفير توضيحات مقنعة فسيكون الُمدعى عليه في وضع صعب، واستنتجت المحكمة بعد ا)ستماع 

م يقع إلى ا!دلة التي قّدمھا السيد أبو طوق عدم وجود انتھاك لعقد المدعية أو بنود تعيينھا، كما ل

 !ي نظام أساسي أو إداري أو إصدار نافذ في ذلك الوقت. انتھاك 

 

في اختتام ا!دلة أّكدت المحكمة أّنه يحق للموظف النظر في ملف المركز الرسمي الخاص  .37

به للتحقق إن كانت المعلومات الواردة فيه دقيقة وكاملة وأن يطلب إجراء التغييرات ال�زمة. 

القاضي المدعية بشدة أن تنظر في ملف المركز الرسمي الخاص بھا للتأكد من أّنه ُمحّدث  ونصح

بالكامل. وإذا لم يكن فيه سجل كامل لخبرتھا وإنجازاتھا، ينبغي لھا الحصول على ا!دلة الداعمة 

 الضرورية وأن تطلب تحديث الملف بناء على ذلك. 

 
 الحكم
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  الدعوى مردودة.  .38

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  القاضي غ�م ميران

  2014مارس/آذار  19 بتاريخ
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  2014مارس/آذار  19 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̀ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


