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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2004/01                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2012/015  

Date: 29 February 2012 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بيرسل

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) و. توماس ماركوشيفسكي
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  مقدمة

 

%غاثة وكالة ا'مم المتحدة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار شون بيرسلھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه")

 وطلب المدعي ضمن .اختياره لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربيةعدم قرار 

 دعواه إظھار وثائق معينة مرتبطة بعملية ا-ستقدام للوظيفة المذكورة.

    

/كانون ديسمبر 24المؤرخ  63/253قرار الجمعية العامة لFمم المتحدة رقم  بموجب .2

. وكما 2009 /تموزيوليو 1بدءا من  (JAB)، تم إلغاء مجلس الطعون المشترك 2008 ا'ول

 /حزيرانيونيو 1من  اعتبارا، و1.11النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين رقم ھو مبين في 

'ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وتم تحويل جميع الطعون ، أنشأت الوكالة محكمة ا2010

العالقة أمام مجلس الطعون المشترك عند تاريخ إلغائه، بما فيھا ھذه الدعوى، إلى المحكمة 

 المذكورة.

 

من النظام ا'ساسي للمحكمة على أّن  5في الفقرة  2ضمن إجراء انتقالي، تنص المادة  .3

لQستماع إلى القضايا التي رفعت قبل تأسيس المحكمة، كما المحكمة ھي صاحبة ا-ختصاص 

ى تختص بإصدار ا'حكام فيھا، وھي القضايا التي لم يرفع فيھا مجلس الطعون المشترك تقريرا إل

 المفوض العام.

 
  الوقائع

 

وظفت الوكالة المدعي في وظيفة مسؤول مساعد في  1998فبراير/شباط  1اعتبارا من  .4

) P-2( الثانيةة وا-تصال في بيروت في لبنان على مستوى الفئة الفنية مجال خدمات الحماي

حا-ت عدة من الترقيات والنقل كان المدعي يشغل في زمن ا'حداث وظيفة . وبعد 1والخطوة 
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 (P-4)مسؤول المشتريات واللوجستيات في إقليم الضفة الغربية على مستوى الفئة الفنية الرابعة 

 . 10على الدرجة 

نشرت الوكالة داخليا إعQن شاغر لوظيفة نائب مدير  2003 كانون الثاني/يناير 17في  .5

)، وقد شمل وصفا P-5عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية على مستوى الفئة الفنية الخامسة (

 للمؤھQت ا'ساسية والخبرة المطلوبة للوظيفة. 

 

ظيفة نائب مدير عمليات تم نشر إعQن الشاغر لو 2003أكتوبر/تشرين ا'ول  14في  .6

 ا'ونروا في الضفة الغربية للمرشحين الخارجيين. 

 
مرشحين داخليين بمن فيھم المدعي؛ منھا من  10طلبا للوظيفة كانت  81تلقت الوكالة  .7

وأدرج خمسة مرشحين خارجيين استوفوا متطلبات الوظيفة في قائمة قصيرة وأجريت مقابQت عبر 

ليكون موعد  2004يناير/كانون الثاني  8. وحدد 2003نوفمبر/تشرين الثاني  30الھاتف في 

 داخليين بمن فيھم المدعي.  المقابQت الشخصية لتجرى مع مرشحين اثنين خارجيين وستة مرشحين

 
وجد فريق المقابلة في تقريره أّن المدعي لم يملك الخلفية ا'كاديمية المطلوبة كما كان  .8

تعرضه أقل فيما يخص ا'وجه ا%ستراتيجية وا%دارية لوظيفة ذات أقدمية وكذلك فيما يخص 

ثQثة من أعضاء فريق المقابلة بالمدعي على أن يكون المرشح  مشاريع التنمية البشرية. وأوصى

الثاني المQئم للوظيفة فيما اعتبره عضو واحد مرشحا ثالثا مQئما للوظيفة، كما أوصى أعضاء 

 الفريق با%جماع بأحد المرشحين الخارجيين على أّنه مQئم للوظيفة.

 
 أقر المفوض العام توصية فريق المقابلة.  .9

 
أعلِم المدعي أّن طلبه لوظيفة نائب مدير  2004فبراير/شباط  19سالة مؤرخة بموجب ر .10

 عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية لم يكن ناجحا. 
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طلب المدعي من المفوض العام مراجعة  2004أبريل/نيسان  18بموجب رسالة مؤرخة  .11

 ة. قرار ا-ختيار للوظيفة المعنية وأن يفسخ القرار وأن يعينه في الوظيف

 
ذكر المفوض العام ما يلي لكي يشرح للمدعي  2004مايو/أيار  20بموجب رسالة مؤرخة  .12

 أسباب قرار عدم اختياره للوظيفة:

 
  

صحيح أّنك لك خبرة مستفيضة مع الوكالة لكن مرشحا آخر كانت له خبرة مستفيضة 

Qخر كان مرشحا خارجيا وكان ھناك ثZت قوية. وبما أن ذلك المرشح اQثة ومؤھ

مرشحين داخليين فإن قرار ا-ختيار أخذ في ا-عتبار بالضرورة ا'نظمة والسياسات 

وتوجيه  5.4و 3.4ذات الصلة وعلى رأسھا النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين 

. وتشير ھذه الوثائق 5.3و 4.1في فقرتيه  I/104.2شؤون الموظفين الدوليين رقم 

يين في حالة أن تكون "جميع ا'مور متساوية إلى تفضيل يعطى إلى المرشحين الداخل

عندئذ ُيعطى التفضيل إلى المرشحين الداخليين..." انظر توجيه شؤون الموظفين 

  .I/104.2الدوليين رقم 

 

وفي حالة المرشحين لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية تقرر أن 

 لما'مور لم تكن متساوية وأن المرشح الخارجي كان أفضل تأھيQ؛ و'ن التساوي 

يكن قائما تم تعيين المرشح الخارجي الذي كان أفضل، وھذا ينسجم مع النظام 

نص على "تأمين أعلى معايير الفعالية الذي ي 3.4ا'ساسي للموظفين الدوليين 

والكفاءة والنزاھة" بصفتھا "ا-عتبار ا'ول في تعيين الموظفين" وبناء على ذلك - 

أستطيع تبرير فسخ القرار المتخذ في ھذه المسألة أو تعيينك في وظيفة نائب مدير 

  عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية. 
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ذكر المدعي أمام أمين مجلس الطعون  2004ز يوليو/تمو 30بموجب رسالة مؤرخة  .13

المشترك للموظفين الدوليين رغبته في رفع طعن بشأن تعيين نائب مدير عمليات ا'ونروا في 

 . 16الضفة الغربية وطلب وثائق كما ھو مبين في الفقرة 

 

دائرة ا'مم المتحدة لعمليات  تطلب 2004أكتوبر/تشرين ا'ول  4بموجب مذكرة مؤرخة  .14

مدة سنة لكي يعمل في وظيفة  واجبة السدادالسQم من ا'ونروا ترك المدعي بناء على إعارة  حفظ

 تمسؤول لوجستيات رئيسي مع بعثة ا'مم المتحدة في السودان، ووافقت الوكالة على الطلب وترك

 .2004ديسمبر/كانون ا'ول  31المدعي اعتبارا من 

  

 24منذ ذلك الحين لم يعد المدعي إلى الوكالة، وكما أشار في رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

إلى رئيسة قلم المحكمة فإنه يعمل في وظيفة رئيس لوجستيات عمليات حفظ  2011فبراير/شباط 

السQم في مصلحة عمليات اللوجستيات في ا'مانة العامة لFمم المتحدة في شعبة اللوجستيات في 

 رك في الو-يات المتحدة ا'مريكية. نيويو

 
  

  حجج المدعي

 
يحتج المدعي بأن الوكالة عجزت عن اتباع سياستھا في مجال ا-ستقدام المبينة في النظام   .16

وسياسة ا-ستقدام التي تتبعھا مع الموظفين الدوليين رقم  5.4ا'ساسي للموظفين الدوليين رقم 

I/104.2  كما يطلب المدعي إظھار الوثائق 1)295توضيح رقم (رسالة ال 5.3و 4.1في فقرتيه ،

 التالية: 

  

                                      
1
 كما ذكر 245وليس رقم  295المشار إليه بموجب رسالة التوضيح رقم  I/104.2لقد نشر توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم  
  لمدعي. ا
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أي وجميع المراسQت بما فيھا الرسائل ا%ليكترونية والمذكرات والمذكرات التسجيلية أو  .1

 مذكرات الملف في الملف (المكتوبة بخط اليد أو غير ذلك) ورسائل الفاكس: 

دير عمليات ا'ونروا في الضفة التي تخص اختيار المرشحين للمقابلة لوظيفة نائب م  . أ

 الغربية.

التي تخص توقيت المقابلة الشخصية للمرشحين لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في   . ب

  الضفة الغربية. 

أي وجميع المراسQت بما فيھا الرسائل ا%ليكترونية ورسائل الفاكس والمذكرات التسجيلية  .2

ة المكتوبة بخط اليد التي أوردھا أمين أو مذكرات الملف بما فيھا المQحظات الشخصي

ومعايير التقييم وتقرير التسجيل في مجلس المقابلة، ونسخة من نماذج تقييم المقابQت 

ا-ستقدام، وھي الوثائق التي وزعت للتوقيع عليھا با%ضافة إلى التباحث والمحاضر 

ت 'جل وظيفة نائب دعقالمكتوبة بخط اليد والنھائية وقرار لجنة الموارد البشرية التي ان

 مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية.

 الذي كان في اجتماع لجنة الموارد البشرية.  ISA2نسخة من مQحظات ممثل  .3

 الخاص به.  P-11الناجح ونسخة من نموذج  شحنسخة من السيرة الذاتية للمر .4

    

 طلب المدعي توفير ھذه المعلومات له بأقرب وقت ممكن. 

  

  الُمدعى عليهحجج 

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .17

  

)i(  أجريت عملية ا-ختيار لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في

 الضفة الغربية حسب ا'صول؛ 

                                      
2
  اختصار يعني اتحاد الموظفين الدوليين.  
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)ii(  لم يكن قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا

في الضفة الغربية تعسفيا أو مزاجيا أو كانت دوافعه التحامل أو 

عوامل خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في 

 القانون؛ 

)iii(  .أساس للموافقة على طلب المدعي %ظھار الوثائق المطلوبة - 

  

  ا$عتبارات

  

  المسألة الرئيسية

  

  مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية حسب ا'صول؟ ھل أجريت عملية ا-ختيار لوظيفة 

  

 
من المھم تدبر ا%طار القانوني وا%داري الساري على القضية الحاضرة، حيث ينص النظام  .18

 على ما يلي:  3.4ا'ساسي للموظفين الدوليين رقم 

  

عملية تعيين الموظفين، أو نقلھم، أو ترقيتھم، يجب منح ا-عتبار ا'عظم  في

لضرورة تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة. ويجب منح ا-عتبار 

  الواجب 'ھمية استقدام الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

 

 

 على ما يلي:  4.4 ينص النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين رقم .19
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بموجب مبادئ ميثاق ا'مم المتحدة، يجري اختيار الموظفين بQ تمييز بسبب 

العنصر، أو الجنس أو الدين. وبالقدر الممكن عمليا، يكون ا-ختيار على أساس 

 تنافسي.

 

 على ما يلي:  5.4ينص النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين رقم  .20

  

مواھب جديدة، وعلى أوسع نطاق جغرافي ممكن، مع ا-عتبار الواجب -ستقدام 

ُيمنح التفضيل لFشخاص العاملين أصQ في الوكالة ممن يتمتعون بالمؤھQت 

  والخبرة المطلوبة. 

 

 

في مسألة تنفيذ النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين يضع توجيه شؤون الموظفين الدوليين  .21

عQن عن %بما في ذلك طرق اأحكاما لسياسة ا-ستقدام المتبعة في ا'ونروا  I/104.2رقم 

الشواغر والمقابQت الشخصية وتركيبة فريق المقابلة وحجمه والبحث الذي تجريه لجنة الموارد 

البشرية وتوصياتھا وكذلك الموافقة على التعيين با%ضافة إلى ا%طار الزمني لكل من ھذه 

 الخطوات. 

 
لمحكمة ا%شارة إلى أّن المفوض العام يتمتع باجتھاد واسع في اتخاذ القرارات حول تود ا .22

التعيينات. وعند مراجعة ھذه القرارات، - يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا بقرار الُمدعى 

 عليه فيما يخص نتيجة عملية ا-ختيار للوظيفة، بيد أّن اجتھاد الُمدعى عليه ليس مطلقا، وستنظر

المحكمة إن اُتبع ا%جراء، المبين في النظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين وفي ا%صدارات 

ا'خرى ذات الصلة، أم -، وفيما إن أعِطي الموظف اعتبارا منصفا وكافيا أم -. وكما قضت 

، في الفقرة Abbasi 2011-UNAT-112محكمة ا'مم المتحدة لQستئناف في حكمھا رقم 

26   : 
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متع محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات بالو-ية لفسخ القرارات ا%دارية المعنية باختيار تت

الموظفين على أسس معينة، حيث يجوز فسخ قرار عدم اختيار موظف ما في الظروف 

التي لم يتلّق فيھا اعتبارا منصفا وكافيا، أو إن كان ھناك أي نوع من التمييز أو التحيز 

  جراءات اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع.ضد الموظف، أو أّن إ

 

عندما يزعم المدعي أّن ممارسة السلطة ا-جتھادية للُمدعى عليه كانت اعتباطية أو  .23

 أمزاجية، أو كان دافعھا التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع، أو اعتراھا خلل إجرائي أو خط

ه تقديم دليل مقنع على أّن قرار الُمدعى عليه في القانون، فإّنه يتحّمل عبء إثبات التحامل ويجب علي

-Rolland 2011-UNATكان مشوبا. وكما قضت محكمة ا'مم المتحدة لQستئناف في حكمھا 

 :26و 21، وتحديدا الفقرة 122

  

على المرشح الذي يطعن في حرمانه من الترقية أن يثبت بأدلة واضحة ومقنعة أن 

ا%جراءات انتھكت أو أن أعضاء الفريق أظھروا تحيزا أو أن مادة ليست ذات صلة 

  أخذت في ا-عتبار أو أن مادة ذات صلة أھملت. 

***  

ھناك دائما قرينة مفادھا أّن ا'عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه القرينة 

قرينة السQمة، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت ا%دارة أن ُتظھر ولو بالحد 

ا'دنى أّن ترشيح المستأنفة أعِطَي اعتبارا كامQ ومنصفا، فإّن القرينة تبقى قائمة. 

قل عبء ا%ثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبّين بدليل واضح ومقنع أّنھا وبعدئٍذ ينت

  ُحرمت من فرصة عادلة للترقية.

  

عند النظر في ا'دلة الواردة في الملف تQحظ المحكمة أن الوكالة امتثلت النظام ا'ساسي  .24

بشأن سياسات  I/104.2للموظفين الدوليين الفصل الرابع وتوجيَه شؤون الموظفين الدوليين رقم 



                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2004/01                                             

                                                                                                                     Judgment No.: UNRWA/DT/2012/015  

                                                                                                                      

                                              

Page 10 of 10 

لة أمور منھا أّن الوكالة موإجراءات ا-ستقدام والتعيين والترقية. وتود المحكمة أن تستحضر ج

أعلنت عن الوظيفة للمرشحين الداخليين والخارجيين وذكرت المؤھQت والخبرة ا'ساسية للوظيفة 

 وھي: 

)i(  لوم ا%دارة العامة أو إدارة ا'عمال أو العشھادة جامعية متقدمة في

ا-جتماعية أو العلوم السياسية مع معرفة عميقة بالوقائع الجغرافية 

 السياسية للشرق ا'وسط ومضامينھا ا-جتماعية الثقافية ...

)ii(  سنة من الخبرة العملية في تطبيق مبادئ المعرفة  12على ا'قل

النظرية لما في ذلك ما - يقل عن ست سنوات على مستوى إشرافي 

حكومية كبيرة أو منظمة تجارية دولية. إّن التنوع وإداري في منظمة 

الشديد للمشاكل المرتبطة بالمسائل السياسية وا-جتماعية 

أھمية إضافية كبيرة لمتطلب الخبرة وا-قتصادية وا%دارية يعطي 

ا%دارية ذات ا'قدمية مع مستوى عاٍل من المھارة في التفاوض 

  (التشديد مضاف).  وحل المشكQت

 

المحكمة أن إعQن الشاغر المقتبس أعQه ينص بوضوح على أن الوكالة "تعطي تQحظ  .25

أنه في حالة المرشحين أھمية إضافية كبيرة لمتطلب الخبرة ا%دارية ذات ا'قدمية"، ناھيك عن 

لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية تقرر أن المرشح الداخلي (المدعي) 

يكونا متساويين بل إن المرشح الخارجي كان أفضل تأھيQ. وعليه، و'ن  والمرشح الخارجي لم

المرشح الخارجي الذي كان المرشح ا'فضل. وفي عملية التوصل  التساوي لم يكن موجودا تم تعيين

الذي  3.4إلى ھذا القرار عملت الوكالة بما ينسجم مع النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين رقم 

ى معايير الفعالية والكفاءة والنزاھة" بصفته "ا-عتبار ا'عظم في تعيين ... يتطلب "تأمين أعل

 الموظفين". 
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تجد المحكمة أن الوكالة كما ھو مثبت في الملف امتثلت جميع أوجه سياسة ا-ستقدام التبعة  .26

 : يلديھا وھ

 
  

)i(  ن الشاغر داخليا وخارجيا؛Qُنشر إع 

)ii( من المرشحين الداخليين والخارجيين؛  تم إعداد قائمة قصيرة 

)iii(  قابل فريق مقابلة مشكل حسب ا'صول المدعَي وغيره من

المرشحين المدرجين على القائمة القصيرة، وقد تشكل فريق المقابلة 

من مدير عمليات ا'ونروا في غزة، ومدير العمليات، ومدير 

عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية ونائب مدير عمليات ا'ونروا 

في الضفة الغربية آنذاك ورئيس شعبة الموارد البشرية ورئيس قسم 

  ا-ستقدام وتطوير الموظفين؛  

)iv( مواطن أصدر فريق المقابلة تقريرا يقيم فيه نقاط قوة المدعي و

 ضعفه في ضوء إعQن الشاغر ومتطلبات الوظيفة؛ 

)v(  اتفق فريق المقابلة با%جماع على أن مرشحا آخر كان ا'نسب

للوظيفة في حين اعتبر بعض أعضاء الفريق المدعي مرشحا ثانيا 

 مناسبا في حال رفض المرشح المتفق عليه با%جماع العرض؛ 

)vi( لى لجنة الموارد البشرية قُدمت استنتاجات وتوصيات فريق المقابلة إ

التي أوصت بتعيين المرشح الذي اعتبره فريق المقابلة المرشح 

 ا'نسب؛ 

)vii(  .أقر المفوض العام توصية لجنة الموارد البشرية 

 
أما زعم المدعي أن سياسة ا-ستقدام المعتمدة لدى الوكالة تعطي ا'فضلية للمرشحين  .27

الذي يقول "ُيعطى التفضيل إلى  5.4الدوليين الداخليين حسب نص النظام ا'ساسي للموظفين 

ا'شخاص العاملين أصQ في خدمة الوكالة الذين لديھم المؤھQت والخبرة المطلوبة"، فالمحكمة 



                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2004/01                                             

                                                                                                                     Judgment No.: UNRWA/DT/2012/015  

                                                                                                                      

                                              

Page 12 of 12 

 التفضيل ُيعطى إلى المرشحين الداخليين فقط عندما تكون جميع ا'مور متساويةتذكر المدعي أن 

ي القضية الحاضرة لم تكن جميع ا'مور متساوية بين مرشح داخلي وخارجي (التشديد مضاف). وف

، ويتجلى من بين المدعي والمرشح الخارجي الذي حصل على عرض الوظيفة في نھاية المطاف

تقرير فريق المقابلة والسيرة الذاتية للمدعي أن المدعي عجز عن تلبية المؤھQت ا'كاديمية 

ا%دارة العامة أو إدارة ا'عمال أو العلوم  ا'ساسية للمدعي أ- وھي "شھادة جامعية متقدمة في

ا-جتماعية أو العلوم السياسية" 'ّنه كان يحمل دبلوما في ا%ليكترونيات وا-تصا-ت السلكية 

ما ب والQسلكية؛ كما عجز المدعي عن تلبية الخبرة ا'ساسية المطلوبة للوظيفة 'ّن المدعي حس

تى اZن لFوجه ا%ستراتيجية وا%دارية التي يقتضيھا دور وجد فريق المقابلة كان له "تعرض أقل ح

ذو أقدمية، كما كان تعرضه أقل إلى مشاريع التنمية البشرية." والواقع أن المحكمة - تفھم سبب 

إدراج المدعي في القائمة القصيرة أصQ عندما بدا جليا أنه لم يملك الخلفية التعليمية المQئمة أو 

لوبة في مجال الخبرة ا%دارية وعليه، ترى المحكمة أنه - أساس  لما قاله لسنوات الخبرة المط

أبريل/نيسان  19المدعي في رسالته إلى مجلس الطعون المشترك للموظفين الدوليين المؤرخة 

  مQئما للوظيفة.  اعُتبروھو أنه  2004

 

اتباع سياسة - ترى المحكمة ا'ساَس الذي يبني عليه المدعي زعمه أن الوكالة تخلفت عن  .28

وتوجيه شؤون  5.4ا-ستقدام المعتمدة لديھا بما ينسجم مع النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين 

 ، بل تجد المحكمة أن الوكالة التزمت النظام ا'ساسي للموظفينI/104.2الموظفين الدوليين رقم 

والنظام ا%داري للموظفين والتوجيھات ذات الصلة من خQل تأمين أعلى معايير الفعالية والكفاءة 

 النزاھة في تعيين الموظفين وترقيتھم. 

 
  

ھل اُتخذ قرار الُمدعى عليه بطريقة تعسفية أو كانت دوافعه التحامل أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ 

 في القانون؟ 
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-Hepworth 2011-UNATقضت محكمة ا'مم المتحدة لQستئناف في حكمھا  كما  .29

، يجب أن يكون الدليل المقدم من المدعي مقنعا في مسألة إثبات مزاعم وجود 28في الفقرة  178

وفي القضية الحاضرة لم يزعم المدعي أن قرار الوكالة القاضي بعدم . دافع خارج عن الموضوع

ير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية كان تعسفيا أو مزاجيا أو تأثر تعيينه في وظيفة نائب مد

، كما لم يقدم المدعي أي دليل اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانونبالتحامل أو بدافع غير سليم أو 

على ليثبت أن قرار الُمدعى عليه كان معيبا أو تعسفيا. وتود المحكمة ا-ستشھاد بما عقدته محكمة 

 :4، وتحديدا الفقرة Rolland 2011-UNAT-122المتحدة لQستئناف في حكمھا ا'مم 

  

  

في العموم، عندما ينال المرشحون اعتبارا منصفا مع غياب التمييز والتحيز، 

 وعندما تتبع ا%جراءات السليمة مع ا'خذ في ا-عتبار جميع المواد ذات الصلة

  يبقى قرار ا-ختيار قائما. 

  

  

نائب مدير عمليات تجد المحكمة أن قرار الُمدعى عليه القاضي بعدم اختيار المدعي لوظيفة 

  ا'ونروا في الضفة الغربية لم يعتريه تحامل أو خطأ إجرائي أو خطأ في القانون. 

   

  ھل ھناك أساس لطلب المدعي %ظھار وثائق؟ 

 

 ) من النظام ا'ساسي للمحكمة على ما يلي: 1(9تنص المادة  .30

  

يجوز للمحكمة أن تأمر بإظھار وثائق أو أي أدلة من ھذا القبيل حسبما تراه 

 ضروريا. 
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حكمة ا'مم المتحدة لQستئناف في إحدى تقييم طلب أحد المدعين %ظھار أدلة ذكرت ملدى  .31

 ما يلي:  Bertucci 2011-UNAT-121أمھات القضايا في حكمھا 

  

  

، ويحق السلطة ممنوحة للمحكمة ليتسنى إجراء بت عادل وسريع للقضية ھذه

  للمحكمة أن تأمر بإظھار أي وثيقة لتحقيق تلك الغاية. 

  

-تخاذ قرار فيما إن كان إظھار الوثائق مطلوبا للبت العادل والسريع للقضية فإن ا%جراء الذي 

في  774أ في ا'صل في الحكم رقم قد نش Bertucciاعُتمد باتساق كما ھي الحالة في الحكم 

الذي أصدرته المحكمة ا%دارية لFمم المتحدة، وھي محكمة  Stepczynski (1996)قضية 

  سابقة، وفيه قضت بما يلي: 

  

من محاضر مجلس التعيين والترقية، ترى  فيما يخص طلب إظھار مقتطفات

ء بقرار؛ وفي ھذه المحكمة أن الوثائق تحت تصرفھا وھي كافية لتمكينھا من ا%د-

    الحال فإن الطلب مرفوض. 

 
بالمثل، عندما طلب مدعون من المحكمة أمرا %ظھار وثائق رفضت ھذه المحكمة طلبات  .32

." بحثعلى أسس منھا أّن "القاعدة - تمنح لطرف رخصة طلب تدخل المحكمة لQنخراط في حملة 

 007وا'مر رقم  Al Khatib) في قضية UNRWA/DT/2012( 001ا'مر رقم 

)UNRWA/DT/2011 في قضية (Wishah وإّن طلب المدعي في القضية الحاضرة .

فضفاض جدا والوثائق المطلوبة غير ضرورية للبت العادل والسريع، فالوثائق التي بين يدي 

المحكمة تكفي لتمكينھا من إصدار قرار يبت فيما إن أعطي المدعي اعتبارا كامQ وعاد- في 

ن اتبع الُمدعى عليه إجراءات إيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية وفيما ترشحه لوظ

 وسياسات ا-ستقدام ذات الصلة. 
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فريق المقابلة أو قرار لجنة استبدال قرارھا بقرار  ليسدور المحكمة ُيذكر المدعي أّن  .33

الموارد البشرية أو مقارنة المدعي بالمرشح الناجح لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في الضفة 

، بل إن دور أي أّنه - يعود إلى المحكمة أن تقّيم صفات المرشحين للوظيفة المعنيةالغربية، 

 Kumarفي قضية  834في حكمھا رقم المحكمة ھو كما وصفته المحكمة ا%دارية لFمم المتحدة 

(1997) : 

 
  

تعيين المدعي في مھمة المحكمة ھي البت إن كان قرار الُمدعى عليه القاضي بعدم 

ھذا  فيما إن كانلQجتھاد الذي يتمتع به أو الوظيفة المذكورة أعQه ممارسة سليمة 

المحكمة أّن القرار معيبا بالتحامل أو بعوامل أخرى خارجة عن الموضوع؛ وتQحظ 

  على المدعي. يقع ا%ثبات في المسائل التي يزعم فيھا التحامل أو التمييز  ءعب

  

مرة أخرى، وھو الحكم  Kumarتھتدي اللمحكمة بفقه المحكمة ا%دارية لFمم المتحدة في حكمھا 

  متقدم الذكر وجاء فيه ما يلي: 

  

ذه الوظيفة ... لكن مع تتعاطف المحكمة مع كون المدعي يعتقد بصدق أّنه يستحق ھ

ذلك - يجوز للمحكمة أن تستبدل حكمھا بقرار ا'مين العام في غياب أدلة تظھر تحيزا 

أو تحامQ أو دافعا غير سليم أو عوامل خارجة عن الموضوع، وھي أمور لم تجدھا 

  المحكمة في ھذه القضية. 

   

 
تجد المحكمة أن المدعي عجز عن إثبات صلة الوثائق المطلوبة أو  نظرا إلى ما تقدم، .34

الحاجة إلى إظھارھا. وعجز المدعي عن النھوض بعبء ا%ثبات بأن قرار الُمدعى عليه عدم 

اختياره لوظيفة نائب مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية لم يتخذ حسب ا'صول أو أنه اعتراه 

 أ في القانون.جرائي أو تعسف أو خطإخلل 
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 الخ&صة

 

 - أساس لھذه الدعوى، والدعوى مردودة بكاملھا.  .35

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

 بانة َبرازي ةالقاضي

 2012فبراير/شباط  29 بتاريخ

  

 2012فبراير/شباط  29 السجل بتاريخ أدِخَل في

  

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


