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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات
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Judgment No.: UNRWA/DT/2014/037 
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Original:           English 
 

 

  حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:
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  ضد
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__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 
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  (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا%مم  ("المدعي") ضد محمد محمود صالح احميدةھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة #غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا%ونروا ("الُمدعى 

  . تعيينه في وظيفة مشرف ا#قراض في المنطقةعدم وھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع 

 

ُعين المدعي في وظيفة مساعد إقراض (التي أعيدت  2011أغسطس/آب  1اعتباراً من  .2

في دائرة التمويل الصغير في  1والخطوة  9تسميتھا إلى مسؤول إقراض ُبعيد ذلك) على الدرجة 

 ا%ردن بموجب عقد محدد ا%جل مدته خمسة أشھر. 

 

ديسمبر/كانون ا%ول  31ُمدد تعيين المدعي بعد ذلك مرتين، كانت المرة الثانية حتى  .3

2013 . 

 
نشرت الوكالة إعLن شاغر عام لوظيفة مسؤول إقراض  2012أغسطس/آب  18و 5بين  .4

 في المنطقة لجميع المناطق. 

 
. ورغم بعض المخاوف من 2012سبتمبر/أيلول  20تقّدم المدعي إلى الوظيفة وقوبل في  .5

لوكالة إضافته إلى كفاياته ا#شرافية التي أثبتھا فريق المقابلة مقارنة بالمرشحين اNخرين قررت ا

قائمة المرشحين الناجحين بصفة المرشح الرابع الُموصى به. وبقيت قائمة المرشحين الناجحين 

 . 2013سبتمبر/أيلول  20صالحة لسنة واحدة حتى 

 
علمت الوكالة بأنشطة يجريھا المدعي  في قائمة المرشحين الناجحين شمول المدعي  ُبعيد .6

أرسل رئيس  2012ديسمبر/كانون ا%ول  11غير متسقة مع وظائفه كمشرف إقراض. وفي 
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برنامج التمويل الصغير في ا%ردن رسالة لفت نظر إلى المدعي بسبب عLقته المالية غير الLئقة 

رق ا#جراءات التشغيلية السارية مع عمLء نشطين لدائرة التمويل الصغير، فمثل ھذه العLقات تخ

من الدليل  7المشمولة في دليل العمليات الخاص بدائرة التمويل الصغير ("الدليل"). وينص الملحق 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 

 
  مھم جداً 

  

على كل مدير فرع ضمان إعLم جميع الموظفين القدامى والجدد بدليل العمليات 

  ليماً، وينبغي أن يقرأوا الدليل وأن يستخدموه في الدائرة. وأّنھم يفھمونه فھماً س

  

  الشروط الحاكمة للع%قة بين موظفي الدائرة والعم%ء 

  

*   *   *  

. فصل الواجبات الرسمية عن التعامLت الشخصية لتفادي أي عواقب سلبية 3

  خاصة في المسائل المرتبطة بالدفع المؤجل واقتراض المال من العمLء. 

  

*   *   *  

. يجب أ,ّ يقيم مسؤولو ا#قراض أو يطوروا عLقات مع العمLء من شأنھا 9

التأثير سلباً في قدرتھم في المستقبل على التعامل مع العمLء واستحقاقاتھم 

  (التشديد في ا%صل). 

 

 
 تنص رسالة لفت النظر على ما يلي:  .7
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ومدير عمليات  12/11/2012تتبع ھذه الرسالة ا,جتماع الذي ُعقد معك في 

بوجود عLقات مالية مع عمLء نشطين من عمLء  ا,ئتمان. وفي ا,جتماع اعترفت

دائرة التمويل الصغير، وقد اشتريت الكثير من ا%شياء من العمLء وا%ھم من ذلك 

أّنك اشتريت آلة عصير بدفع مبلغ مقدم وبعمل ترتيبات لتسوية الرصيد القائم على 

Lل دفع ا%قساط الشھرية للعميل لسداد قرضه إلى دائرة أساس شھري من خ

التمويل الصغير بالنيابة عنه. وھناك فعل آخر مشابه يتمثل في شرائك أثاثاً من 

  عميل قائم بطريقة ا,ئتمان. 

  

ھذه النتائج , تتعارض فحسب مع إجراءات العمليات المقررة التي ينبغي لك 

للحد من المخاطر بل إّن ھذا السلوك أثار تساؤ,ت خطيرة عن  ا,لتزام الصارم بھا

موثوقيتك في وظيفة مشرف إقراض. وأرجو أن تتذكر أّن إدارة دائرة التمويل 

الصغير تأخذ ا,نضباط والسلوك والموقف وتصرف الموظفين على محمل الجد 

دة. إّن ، وسيتم التعامل مع أي محاولة تعرض عملياتھا للخطر بطريقة جاالكبير

  دائرة التمويل الصغير , ولن تتسامح مع ھذا السلوك.

  

بھذا أوّجه لك رسالة لفت النظر ھذه مع تنويه رسمي بأّن مثل ھذه ا%فعال ستؤدي 

دراسة أولويات وظيفتك  المزيد من ا#جراءات التأديبية. وأنا أحثك بصدق علىإلى 

  ا. وأن تكف عن أي سلوك , ُينتظر من موظف في ا%ونرو

      

 
عينت الوكالة ثLثة مرشحين من قائمة المرشحين الناجحين في وظائف مشرف إقراض في  .8

 11، و2012نوفمبر/تشرين الثاني  1فروع دائرة التمويل الصغير في البيادر والزرقاء وإربد في 

 على التوالي. 2013يناير/كانون الثاني  2و 2012نوفمبر/تشرين الثاني 
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أعلنت الوكالة عن ثLث شواغر محددة  2013ويونيو/حزيران  2012بين أغسطس/آب  .9

لوظيفة مشرفي إقراض في المنطقة إحداھا لفرع مأدبا واثنتان لفرع جرش التابع لدائرة التمويل 

أغسطس/آب  31تقّدم المدعي إلى اثنتين من ھذه الوظائف ھما الوظيفة في مأدبا في الصغير. 

 . 2013يوليو/تموز  1في  ووظيفة جرش 2012

 

وجدت الوكالة المدعي غير مLئم لوظيفة مشرف إقراض في المنطقة، وعّينت ثLثة  .10

 مرشحين خارجيين للشواغر في مأدبا وجرش. 

 
رّد الموظف المسؤول عن دائرة الموارد البشرية على  2013أكتوبر/تشرين ا%ول  1في  .11

مسؤول إقراض في المنطقة، وشرح جملة أمور من شكوى المدعي من عدم النظر في طلبه لوظيفة 

بينھا أّن رئيس برنامج التمويل الصغير في إقليم ا%ردن لم يوِص بتعيينه بسبب توجيه رسالة لفت 

 نظر إليه. 

 
رفع المدعي طلب مراجعة لقرار عدم تعيينه في وظيفة  2013أكتوبر/تشرين ا%ول  9في  .12

 مشرف إقراض في المنطقة. 

 
 رفع المدعي استقالته:  2013أكتوبر/تشرين ا%ول  27ة مؤرخة بموجب رسال .13

 
  

 10وسيكون يوم ا%حد الموافق  27/10/2013أرفع استقالتي اليوم 

 آخر يوم عمل لي بناًء على طلبي.  2013نوفمبر/تشرين الثاني 

 
رّد مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة على  2013أكتوبر/تشرين ا%ول  28في  .14

 ب المدعي لمراجعة القرار مؤكداً ما يلي: طل

  



                                                                                                                          

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/051                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/037                    

                                                                                                                                

                                              

 

Page 6 of 6 

[...] لم يكن قرار عدم تعيينك في وظيفة مسؤول ا#قراض في المنطقة تعسفياً أو 

كانت دوافعه التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع بل كان قراراً تدعمه 

رار ، اُتخذ القوقائع القضية دعماً كامLً ومراعياً لZصول. وعلى وجه التحديد

الفقرة  A/4/Part II/Rev.7بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  

34...      

  

 1ستنتج مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة أّن ا%سباب المبينة في الرسالة المؤرخة ا

من الوكالة بررت قرار رئيس برنامج التمويل الصغير في ا%ردن  2013أكتوبر/تشرين ا%ول 

  القاضي بعدم تزكية تعيين المدعي. 

 

مسؤول خدمات الموارد ثّبت  2013نوفمبر/تشرين الثاني  11بموجب رسالة مؤرخة  .15

نوفمبر/تشرين  10البشرية في إقليم ا%ردن استقالة المدعي اعتباراً من نھاية يوم العمل الموافق 

 . 2013الثاني 

 

رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا%ونروا للمنازعات  2013ديسمبر/كانون ا%ول  6في  .16

ا#قراض في المنطقة محتجاً بأّنه يطعن بھا في قرار عدم تعيينه في وظيفة مسؤول ("المحكمة") 

كان مؤھLً للوظيفة ولّبى متطلباتھا. وأشار المدعي أيضاً إلى أّن أي أخطاء ارتكبھا ھو أو زمLؤه 

كانت نتيجة قلة التوجيه. وأخيراً، يزعم المدعي أّن رغم تورط مدير فرع إربد في معامLت غير 

 يطاليا لحضور دوره تدريبية. ير للسفر إلى إت,ئقة مع العمLء إ,ّ أّنه اخ

 
رفع المدعي طلب انتصاف ذكر فيه الحجج ذاتھا الواردة  2014يناير/كانون الثاني  4 في .17

 في دعواه، وزعم أّنه تعرض للتمييز عندما لم ُيختر لوظيفة مسؤول إقراض في المنطقة. 

 
يعترض على رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى ولم  2014يناير/كانون الثاني  20في  .18

 . 2014نون الثاني يناير/كا 4صاف، وھو الطلب المؤرخ طلب المدعي لLنت
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 102أصدرت المحكمة ا%مر رقم  2014أكتوبر/تشرين ا%ول  2في  .19

)UNRWA/DT/2014 ( ا%مر رقم")تأمر فيه الُمدعى عليه بأن يظھر نسخة من طلب 102 ("

 مراجعة القرار. 

 
طلب الُمدعى عليه تمديد الوقت  2014أكتوبر/تشرين ا%ول  3طلب مؤرخ  بموجب .20

 . 102,متثال ا%مر رقم 

 
 106أصدرت المحكمة ا%مر رقم  2014أكتوبر/تشرين ا%ول  7في  .21

)UNRWA/DT/2014 .ووافقت فيه على طلب الُمدعى عليه لتمديد الوقت (  

 

أظھر الُمدعى عليه نسخة من طلب المدعي لمراجعة  2014أكتوبر/تشرين ا%ول  9في  .22

 . 102القرار امتثا,ً لZمر رقم 

 
  

  حجج المدعي

 

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .23

  

)i(  أن تُعرض عليه وظيفة مشرف ا#قراض في المنطقة %ّنه كان ينبغي

 أدِرج في قائمة المرشحين الناجحين؛ 

)ii(  عند عدم تعيينه في وظيفة مشرف ا#قراض في المنطقة أخذت

الوكالة في ا,عتبار رسالة لفت النظر فقط وكان ينبغي أن تأخذ أداءه 

 في الحسبان؛ 

)iii( ئماً ولذلك ارتكبوا ا%خطاء؛ وLؤه تدريباً مLلم يتلّق ھو وزم 
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)iv(  ئه الذين حصلوا على رسالة لفتLتعرض للتمييز %ّن بعض زم

ا في وظائف مشرفين في حين لم ُيعين ھو في وظيفة نظر ُعينو

 مشرف ا#قراض في المنطقة فقط بسبب لفت النظر الذي تلقاه. 

  

 يلتمس المدعي تعويضاً مالياً %ّنه تعرض لتمييز وظيفي.  .24

  

 حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .25

  

)i(  عدم تزكية المدعي لوظيفة مشرف ا#قراض في لم يكن قرار

المنطقة قراراً تعسفياً أو معيباً بخلل إجرائي أو بخطأ في القانون 

 ودعمته الوقائع دعماً كامLً وحسب ا%صول؛ و

)ii(  على أي ًLيوجد أساس للتعويض المالي %ّن المدعي لم يقدم دلي ,

 أضرار ربما عاناھا.  

  

 المحكمة الدعوى بكاملھا.  يلتمس الُمدعى عليه أن ترد .26

  

 المسألة ا/جرائية

 

المدعي لLنتصاف، وھو على تLحظ المحكمة أّن الُمدعى عليه في رّده لم يعترض طلب  .27

المحكمة أّنھا ليست بحاجة إلى إصدار أمر  . وتعتبر2014يناير/كانون الثاني  4الطلب المؤرخ 

 منفصل %ّن موضوع طلب ا,نتصاف يختص بموضوع القضية وھو مجرد تكرار للدعوى. 
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  ا2عتبارات 

  

القاضي بعدم تعيين المدعي في وظيفة مشرف ا#قراض في المنطقة ھل كان قرار الُمدعى عليه 

  قراراً متخذاً حسب ا%صول؟ 

 

ا#طار القانوني وا#داري الساري في القضية الحاضرة، حيث ينص من المھم النظر في  .28

 على ما يلي:  3.4النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم 

في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا,عتبار الواجب لضرورة 

  .تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة

 

، ينص توجيه شؤون الموظفين 3.4لغاية تنفيذ النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم  .29

 على اNتي:  PD/A/4/Part II/Rev.7المحليين رقم

  

  تقييم المرشحين الُمدرجين في قائمة المرشحين الناجحين

  

  

مرشح من قائمة . [...] وفقاً ,جتھاد المدير صاحب التعيين، يمكن تعيين 33

مسبقاً أو يمكن تزكيته للتعيين حسب الحالة،  اعليھالمرشحين الناجحين موافق 

  وذلك بدون الحاجة إلى نشر إعLن شاغر. 

  

  ا#عLن عن الشواغر
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. إذا لم يتم تحديد مرشحين مLئمين أو إذا اختار المدير صاحب التعيين بد,ً من 34

ية ا,ستقدام تدابير #عLن الشاغر من خLل ذلك نشر إعLن شاغر، يتخذ مدير عمل

  نظام ا,ستقدام ا#لكتروني الخاص بالوكالة.  

  

 

توّد المحكمة التذكير بأّن للمفوض العام اجتھاد واسع في اتخاذ القرارات بشأن التعيينات.  .30

, يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا بقرار الُمدعى عليه فيما  عند مراجعة ھذه القرارات،و

يخص نتيجة عملية 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 

ُتبع ا#جراء، المبين في النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين وفي ا#صدارات المحكمة إن ا

اعتباراً منصفاً وكافياً أم في عملية ا,ختيار ا%خرى ذات الصلة، أم ,، وفيما إن أعِطي الموظف 

، Abbasi 2011-UNAT-112,. وكما قضت محكمة ا%مم المتحدة لLستئناف في حكمھا رقم 

   :26في الفقرة 

  

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 إن كان ھناك أي نوع من 

[] أو أّن إجراءات اختيار الموظفين السليمة لم  التمييز أو التحيز ضد الموظف،

 ُتتبع.

 

 34و 33في الفقرتين  A/4كما ھو مشروط في توجيه شؤون الموظفين المحليين  .31

بل  ، فمن الجلي أّن الشمول في قائمة مرشحين ناجحين , يضمن التعيين،29المقتبستين في الفقرة 

موافق  للمدير صاحب التعيين ا,جتھاد لتزكية مرشح أو تعيينه بموجب قائمة مرشحين ناجحين

عليھا مسبقاً بدون الحاجة إلى إطLق إعLن شاغر. بيد أّنه يجوز للمدير صاحب التعيين أن يقرر 
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ي شكل إطLق إعLن شاغر عندما , يتم تحديد مرشحين مLئمين، أي أّن الوكالة ليست مجبرة بأ

من ا%شكال على أن تعرض وظيفة على مرشحين من قائمة مرشحين ناجحين وھي حرة في أن 

 ُتصدر إعLن شاغر حتى وإن كانت ھناك قائمة مرشحين ناجحين سارية. 

 

تجد المحكمة أّن الوكالة لم تعين المدعي من قائمة المرشحين الناجحين، وكان الُمدعى عليه  .32

م النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين وا#صدارات ا#دارية يمارس اختصاصه بموجب أحكا

السارية ا%خرى. و, ترى المحكمة أي خلل إجرائي أو خطأ في القانون في عملية ا,ستقدام فيما 

 يخص المدعي. 

 
وأّكد ذلك  –كما تقدمت ا#شارة، أوصى رئيس برنامج التمويل الصغير في إقليم ا%ردن  .33

بعدم تعيين المدعي في وظيفة مشرف إقراض في  –مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة 

المحكمة أّن مشرفي المدعي منحوا "اعتباراً  ىالمنطقة بسبب توجيه رسالة لفت نظر إليه. وتر

سي للموظفين واجباً" في "تأمين أعلى مستويات الفعالية والكفاية والنزاھة" بموجب النظام ا%سا

 عندما لم يعينوا المدعي في وظيفة مشرف إقراض في المنطقة.  3.4المحليين رقم 

 
  

ھل كان قرار الُمدعى عليه القاضي بعدم تعيين المدعي في وظيفة مشرف إقراض في المنطقة 

    تعسفياً أو متحيزاً؟ 

 

ت اعتباطية أو عندما يزعم المدعي أّن ممارسة السلطة ا,جتھادية للُمدعى عليه كان .34

، أو كان دافعھا التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع، أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطا مزاجية

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

-Rolland 2011-UNATكان مشوباً. وكما قضت محكمة ا%مم المتحدة لLستئناف في حكمھا 

 :26، وتحديداً الفقرة 122
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ھناك دائماً قرينة مفادھا أّن ا%عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه 

القرينة قرينة السLمة، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت ا#دارة أن ُتظھر 

 ومنصفاً، فإّن القرينة أّن ترشيح المستأنفة أعِطَي اعتباراً كامLً  ولو بالحد ادنى

تبقى قائمة. وبعدئٍذ ينتقل عبء ا#ثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبّين بدليل 

  .(التشديد ُمضاف) واضح ومقنع أّنھا ُحرمت من فرصة عادلة للترقية

 

استناداً إلى ا%دلة أعLه، وكما أشارت المحكمة سلفاً، تشير ا%دلة في الملف إلى أّن ترشح  .35

ي ُمنح اعتباراً كامLً ومنصفاً وأّنه لم ُيختر للوظيفة بسبب حصوله على رسالة لفت نظر. المدع

ووفقاً لفقه محكمة ا%مم المتحدة لLستئناف تبقى قرينة السLمة ا#دارية قائمة وينتقل عبء ا#ثبات 

 لترقية. إلى المدعي الذي يجب عليه أن يثبت بأدلة واضحة ومقنعة أّنه ُحرم من فرصة عادلة ل

 

 كتب المدعي في دعواه ما يلي:  .36

 
  

في عملية الطعن في القرار حجتي ا%ساسية ھي كما يلي: إذا كان عدم تعييني في 

وظيفة مشرف إقراض في المنطقة قام على رسالة لفت النظر، فلماذا ُعين زمLء 

  آخرون في وظائف مشرفين رغم أّنھم حصول على رسائل مشابھة[؟] 

 

 
لم يقّدم المدعي أدلة تعدو عن إفادات عامة لُيثبت أّن مسؤولي إقراض آخرين ُعينوا في  .37

وظائف مشرفين أو أّن الزميل الذي ذكره با,سم ُعرضت عليه وظيفة مشرف إقراض في المنطقة؛ 

 27بل زعم الُمدعى عليه أّن وظيفَتي مأدبا وجرش ُعرضتا على مرشحين خارجيين، كما أّن الفقرة 

رد الُمدعى عليه تنافي قول المدعي با#شارة إلى أّنه بسبب نقص الموظفين ُطلب إلى بعض من 

لكن لم ُيعين أي من المسؤولين  مسؤولي ا#قراض أداء عدد محدود من الواجبات ا#ضافية

المذكورين فعلياً في وظيفة مشرف إقراض في المنطقة. ولم تتسلم المحكمة أدلة تدعم زعم المدعي 
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الُمدعى عليه، وتLحظ المحكمة أّن الزمLء الذين ُيزعم أّنھم تلقوا رسائل لفت نظر وُكلفوا  أو حجة

بمسؤوليات إشرافية لم يكونوا طرفاً في القضية. وفي غياب الدليل , تجد المحكمة أّن المدعي نھض 

مل أو عوامل بعبء إثبات أّن القرار المطعون فيه كان تعسفياً أو مزاجياً أو كانت دوافعه التحا

 أخرى خارجة عن الموضوع. 

 

يذكر المدعي في طله ا,نتصاف الذي رفعه أّن الوكالة تنوي توظيف [اسم موظف] في  .38

منصب مشرف إقراض في المنطقة رغم أّنه ھو تسلّم رسالة لفت نظر أيضاً. وتجد المحكمة أّن من 

حصل على رسالة لفت نظر، كما غير الLئق أن يذكر المدعي زميله با,سم وأن يزعم أّن زميله 

تجد أّن من غير الLئق أن يذكر معامLت غير سليمة يزعم أّن مدير فرعه ارتكبھا مع العمLء، 

 وذلك %ّن زمLءه ليس أطرافاً في ھذه ا#جراءات وليسوا على اطLع عليھا.  

  

شرف إقراض الحجة الرئيسية للمدعي ھي أّن الوكالة عندما قررت عدم تعيينه في وظيفة م .39

في المنطقة كان ينبغي لھا أن تأخذ أداءه في الحسبان بد,ً من رسالة لفت النظر وحدھا. والواقع أّن 

الوكالة فعلت ذلك، فقد أخذت في ا,عتبار أداء المدعي وسلوكه في وظيفة مسؤول إقراض، وھو 

مع عمLء نشطين  مسؤول إقراض خالف ا#جراءات التشغيلية با,نخراط في عLقات مالية شخصية

لدائرته. وعلى سبيل المثال، وافق المدعي  على تسوية ديون مستحقة على عمLء بتولي دفع أقساط 

قروضھم وتسديد القروض القائمة على العمLء للوكالة. وھذا ما شرحته الوكالة للمدعي في رسالة 

خطيرة حول قدرته كمسؤول لفت النظر التي أشارت إلى جملة أمور منھا أّن سلوكه "أثار تساؤ,ت 

والكف عن أي سلوك , ُيتوقع من موظف في  إقراض" وحثته على "دراسة أولويات وظيفته

  ا%ونروا". 

 

كان نقص التدريب. ويحاول المدعي في  تيحتج المدعي أّن السبب في ا%خطاء التي ارُتكب .40

إلى أّنه "اشترى آلة من راً يطلب مراجعة القرار الذي رفعه أن يشرح إحدى ھذه ا%خطاء مش

[عميل] ودفع ا%قساط إلى الدائرة في حسابه" وقال "ھذا لم يخدم مصلحتي الشخصية ولم أقم عLقة 
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مالية معه". ھل يحتاج المدعي إلى دورة تدريبية لكي يفھم أّن من غير الLئق لمسؤول إقراض 

عي يعي أّن سلوكه كان غير الدخول في عLقات مالية شخصية مع العمLء؟ في الواقع كان المد

,ئق %ّنه كتب يقول: "أود القول إّن ھذا العمل كان نتيجة قلة التدريب من جانب المديرين". وإذا 

كما أشار  2013كان قد أعِطي الدليل للتوقيع عليه "قبل شھرين فقط"، أي في أوائل أغسطس/آب 

تجد ولماذا لم يطعن في رسالة لفت النظر؟ في طلب مراجعة القرار، فلماذا لم يقدم دليLً يدعم ھذا. 

المحكمة أّن زعم قلة التدريب يبقى بL دليل، وُيذّكر المدعي أّنه لتنظر المحكمة في أي زعم من أي 

وأّن مجرد ا#فادات العامة , تشّكل  –وثائقية أو شھادة أو غيرھا  –من الطرفين يجب تقديم أدلة 

 .ًLدلي 

 
لم يطعن المدعي في رسالة لفت النظر التي تسلّمھا وھذا يعني بحكم الواقع  كما تقّدم الذكر، .41

أّنه , يطعن في المعامLت غير الLئقة مع العمLء الذين كان يخدمھم في وظيفة مسؤول إقراض في 

المنطقة. وعLوة على ذلك، لم ينكر المدعي في عريضة الدعوى ارتكاب ھذه ا,نتھاكات #جراءات 

لم تقدم له  –كما يزعم  –في دائرة التمويل الصغير، بل ألقى بالLئمة على ا#دارة التي العمليات 

 ولزمLئه تدريباً سليماً. 

 
 –مقنع أو غير ذلك  –استناداً إلى ما تقّدم، تجد المحكمة أّن المدعي عجز عن تقديم دليل  .42

 لدعم مزاعم التحيز والتعسف والتمييز من جانب ا#دارة. 

 
 أساس قانوني لLنتصاف الذي يلتمسه المدعي؟ھل ھناك 

 
%ّنه يزعم أّنه  –بدون أي تفاصيل  –في طلب ا,نتصاف يلتمس المدعي تعويضاً مالياً  .43

 يز الوظيفي. يتعرض للتم

 

لقد عجز المدعي عن إثبات وجود أي ضرر مالي أو انتھاك إجرائي أو تحيز أو ضرر  .44

ف إقراض في المنطقة، ولذلك , يوجد أمام المحكمة معنوي فيما يخص عدم تعيينه في وظيفة مشر

 Antakiأساس لمنحه تعويضاً وفقاً لما قضت به محكمة ا%مم المتحدة لLستئناف في أحكامھا 
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2010-UNAT-095و ، James 2010-UNAT-009و ،Zhouk 2012-UNAT-224 ،

وقضت محكمة . Ibrahim UNDT/2011/115ومحكمة ا%مم المتحدة للمنازعات في حكمھا 

بما يلي: ", يجوز منح  Antaki 2010-UNAT-095ا%مم المتحدة لLستئناف في حكمھا 

تعويض إ,ّ إذا أثِبت أّن الموظف عانى أضراراً". وبما أّن المدعي لم يقدم مبررات %ي ضرر 

 مادي، فL تستطيع المحكمة منحه أي تعويض في ھذا الشأن. 

 
حيث إّن المحكمة قضت بأّن قرار عدم تعيين المدعي في وظيفة مشرف إقراض في  .45

المنطقة كان قراراً متخذاً حسب ا%صول ولم يعتريه خطأ في القانون أو خلل إجرائي أو تحيز، فإّنھا 

 تقضي بعدم وجود أساس , في الواقع و, في القانون لLنتصاف الذي يلتمسه المدعي. 

 
  

 الخ%صة

 
 

 اً إلى ا%سباب المتقدمة، الدعوى مردودة. نظر .46
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     (ُوقـbع) 

  بانة َبرازي ةالقاضي

  2014 أكتوبر/تشرين ا%ول 30 بتاريخ

 

  

  2014 أكتوبر/تشرين ا%ول 30 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـbع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


