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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/019                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/038 

Date: 30 October 2014 

Original:           English 
 

 

  حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شحرور

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ("المدعي") ضد وسيم شحرورھذه دعوى رفعھا  .1

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

إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفة مسؤول الشؤون ا$دارية في دائرة ا$غاثة والخدمات عدم قرار 

   ا-جتماعية. 

  

  الوقائع 

 

وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة معلم حاسوب على  2007يناير/كانون الثاني  15في  .2

 في لبنان بموجب تعيين محدد ا&جل.  اعفي مدرسة وادي حوارث في منطقة البق 8الدرجة 

 

ُرقي المدعي إلى وظيفة مدير نظام التسجيل  2009أكتوبر/تشرين ا&ول  7من  اعتباراً  .3

 في مكتب إقليم لبنان.  11الموحد في ا$قليم على الدرجة 

 
شاغر لوظيفة مسؤول الشؤون أصدرت الوكالة إعJن  2012 كانون الثاني/يناير 25في  .4

وتطلب إعJن الشاغر جملة  ،14 على الدرجة ا$دارية في دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية

 أمور منھا ما يلي: 

 

 المؤھ"ت اكاديمية والمھنية  . أ

  

  شھادة جامعية في إدارة ا&عمال أو تخصص ذي عJقة. 

 

 الخبرة  . ب
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أربع سنوات في وظيفة إدارية ذات أقدمية، وينبغي أن تشمل الخبرة استخدام وتطبيق 

  برمجيات جداول البيانات وقواعد البيانات. 

 
طلبات رداً على إعJن الشاغر، وأوِصي في البداية باثنين  304تسلّم ما مجموعه  تم .5

وعشرين مرشحاً لخوض ا-متحان الكتابي. وبعد التشاور مع دائرة الموارد البشرية في عّمان قرر 

مسؤول الموارد البشرية في إقليم لبنان أن يدعو إلى ا-متحان المرشحين أصحاب الخبرة ذات 

الشاغر لم يشترط أّن خبرة العمل مقتصرة على  إتمام شھادة البكالوريوس &ّن إعJن الصلة قبل

مرشحاً آخر &خذ ا-متحان الكتابي ولم يكن  12الخبرة بعد الشھادة الجامعية. ونتيجة لذلك ُدعي 

 ين إلى ا-متحان. المدعي من المدعو

 

، أعلم مسؤول الموارد البشرية في إقليم 2012أغسطس/آب  28بموجب رسالة مؤرخة  .6

دائرة ا$غاثة لبنان المدعَي أّنه لم ُيدرج في القائمة القصيرة لوظيفة مسؤول الشؤون ا$دارية في 

 والخدمات ا-جتماعية. ووردت في الرسالة جملة أمور منھا ما يلي: 

 
إعJن الشاغر أربع سنوات في وظيفة إدارية في  كانت الخبرة المھنية المذكورة

ذات أقدمية، وقد راجعت طلبك للوظيفة ووجدت أّنك - تملك الخبرة المطلوبة ذات 

الصلة. وقبل إدراج أي مرشح في القائمة القصيرة يتفق مكتب الموارد البشرية 

أدرجَت والدائرة صاحبة التعيين على الخبرة التي ُتعتبر ذات صلة للوظيفة. وقد 

الخبرة التالية: مدير نظام التسجيل الموحد في ا$قليم، ومعلم رياضيات وحاسوب، 

. أجرى مكتب الموارد البشرية وبرنامج ا$غاثة والخدمات اتومدير نظم وشبك

، ولذلك لم ا-جتماعية عملية فرز المرشحين، ولم ُتعتبر خبرتك ذات صلة بالوظيفة

  ُتدرج في القائمة القصيرة. 

 
إلى مسؤول الموارد البشرية في إقليم  2012أغسطس/آب  29وجب رسالة مؤرخة بم .7

لبنان سأل المدعي عن سبب عدم دعوته إلى أخذ ا-متحان الكتابي، وعن سبب دعوة مرشحين 
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آخرين بعد عملية الفرز ا&ولية للمرشحين، وعن ا&ساس الذي قُيمت به خبرة المرشحين 

 الخارجيين.

 

، رّد مسؤول الموارد البشرية 2012سبتمبر/أيلول  11رونية مؤرخة بموجب رسالة إليكت .8

 ذات صلة بالوظيفة.  عتبرفي إقليم لبنان على طلب المدعي مكرراً أّن خبرته لم ت

 
إلى مدير شؤون ا&ونروا في  2012سبتمبر/أيلول  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

عّبر المدعي عن قلقه من عملية ا-ستقدام وإقصائه من ا-متحان الكتابي، وطلب النظر  ا$نابةلبنان ب

 في  حالته. 

 
رّد مدير شؤون ا&ونروا في  2012سبتمبر/أيلول  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 على الرسالة ا$لكترونية للمدعي كما يلي: با$نابةلبنان 

 
  

ك الموارد البشرية والدائرة صاحبة التعيين خبرتَ [...] في حالتك أنت اعتبر مكتب 

مسؤول شؤون إدارية. وتوخياً لWنصاف في عملية الفرز غير ذات صلة بوظيفة 

ذھب مكتب الموارد البشرية إلى حد أبعد وتشاور مع دائرة تكنولوجيا المعلومات 

أّن ا-ستنتاج لكي يعلم إن كان - ينبغي اعتبار الواجبات التي ذكرتھا فنية بحتة، بيد 

ذات صلة ولم ُتدرج في القائمة ا&ول تكرر. وبناًء على ذلك لم ُتعتبر خبرتك 

  القصيرة. 

  

في القائمة القصيرة لخوض  في البداية َرجواأعلم أّن عدداً من المرشحين لم ُيد

ا-متحان الفني حتى رفعت مجموعة طلباً كنت أنت أحد كاتبيه لمراجعة القرار 

ية ا-ستقدام. واستند الفرز ا&ولي الذي أدى إلى إقصاء بعض وللشمول في عمل

لى الخبرة ذات الصلة بعد التعليم عھؤ-ء المرشحين إلى اختيار مرشحين حصلوا 
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الجامعي. وعمJً بالنصيحة التي أسدتھا الرئاسة العامة وبما أّن إعJن الشاغر لم 

م الشھادة الجامعية فقد ينص على أّن الخبرة المطلوبة ينبغي أن تكون بعد تسلّ 

تقررت إعادة فرز الملف وشمول المرشحين من أصحاب الخبرة ذات الصلة حتى 

لو لم تكن مكتسبة قبل الشھادة الجامعية. وبذلك تمت دعوة بعض المرشحين الذي 

. وھذا - ينطبق على امتحان فني لخوضلم ُيدرجوا في القائمة القصيرة في البداية 

  عُتبرت غير ذات صلة. حالتك &ّن خبرتك ا

  

كون ھناك ي- - ُتطبق إ-ّ عندما  أّما ما يخص تطبيق المعادلة في حالتك، فالمعادلة

ن الذي يلبون المتطلبات التعليمية والمھنية للوظيفة. وفي عدد من المرشحين الكافي

  مرشحاً يلبون المتطلبات تلبية كاملة.  34ھذه الحالة حددت الموارد البشرية 

  

***  

  

بعد المشاورات مع  –أّما ما يشكل خبرة ذات أقدمية فقد ُحدد ھذا قبل عملية الفرز 

فما  10وھو أّن الوظيفة ا$دارية ذات ا&قدمية ُحددت على الدرجة  –الرئاسة 

خبرة المرشحين الخارجيين وفقاً للوصف الوظيفي والمسمى الوظيفي  فوق. وقُيمت

  في الحا-ت التي أظھرا فيھا منصباً إدارياً بأقدمية.

   

 
طلب المدعي من مدير  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

ان كتابي لوظيفة مسؤول شؤون ا&ونروا في لبنان با$نابة مراجعة قرار عدم دعوته إلى أخذ امتح

دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية. وذكر المدعي في رسالته ا$لكترونية ما الشؤون ا$دارية في 

 يلي: 
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تكنولوجيا المعلومات الذي  –كان الھدف الوحيد من التشاور مع مكتب إقليم لبنان 

على إن كانت وليس الحكم  حتةطلبته ھو البت بأّن وظيفتي الحالية ليست فنية ب

خبرتي ذات صلة بالوظيفة أم - &ّن وظيفتي الحالية تحت ا$شراف الفني لنظام 

التسجيل الموحد حتى [النص منقول] في الرئاسة العامة وليس تكنولوجيا المعلومات 

طلبت التشاور مع دائرة  في مكتب إقليم لبنان الذي أحترمه. وعJوة على ذلك

ة فيما يخص امتJكي للمھارات ا$دارية ذات ا&قدمية. ا$غاثة والخدمات ا-جتماعي

وتوقعت أّن دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية ناقشت ھذه المسألة مع الموارد 

  البشرية لكّن الموارد البشرية لم يقبلوا ا-ستماع لوجھات نظرھم. 

   

رّد مدير شؤون ا&ونروا في لبنان  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  12بموجب رسالة مؤرخة  .12

 على طلب المدعي لمراجعة قرار مثبتاً القرار المطعون فيه، وأشار في رسالته إلى ما يلي:  با$نابة

  

تكن ذات صلة بالوظيفة، ولم يتم تدقيق ذلك فقط  ملقد ُوجد في حالتك أّن خبرتك ل

يا المعلومات بل أيضاً مع دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية. وكما مع تكنولوج

فإّن من يجري فرز الطلبات &ي  سبتمبر/أيلول 21شرحت في رسالتي المؤرخة 

عملية استقدام ھي الموارد البشرية ثم تجريھا بصورة مستقلة الدائرة صاحبة 

-جتماعية أيضاً أّن التعيين. وفي حالتك أنت، وجدت دائرة ا$غاثة والخدمات ا

  خبرتك غير ذات صلة بالوظيفة. 

  

 رفع المدعي دعوى إلى المحكمة.  2012ديسمبر/كانون ا&ول  11في  .13

 

 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  2013يونيو/حزيران  13في  .14
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  حجج المدعي

 

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .15

  

)i( ُدعي المرشحون أصحاب درجة البكالوريوس الذين تخرجوا في  لقد

&خذ ا-متحان في حين أقِصي المدعي الذي  2012و 2011عاَمي 

، وإذا استندت معايير الفرز إلى الخبرة فقد يحمل درجة الماجستير

كان ينبغي اعتبار شھادة الماجستير التي يحملھا معادلًة لثJث 

  سنوات من الخبرة؛ 

)ii( رته الممتدة تسع سنوات في إدارة النظم إدارة النظم وليس تشمل خب

 فقط توفير الدعم الفني؛ 

)iii(  استناداً إلى وظيفته الحالية فھو يملك خبرة إدارية ذات أقدمية؛ 

)iv(  كانت المشاورة التي طلبھا مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في مكتب

 فنية بحتة؛ إقليم لبنان مقتصرة على الجزم بأّن وظيفته الحالية ليست 

)v(  لم يتم التشاور مع دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية بشأن الخبرة

 ا$دارية ذات ا&قدمية للمدعي؛ 

)vi( ن إلى أخذ ا-متحان؛ وJُدعي مرشحان غير مؤھ 

)vii(  ف بين دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية ودائرة المواردJوقع خ

اعتبرت دائرة ا$غاثة والخدمات البشرية بشأن فرز المرشحين و

 ا-جتماعية خبرة المدعي مرتبطة بالوظيفة. 
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 يلتمس المدعي ما يلي:  .16

  

)i(  أمر $عادة ھيكلة شعبة ا-ستقدام في دائرة الموارد البشرية لكي

لتحقيق راسخة  ت"يضع الناس المحترفون وا-ختصاصيون خلفيا

 معايير عالية من الحياد والشفافية"؛ 

)ii(  إلى دائرة الموارد البشرية لكي "تعدل معايير واضحة أمر موجه

 عند النظر في خبرات المرشحين الخارجيين["]؛ 

)iii(  التعويض عن "ا$حباط نتيجة عملية ا-ستقدام غير المھنية التي

 منعت المدعي من المنافسة الشريفة"؛ و

)iv(  .تعويض عن ا&ضرار المعنوية 

  

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 الحجج التالية:يقّدم الُمدعى عليه  .17

  

)i(  كان عدم اختيار المدعي سليماً، وقد راعت عملية ا-ختيار لوظيفة

مسؤول الشؤون ا$دارية لدائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية 

 ًJا$طاَر التنظيمي للوكالة وأعِطي ترّشح المدعي اعتباراً كام

ومنصفاً. وقام قرار الوكالة القاضي بعدم اختيار المدعي على 

تنتاج الذي تشّكل حسب ا&صول بأّن المدعي لم يكن يملك ا-س

 الخبرة المطلوبة؛ 

)ii(  ئماً للدعوة إلى ا-متحان الكتابي،  34حيث إّنه كان ھناكJمرشحاً م

وخJفاً لحجة المدعي، لم تكن ھناك حاجة إلى اللجوء إلى المعادلة 
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 &ّن شھادة الماجستير التي يحملھا المدعي لم ُتحسب ضمن سنواته

 من الخبرة ذات الصلة؛ 

)iii(  لم ُتشكل سنوات خبرة المدعي في وظيفة مدرس ومدرب خبرة

إدارية ذات أقدمية &ّنه لم يضطلع بمسؤوليات إشرافية في ھاتين 

 الوظيفتين؛ 

)iv(  خبرة إدارية ذات  11- تشكل الوظيفة الحالية للمدعي على الدرجة

 أقدمية؛ 

)v(  ً لحجة المدعي لم يقع خJف بين دائرة ا$غاثة والخدمات  خJفا

ا-جتماعية ودائرة الموارد البشرية بشأن حالة المدعي &ّن الدائرتين 

 لم تعتبراه حائزاً على الخبرة المطلوبة؛ 

)vi(  لم يقدم المدعي أي دليل على أّن قرار الوكالة عدم اختياره للوظيفة

ر بالتحامل أو بدافع غير سليم أو كان تعسفياً أو مزاجياً أو أّنه تأث

 اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ 

)vii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيJأساس قانونياً ل - 

  

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .18

  

 ا,عتبارات

 

في المستھل تJحظ المحكمة أّن المدعي يطعن في قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة  .19

لوظيفة مسؤول الشؤون ا$دارية في دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية. وتستشھد المحكمة بفقه 

 الذي جاء فيه ما يلي:  Planas UNDT/2009/086محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات في حكمھا 
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إلى أّن عملية ا-ختيار عملية اتخاذ قرار، فإّنھا تشمل سلسلة من الخطوات أو نظراً 

النتائج التي تفضي إلى قرار إداري، ويجوز الطعن في ھذه الخطوات فقط في 

سياق طعن في نتيجة عملية ا-ختيار، لكّنھا - يمكن أن تكون وحدھا موضوع 

تماع إلى الدعوى وإصدار طعن أمام المحكمة. و- تكون المحكمة مختصة با-س

من نظامھا ا&ساسي إ-ّ إذا طعن المدعي في نتيجة  2حكم فيھا بموجب المادة 

  عملية اختيار لوظيفة محددة (أي في القرار ا$داري).

   

ة الواردة في الملف، مع ا&خذ في ا-عتبار النص المقتبس، ومع ا&خذ في الحسبان ا&دل .20

اختياره لوظيفة مسؤول الشؤون  مالذي يطعن فيه المدعي فعJً ھو عدتعتبر المحكمة أّن القرار 

ه كانت النتيجة النھائية لعدم دعوته إلى ذھ نّ ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية & ا$دارية في دائرة

للمواصلة في عملية ا-ختيار. وحيث إّنه لم تتم دعوة المدعي إلى أخذ امتحان كتابي ستراجع 

 ة ا-ختيار حتى ھذه المرحلة.المحكمة ا]ن عملي

  

 ھل أجِريت عملية إعداد القائمة القصيرة حسب ا&صول؟ 

  

من المھم تدبر ا$طار القانوني وا$داري الساري في القضية الحاضرة. وينص النظام  .21

 على ما يلي: 3.4ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 

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

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 
، ينص توجيه شؤون الموظفين 3.4لغاية تنفيذ النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم   .22

 على ا]تي:  PD/A/4/Part II/Rev.7 Section 1المحليين رقم
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  تقييم الطلبات

  

. بعد انقضاء تاريخ ا$غJق 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 وإعJن الشاغر أو أغلبھا. 

  

عبر  طويلةقائمة الالالتعيين با-شتراك مع مدير ا-ستقدام  . يقرر المدير صاحب36

نظام ا-ستقدام ا$ليكتروني. وفي حالة الوظائف الخاصة بالبرامج أو الوظائف في 

إدارة الدعم في ا$قليم، على مدير ا$قليم ضمان التنسيق المJئم مع البرنامج المعني 

  أو مع إدارة الدعم المعنية.

* * * *  

لضرورة تأمين أعلى  ا&ولالموظفين، يجب منح ا-عتبار  اختيارملية في ع. 66

  ...مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة

 

المحكمة إلى أّن المفوض العام يتمتع باجتھاد واسع في اتخاذ القرارات حول تشير  .23

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

عليه فيما يخص نتيجة عملية ا-ختيار للوظيفة، أي أّنه - يعود إلى المحكمة أن تقّيم صفات 

لوظيفة المعنية من حيث أّيھم كان ا&نسب لشغلھا، بيد أّن اجتھاد الُمدعى عليه ليس المرشحين ل

مطلقاً، وستنظر المحكمة إن اُتبع ا$جراء، المبين في النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين وفي 

وكما  ا$صدارات ا&خرى ذات الصلة، أم -، وفيما إن أعِطي الموظف اعتباراً منصفاً وكافياً أم -.

، في Abbasi 2011-UNAT-112قضت محكمة ا&مم المتحدة لJستئناف في حكمھا رقم 

 :26الفقرة 
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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 

ّق فيھا اعتباراً منصفاً وكافياً، أو إن كان ھناك أي نوع من في الظروف التي لم يتل

 التمييز أو التحيز ضد الموظف، أو أّن إجراءات اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع.

 
عندما يزعم المدعي أّن ممارسة السلطة ا-جتھادية للُمدعى عليه كانت اعتباطية أو مبنية  .24

عوامل خارجة عن الموضوع، أو اعتراھا خلل إجرائي أو على الھوى، أو كان دافعھا التحامل أو 

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

-Rolland 2011عليه كان مشوباً. وكما قضت محكمة ا&مم المتحدة لJستئناف في حكمھا 

UNAT-122 26، وتحديداً الفقرة: 

  

دائماً قرينة مفادھا أّن ا&عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه  ھناك

القرينة قرينة السJمة، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت ا$دارة أن ُتظھر 

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

قل عبء ا$ثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبّين بدليل تبقى قائمة. وبعدئٍذ ينت

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

 

 PD/A/4/Part تبين ا&دلة الواردة في الملف أّن الوكالة التزمت توجيه شؤون الموظفين .25

II/Rev.7 Section 1  ن عن الوظيفة وإعداد القائمة القصيرة للمرشحين. $فيما يخص اJع

طلبات لوظيفة مساعد إداري في دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية، وقد  304وتلقت الوكالة 

مرشحاً في القائمة القصيرة لخوض ا-متحان الكتابي. وُتظھر ا&دلة أّن الفرز  22أدِرج في البداية 

ين الذين اكتسبوا الخبرة المJئمة بعد التعليم الجامعي في حين لم ا&ولي قام على اختيار المرشح

ينص إعJن الشاغر على اقتصار خبرة العمل على الخبرة بعد التخرج. وبعد طلب مراجعة جماعي 

لعملية الفرز قرر مسؤول الموارد البشرية في إقليم لبنان بالتشاور مع دائرة الموارد البشرية أن 
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المرشحين الذين حصلوا على الخبرة ذات الصلة قبل الحصول على شھادتھم يدعو إلى ا-متحان 

 . الكتابي مرشحاً إضافياً &خذ ا-متحان 12الجامعية. ونتيجة لذلك ُدعي 

 

صحيح أّن الظاھر أّن خطأ وقع في الفرز ا&ولي للمرشحين لكّن المحكمة تJحظ أّن الوكالة  .26

متحان الكتابي، ولم يتعرض المدعي &ي إجحاف اتخذت خطوات لتصحيح الخطأ قبل إجراء ا-

 بسبب الخطأ.

  

تظھر ا&دلة عدم دعوة المدعي إلى ا-متحان الكتابي &ّن ا$دارة اعتبرت حسب ا&صول  .27

وقد جاءت في إعJن الشاغر أّنه لم يملك الخبرة المطلوبة للوظيفة كما ھي مبينة في إعJن الشاغر. 

 جملة أمور منھا: 

 
 

 اكاديمية والمھنيةالمؤھ"ت   . أ

  

  شھادة جامعية في إدارة ا&عمال أو تخصص ذي عJقة. 

 

 الخبرة  . ب

أربع سنوات في وظيفة إدارية ذات أقدمية، وينبغي أن تشمل الخبرة استخدام وتطبيق 

  برمجيات جداول البيانات وقواعد البيانات. 

 

 
للمعلومات المسجلة في نظام معلومات ا-ستقدام ا$ليكتروني فيما يخص المؤھJت  وفقاً  .28

 ا&كاديمية للمدعي وسنوات خبرته، يحمل المدعي شھادة ماجستير في ا$دارة وله الخبرة التالية: 

  

  ا&ونروا  –[أشھر] في وظيفة مدير نظام التسجيل الموحد  7[سنوات] 3
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  ا&ونروا  –ضيات وحاسوب [أشھر] معلم ريا8[سنوات] 2

  

  ا&ونروا  –[أشھر] مدرب 8[سنوات] 2

  

  عتاد القواسالسيد  – ات[أشھر] مدير نظم وشبك4[سنوات] 3

  

  

أّن ا$دارة كانت محقة في اعتبار خبرة المدعي في وظيفة مدير نظام وشبكة تجد المحكمة  .29

دعواه أّن خبرته في مجال إدارة لم تشكل خبرة في وظيفة إدارية ذات أقدمية. ويذكر المدعي في 

النظم شملت إدارة نظم وتوفير الدعم الفني، بيد أّنه لم يقدم أي دليل على أّنه أشرف على مرؤوسين 

 في ھذه الوظيفة.

  

تجد المحكمة أّن من ضمن اجتھاد ا$دارة تقييم خبرة المدعي وأّن الوكالة لم تخطئ عندما  .30

جال مختلفة عن الخبرة ا$دارية ذات ا&قدمية التي تشمل اعتبرت أّن خبرة المدعي في ھذا الم

ا$شراف على مرؤوسين؛ وا-ستد-ل نفسه يسري على خبرة المدعي في وظيفة معلم ومدرب &ّنه 

لم يضطلع بمسؤوليات إدارية في ھاتين الوظيفتين. ويذكر إعJن الشاغر أّن مسؤول الشؤون 

ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية، وبذلك كانت الخبرة في  ا$دارية يلعب دوراً إشرافياً في دائرة

 ا$شراف على المرؤوسين معياراً معقو-ً يؤخذ في ا-عتبار في عملية فرز المرشحين. 

 
تجد المحكمة أيضاً أّن خبرة المدعي في وظيفة مدير نظام التسجيل الموحد على الدرجة  .31

إدارية ذات أقدمية، وحتى لو اعُتبرت كذلك فإّنھا تقل عن سنوات الخبرة ا&ربع  خبرة- تعتبر  11

. وُيظھر السجل أّن مسؤول الموارد البشرية في إقليم لبنان تشاور مع التي يطلبھا إعJن الشاغر

 16دائرة الموارد البشرية بشأن ما ُيعتبر خبرة إدارية ذات أقدمية. وفي رسالة مؤرخة 
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أعلم الموظف المسؤول في قسم ا-ستقدام في دائرة الموارد البشرية مسؤوَل  2012 يونيو/حزيران

في ا&ونروا ھي وظائف مسؤول  الموارد البشرية في إقليم لبنان أّن "الخبرة ا$دارية ذات ا&قدمية

ا يعني "على ا&قل مستوى ذالشؤون ا$دارية". وأشار الُمدعى عليه في رّده على الدعوى أّن ھ

"، بيد أّن المحكمة تJحظ أّن ا&دلة في الملف تناقض حجة 14ول شؤون إدارية على الدرجة مسؤ

 2012سبتمبر/أيلول  21الُمدعى عليه، ففي رسالة مدير شؤون ا&ونروا في لبنان با$نابة المؤرخة 

بعد  –أّما ما يشكل خبرة ذات أقدمية فقد ُحدد ھذا قبل عملية الفرز إلى المدعي ذكر ما يلي: "

فما  10وھو أّن الوظيفة ا$دارية ذات ا&قدمية ُحددت على الدرجة  –العامة المشاورات مع الرئاسة 

فوق". وفي الوقت نفسه الذي تشير فيه المحكمة إلى المعلومات المتضاربة في ملف القضية إ-ّ أّنھا 

 تعتبر أّن المدعي لم يعاِن أي ضرر نتيجة لھا. 

 
المدعي في وظيفة مدير نظام التسجيل الموحد كانت ذات صلة حتى لو كانت خبرة  .32

دعي غير مستوٍف لمتطلبات الوظيفة مسؤول الشؤون ا$دارية كما ھي الشاغرة يبقى الم بالوظيفة

ي زمن رفع فمبينة في إعJن الشاغر في زمن رفع دعواه، فقد كانت خبرة المدعي في تلك الوظيفة 

سنوات؛ وبھذا تعتبر المحكمة أّن  4حين تطلب إعJن الشاغر  أشھر في 7سنوات و 3الدعوى تبلغ 

الوكالة لم تخطئ في عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة لJمتحان الكتابي &ّنه لم يستوِف 

 المتطلبات ا$جبارية التي يفرضھا إعJن الشاغر في زمن الدعوى. 

 
سنوات من  3التي يحملھا تعادل يزعم المدعي أّنه كان ينبغي اعتبار شھادة الماجستير  .33

 PD/A/4/Part II/Rev.7 Sectionمن توجيه  46و 45الخبرة. وتستشھد المحكمة بالفقرتين 

 ونصھما كما يلي:   1

 
  

من المرشحين المستوفين لجميع متطلبات الوظيفة استيفاًء  إذا بقي عدد غير كافٍ . 45

إلى أن يطلب مدير صاحب التعيين كامJً خJل عملية التقييم أو في آخرھا، يستطيع ال
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مدير عملية ا-ستقدام إجراء مراجعة ثانية للطلبات التي تم تسلّمھا لتحديد المزيد من 

  المرشحين المحتملين. 

  

. إذا نتج عن المراجعة الثانية تحديد متقدمين قد يكونون مJئمين للوظيفة لكّنھم - 46

الشاغر، فإّن أمام المدير صاحب التعيين يستوفون متطلبات الوظيفة المبينة في إعJن 

          ...خيار طلب ا-حتكام إلى المعادلة من مدير ا-ستقدام

 
    

مرشحاً استوفوا متطلبات  34المحكمة أّنه في عملية ا-ختيار قيد النظر توفر  تJحظ .34

الوظيفة بصورة كاملة، ولذلك لم تكن ھناك حاجة إلى اللجوء إلى المعادلة، مما يعني أّن حجة 

 المدعي في ھذا الصدد تفتقر إلى ا&ساس القانوني.

  

ة لم ُتستشر بشأن خبرته ا$دارية ذات المدعي بأّن دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعي يحتج .35

في مكتب إقليم لبنان كان مقتصراً على  ا&قدمية وأّن التشاور الذي طلبه مع تكنولوجيا المعلومات

بة خدمات البت بأّن وظيفته الحالية لم تكن فنية بحتة. وتبين ا&دلة أّن تشاوراً حدث فعJً بين شع

في مكتب إقليم لبنان ودائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية فيما يخص فرز  الموارد البشرية

 28المرشحين بمن فيھم المدعي، وھذا ثابت من العديد من الرسائل ا$ليكترونية المتبادلة المؤرخة 

والخدمات  . وتظھر ا&دلة أيضاً أّن تكنولوجيا المعلومات ودائرة ا$غاثة2012أغسطس/آب 

با$نابة  مدير شؤون ا&ونروا في لبنانا-جتماعية درستا خبرة المدعي كما ھو مبين في رسالة 

 12وفي رسالة مدير شؤون ا&ونروا في لبنان المؤرخة  2012سبتمبر/أيلول  21المؤرخة 

ئرة خبرة المدعي مع تكنولوجيا المعلومات استنتجت دا. وبعد دراسة 2012أكتوبر/تشرين ا&ول 

الموارد البشرية أّن واجباته في وظيفة مدير نظام التسجيل الموحد في ا$قليم كانت فنية بحتة، مما 

 يعني أّن مزاعم المدعي في ھذا الصدد بJ أساس. 
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يزعم المدعي أيضاً أّنه تمت دعوة مرشحين غير مؤھلين إلى ا-متحان. ولن تنظر المحكمة  .36

- يقدم أي دليل مقنع لدعم مزاعمه، كما أّن ھذه المسألة على في موضوع ھذه الحجة &ّن المدعي 

 أي حال لم تؤثر في نتيجة طلبه للوظيفة. 

 
يحتج المدعي بوجود خJف بين دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية ودائرة الموارد  .37

ي ذات البشرية بشأن فرز المرشحين وأّن دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية اعتبرت خبرة المدع

من  2012أغسطس/آب  28صلة بالوظيفة. ويعتمد المدعي في ھذا على رسالة إليكترونية مؤرخة 

الموظف المسؤول عن دائرة ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية إلى مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في 

كانت خبرته عنى بمرشح آخر أّن ھذه الرسالة ا$ليكترونية تُ  الموارد البشرية في إقليم لبنان، بيد

ا$دارية في مجال التعليم و- ُتثبت وجود خJف بشأن ترّشح المدعي، بل تبين ا&دلة أّن الدائرتين لم 

 حائزاً على الخبرة ا$جبارية ذات الصلة. تعتبراه 

 
حسب في ضوء ما تقدم تجد المحكمة أّن قرار عدم دعوة المدعي إلى ا-متحان الكتابي اُتخذ  .38

ا&صول وأّن المدعي لم يقّدم أي دليل مقنع على أّن القرار كان تعسفياً أو مزاجياً أو شابه تحامل أو 

 عوامل خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 
  

     ھل ھناك أساس قانوني لJنتصاف الذي يطلبه المدعي؟ 

 

بعد التقرير أّن عملية إعداد القائمة القصيرة لوظيفة مسؤول الشؤون ا$دارية في دائرة  .39

ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية أجريت حسب ا&صول، وأّن قرار الُمدعى عليه القاضي بعدم اختيار 

في  المدعي لم يكن مشوباً بخطأ في القانون أو بخلل إجرائي أو تحامل، تجد المحكمة أّنه - أساس

     الواقع أو القانون لJنتصاف الذي يلتمسه المدعي. 

  

  الخ"صة
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 ، الدعوى مردودة. مجميع ما تقدّ نظراً إلى  .40

  

  

  

  

     (ُوقـaع) 

  بانة َبرازي ةالقاضي

   2014 أكتوبر/تشرين ا&ول 30 بتاريخ

 

  

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

  

     (ُوقـaع)   

  مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري 

 


