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 مقدمة

ضد قرار اتخذته وكالة ا+مم المتحدة ") المدعي("ھذه دعوى رفعھا ماھر حسن أبو الھطل  .1

، وھو القرار القاضي بعدم ")الُمدعى عليه("*غاثة وتشغيل .جئي فلسطين في الشرق ا+دنى 

 .  إقليم غزةمكتب منطقة تابعة لاختياره لوظيفة مسؤول التعليم في 

 الوقائع 

، دخل المدعي سلك الخدمة في الوكالة 1985 تشرين ا+ول/أكتوبر 24بأثر يسري من  .2

 .بصفة معلم بنظام المياومة

، ُعرض على المدعي تعيين مؤقت غير 1985 كانون ا+ول/ديسمبر 1بأثر يسري من  .3

لمادة الرياضيات في مدرسة أحمد عبد العزيز ا*عدادية للذكور " A"محدود المدة في وظيفة معلم 

مشرف مدرسة في  وفي زمن الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة. 01والخطوة  09على الدرجة 

 . 15والخطوة  12على الدرجة ، وذلك الدنيا بتدائيةالمرحلة ا.

 2011-07-07رقم  الداخلي ، أصدرت الوكالة إعFن الشاغر2011 /تموزيوليو 25وفي  .4

 . 17على الدرجة في غزة لوظيفة مسؤول التعليم في منطقة 

وجرت مراجعة الطلبات استناداً إلى المتطلبات . طلباً بما فيھا طلب المدعي 93ت الوكالة تلقّ  .5

وأدِرجوا في الوظيفة متطلبات  33، استوفى 93ومن بين المرشحين الـ. المبينة في إعFن الشاغر

واجتاز أحد عشر مرشحاً من  ؛2011أيلول /سبتمبر 8قائمة التصفية وُدعوا إلى امتحان كتابي في 

 .  وُدعوا إلى مقابلة شخصية% 66المرشحين، بمن فيھم المدعي، عFمة النجاح الدنيا البالغة 

بمن  11المرشحين الـ") الفريق("، قابل فريق المقابلة 2011أيلول /سبتمبر 21و 20في  .6

وظيفة، ولم ُيعتبر المدعي مFئمين واختيروا لل 11وُوجد أّن أربعة من المرشحين الـ. فيھم المدعي

 . مFئماً للوظيفة
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، وافق مدير عمليات ا+ونروا با*نابة في غزة على 2011تشرين الثاني /نوفمبر 20في  .7

 .  توصية الفريق بتعيين المرشحين ا+ربعة الذين اعُتبروا مFئمين

إلى مدير عمليات  2011تشرين الثاني /نوفمبر 25بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

 10وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة . ا+ونروا با*نابة في غزة، رفع المدعي طلب مراجعة قرار

 . ، أثار تساؤ.ت مرتبطة بعملية ا.ستقدامأرسلھا إلى مدير التعليم 2011كانون ا+ول /ديسمبر

العام على ، رّدت نائبة المفوض 2011كانون ا+ول /ديسمبر 21بموجب رسالة مؤرخة  .9

طلب المدعي لمراجعة القرار واستنتجت أّن عملية ا.ستقدام أجِريت بما ينسجم وممارسة الوكالة، 

 .  وأّن المدعي أعِطي جميع الفرص للتنافس للحصول على الوظيفة بطريقة عادلة وشفافة

، وبعد عملية إعادة تصنيف مشرفي المدارس 2012شباط /فبراير 7بموجب رسالة مؤرخة  .10

، ُرقي المدعي إلى وظيفة اختصاصي 13إلى اختصاصيين تربويين على الدرجة  12الدرجة من 

 . 13تعليم على الدرجة 

 .  ، تسلّمت المحكمة عريضة الدعوى التي رفعھا المدعي2012شباط /فبراير 15في  .11

 حجج المدعي

 :يقّدم المدعي الحجج التالية .12

i(  ص ولم تصدر في حقه كتب لوم أو لفت نظرF15في و. أّنه عمل دوماً بجد وإخ 

، تسلّم رسائل تقدير من مدير عمليات ا+ونروا في غزة ومن 2009حزيران /يونيو

 المجتمع المحلي؛ 

ii(  باقتراح مدير عمليات ا+ونروا ًFحصل المدعي على درجة الماجستير في غزة عم ،

؛ وأّنه في غزة ھلية للتقّدم لوظيفة مسؤول التعليم في منطقةواستوفى بذلك معايير ا+

 إلى المقابلة؛ ياجتاز ا.متحان الكتابي محرزاً ثاني أعلى عFمة وُدع
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iii(  استوفى جميع متطلبات الوظيفة وكان صاحب الخبرة الكبرى من بين المرشحين

التعليم بما في ذلك الخدمة  المدرجين في قائمة التصفية +ّنه شغل وظائف عدة في دائرة

 غزة مدة عامين؛  من مناطق إقليم في منصب مسؤول التعليم با*نابة في منطقة  حبنجا

iv(  ُأّنه اختلف مع بقية  برنامج التعليم، الذي كان من فريق المقابلة، المدعيَ  أخبر رئيس

التحقق من وعلى المحكمة . أعضاء الفريق عندما اختاروا المرشحين ا+ربعة المFئمين

 .  محاضر اجتماع فريق المقابلة لترى ماذا قال رئيس برنامج التعليم بعد مقابلة المدعي

v(  ُعداً سلفاً من رئيس لقد أقصَي بصورة ظالمة من الوظيفة +ّن قرار عدم اختياره كان م

وقبل خمس دقائق من ا.متحان أخبره مساعد برنامج التعليم . برنامج التعليم ومساعده

 لن يحصل على ھذه الوظيفة؛ وأّنه ب

vi(  لدى المدعي دليل شفھي على أّن رئيس برنامج التعليم أفاد أّنه لن يسمح للمدعي بالعودة

إلى وظيفة مسؤول التعليم في منطقة غزة بسبب تواصله مع مدير عمليات ا+ونروا 

 .  با*نابة في غزة وغيره من الموظفين الدوليين

 : يلتمس المدعي ما يلي .13

i( ؛رشحقق المحكمة مما قاله رئيس برنامج التعليم في المقابلة عن المأن تتح 

ii(  إلى الوظيفة؛ " ُيعاد بالوضع السابق"أن 

iii( إعادة الخطوات التي اقُتطعت من راتبه؛ 

iv( ثة الذي اقُتطع؛ وFسداد راتب ا+شھر الث 

v( أن تنشر الوكالة تعميماً ُيعلم الجميع بالظلم الذي عاناه . 

 حجج الُمدعى عليه

 :  يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية .14

i( ينبغي منحه ا*ذن للمشاركة في ا*جراءات ورفع رد على الدعوى؛ 
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ii(  الُمدعى عليه" التي اعُتبر فيھاينبغي شطب الدعوى المرتبطة برئيس برنامج التعليم" ،

 بسبب عدم استيفائھا شروط المقبولية؛ وذلك

iii(  غزة حسب تابعة لمكتب إقليم أنِجزت عملية ا.ختيار لوظيفة مسؤول تعليم في منطقة

وتوجيه شؤون  3.4ا+صول من خFل تنفيذ النظام ا+ساسي للموظفين المحليين 

 ؛ A/4/Part II, Rev.7الموظفين المحليين رقم 

iv(  إلى للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في مسائل شؤون الموظفين، و. يعود

ويقع على المدعي عبء إثبات التحامل أو . المحكمة تقييم المزايا النسبية للمرشحين

 الدافع غير السليم؛

v(  في القضية الحاضرة، أصدر فريق المقابلة الذي ُشّكل حسب ا+صول تقريراً عن

المقابFت؛ ولم يقّدم المدعي دليFً لدعم زعمه أّن التقييم استند فقط إلى المقابلة 

الفريق واضح ويشمل تقييماً لكل  سجلية، بل على العكس من ذلك، إّن الشخص

 مرشح، وموجزاً عن مؤھFته وخبراته، ونتيجة المقابلة، وتوصيات فريق المقابلة؛

vi(  ئماً، وإذاFيستند القرار المطعون فيه إلى توصية الفريق بأّن المدعي لم يكن مرشحاً م

التي ذكرھا أحد أعضاء فريق المقابلة " المعلومة الخاطئة"كان المدعي يشير إلى 

خFل المقابلة، فإّن ھذا التعليق وإن كان غير .ئق إ.ّ أّنه لم يكن ا+ساس الذي قام 

عليه عدم اختيار المدعي للوظيفة،  كما أّن المرشحين اSخرين إّما فاقوا متطلبات 

 الكفايات ا+ساسية أو استوفوا الكفايات المطلوبة، و

vii( نتصاف الذي يلتمسه المدعي. أساس قاFو. أساس قانونياً *عادة المدعي إلى . نونياً ل

الوظيفة بالوضع السابق +ّن انتدابه إلى وظيفة مسؤول التعليم با*نابة في المنطقة 

و. يوجد أساس . 2010كانون الثاني /يناير 1الشمالية في غزة انتھى اعتباراً من 

ا.ختيار راعت على نحو كامل النظامين ا+ساسي قانوني +ي تعويض +ّن إجراءات 

 . وا*داري للموظفين

 . يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا   .15

 ا#عتبارات
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 التماس الُمدعى عليه ا*ذن للمشاركة في ا*جراءات ورفع رّد على الدعوى

 :  على اSتي") القواعد("من القواعد ا*جرائية ) 1(6تنص المادة  .16

يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّم الُمدعى عليه  30ُيقّدم رد الُمدعى عليه في خFل 
لعريضة الدعوى؛ وُيرفع رد الُمدعى عليه على ھيئة وثيقة أصلية موّقعة مع 

و. يكون الُمدعى عليه، الذي لم يقّدم . الوثائق الملحقة به، ويجوز رفعه إليكترونياً 
 .  مستحقاً للمشاركة في ا*جراءات إ.ّ بإذن المحكمة ،طلوبةرداً في خFل المدة الم

 : من القواعد على اSتي 30تنص المادة  .17

ت، بما في ذلك على وجه الخصوص ابموجب النظام ا+ساسي لمحكمة المنازع
، يجوز للقاضي الذي ينظر في قضية أن يقّصر المھل 4.8والمادة  3.8المادة 

أي  يعفي طرفاً من تطبيقأن يمددھا، أو أن  الزمنية المحددة في ھذه القواعد أو
 .  قاعدة عندما تتطلب مصالح العدل ذلك

 : من القواعد على اSتي 14في مسألة إدارة القضايا، تنص المادة  .18

يجوز للمحكمة في أي وقت، إّما بناًء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة   
ي توجيه يظھر للقاضي أّنه تتخذھا من تلقاء نفسھا، أن تصدر أي أمر أو تعطي أ

 . مFئم للبت العادل والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفين

مع أّن المحكمة . تصفح عن تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده، إ.ّ أّن المحكمة ترى أّن مما سيكون 

ً مFئم والسريع للقضية و*قامة العدل للطرفين أن تقبل تسلّم رد الُمدعى عليه وإن كان  عادلللبت ال ا

 .   وعليه، ُيمنح الُمدعى عليه ا*ذن للمشاركة في ا*جراءات ورفع رّده على الدعوى. متأخراً 

  موضوع الدعوى

 قمإعFن الشاغر ر(يطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة مدير تعليم منطقة في غزة  .19

 . ، ويزعم المدعي أّن عملية ا.ستقدام لم تكن عادلة أو شفافة)07-07-2011

توجيه شؤون ( PD/A/Part II/Rev.7يبين توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .20

 : سياسة الوكالة في اختيار الموظفين المحليين وينص على اSتي) A/4الموظفين 
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التي تجريھا الوكالة موّجھة بالمبادئ  ستكون أنشطة اختيار الموظفين المحليين  .  1
 : التالية

 ة والنزاھة؛ءتعيين المرشحين بأعلى معايير الفعالية والكفا •

توظيف الموظفين الذين يتحلون بالقدرة على التأقلم وبالمرونة وبالكفايات  •
المطلوبة لتمكين الوكالة من تأدية مھمتھا وأولوياتھا ا*ستراتيجية على نحو 

 ال؛ فعّ 
 

 قرار ا.ختيار/يةتوص

 ... بالتعاون مع قسم ا.ستقدام، سيقّدم المدير صاحب التعيين تقرير اختيار  .49

 

، أعلِن داخلياً عن أربع وظائف مسؤول تعليم منطقة في غزة، 2011تموز /يوليو 25في  .21

في ضوء إعFن  93طلباً، وراجعت دائرة الموارد البشرية ودائرة التعليم الطلبات الـ 93وتم تسلّم 

واعُتبر ثFثة وثFثون مرشحاً بمن فيھم المدعي مستوفين للشروط، . 2011-07- 07الشاغر رقم 

وقد أحرز . 2011أيلول /سبتمبر 8وأدرجوا في قائمة التصفية، وُدعوا إلى أخذ امتحان كتابي في 

في المئة، وُدعوا  66تفوق العFمة الدنيا المشروطة البالغة  عFمةً منھم المدعي أحد عشر مرشحاً 

 .  إلى مقابلة شخصية

وشمل الفريق ). ثFثة موظفين محليين وموظَفين دوليين(تكّون الفريق من خمسة موظفين  .22

مدير التعليم في الرئاسة ) 2؛ الوكالةمدير عمليات ا+ونروا بنائب ) 1: الموظفين التالي ذكرھم

مجلس ) 5موظف استقدام؛ ) 4في ا*قليم،  رئيس برنامج التعليم) 3العامة لVونروا في عّمان؛ 

أظھر نقاطاً قوية بشأن "في عملية تقييم مقابلة المدعي، وجد الفريق أّن المدعي . مقابلة وسكرتير

قابلة، بيد أّن المجلس قّيم ما قّدمه المدعي على أّنه نظري . مجزء من المسائل التي أثيرت في ال

 . لم يكن مFئماً لدور مسؤول التعليم في منطقة غزةواستنتج الفريق أّن المدعي ".  حقيقي

بما  UNAT-2011  Abbassi-110قضت محكمة ا+مم المتحدة لFستئناف في حكمھا  .23

 : يلي
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   ؛التعييناتويتمتع ا+مين العام باجتھاد واسع في اتخاذ القرارات حول الترقيات 
المتحدة للمنازعات أو محكمة وعند مراجعة ھذه القرارات، . يتمثل دور محكمة ا+مم  

  .ا.ستئناف في استبدال قرارھا بقرار ا+مين العام فيما يخص نتيجة عملية ا.ختيار للوظيفة

  

 

إّن السجل واضح من حيث بيانه أّن فريق المقابلة كان يعرف خبرة المدعي ونتائج ا.متحان  .24

ه وخبرته ونتيجة المقابلة وتوصيات ويشمل التقرير تقييماً لكل مرشح، وموجزاً عن مؤھFت. الكتابي

محكمة تقييم المزايا النسبية إلى الوقُدمت للمدعي نسخة من تقرير ا.ستقدام و. يعود . الفريق

 . للمرشح

يزعم المدعي أيضاً أّن رئيس برنامج التعليم في ا*قليم أخبره بأّن ا+عضاء اSخرين في  .25

مشيراً إلى أّنه لم يلعب دوراً نشيطاً في ا.ستقدام؛ بيد الفريق ھم الذين اختاروا المرشحين الناجحين 

وتFحظ المحكمة أّن زعم المدعي . أّن المدعي لم يقّدم أي دليل موثوق يتعدى مجرد المزاعم

، بمن فيھم رئيس برنامج التعليم في الخمسة يتناقض مع حقيقة مفادھا أّن جميع أعضاء الفريق

  .ا*قليم، وقّعوا تقرير ا.ستقدام

 : تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا ما يلي .26

 . الدعوى مردودة .27

 

  القاضي جان فرانسوا كوزان   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 2014أيلول /سبتمبر 17بتاريخ 
                 

 
 
 
 

 2014أيلول /سبتمبر 17أدِخَل في السجل بتاريخ 
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  عّمانلوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، 
 


