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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2012/17                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/028 

Date: 17 September 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الروبي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) (نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا$مم المتحدة  قرار اتخذته("المدعي") ضد  عماد حسن الروبيھذه دعوى رفعھا  .1

، ("الُمدعى عليه")التي ُتعرف أيضاً باسم ا$ونروا  "غاثة وتشغيل (جئي فلسطين في الشرق ا$دنى

 .عدم اختياره لوظيفة مسؤول التعليم في مكتب إقليم غزةوھو قرار 

  

  الوقائع 

 

 ، دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة في1993فبراير/شباط  1بأثر يسري من  .2

بموجب  1والخطوة  9مدرسة رمال ا"عدادية للبنات على الدرجة " لمادة العلوم في Aوظيفة معلم "

وفي زمن الوقائع كان المدعي يشغل وظيفة مشرف مدرسة للمرحلة  .تعيين مؤقت غير محدد

 . 12والخطوة  12ا(بتدائية الدنيا على الدرجة 

 

 2011-07-07، أصدرت الوكالة إعHن الشاغر الداخلي رقم 2011يوليو/تموز  25في  .3

 . 17لوظيفة مسؤول تعليم منطقة في غزة على الدرجة 

 
طلباً بما فيھا طلب المدعي، وتمت مراجعة الطلبات استناداً إلى  93تسلّمت الوكالة  .4

متطلبات الوظيفة  93ن المرشحين الـمرشحاً من بي 33المتطلبات المبينة في إعHن الشاغر. ولّبى 

. وقد حقق 2011سبتمبر/أيلول  8، وُدعوا إلى أخذ امتحان كتابي في وأدِرجوا في قائمة قصيرة

في المئة، ثم ُدعوا إلى  66أحد عشر مرشحاً من بينھم المدعي عHمة تفوق عHمة النجاح البالغة 

 مقابلة شخصية. 

 
بمن  11فريق المقابلة ("الفريق") المرشحين الـ ، قابل2011سبتمبر/أيلول  21و 20في  .5

مHئمين للوظيفة وتم اختيارھم، لكن ُوجد أّن  11فيھم المدعي. وُوجد أّن أربعة من المرشحين الـ

 المدعي غير مHئم للوظيفة. 
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توصية با"نابة أقر مدير عمليات ا$ونروا في غزة  2011نوفمبر/تشرين الثاني  20في  .6

 لمرشحين ا$ربعة الذين اعُتبروا مHئمين للوظيفة. الفريق بتعيين ا

 
إلى مدير عمليات ا$ونروا في  2011نوفمبر/تشرين الثاني  23بموجب رسالة مؤرخة   .7

 24غزة با"نابة رفع المدعي طلب مراجعة قرار. وبموجب رسالة إلى مديرة التعليم مؤرخة 

 ت ا"ضافية المتعلقة بعملية ا(ستقدام. ، أثار المدعي بعض التساؤ(2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 
عام على رّدت نائبة المفوض ال 2011ديسمبر/كانون ا$ول  22بموجب رسالة مؤرخة  .8

طلب المدعي لمراجعة قرار، وذكرت أّن عملية ا(ستقدام أجِريت بامتثال الممارسة المتبعة في 

 وأّن المدعي أعِطي الفرصة للمنافسة على الوظيفة بطريقة عادلة وشفافة. الوكالة 

 
، وفي إثر عملية إعادة تصنيف مشرفي 2012فبراير/شباط  7بموجب رسالة مؤرخة  .9

، ُرقي المدعي إلى 13إلى وظيفة اختصاصين تربويين على الدرجة  12المدارس من الدرجة 

 .13وظيفة اختصاصي تربوي على الدرجة 

 
 ، تسلّمت المحكمة دعوى المدعي.2012مارس/آذار  22 في .10

 
  حجج المدعي 

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .11

  

i(  ستقدام واختيار المرشحين لوظيفة مسؤول تعليم منطقة في غزة عادلة)لم تكن إجراءات ا

 أو شفافة $ّنه يملك الكفايات المطلوبة للوظيفة؛

ii(  ،أّنه لم ينجح تقّدم لوظائف عدة مختلفة في الوكالة ّ)ت في الغالب إHومع أّنه ُدعي إلى مقاب

 َقط؛

iii(  َفي الفريق اختارا المرشحين  نن الدولييَ يأخبره رئيس برنامج التعليم في ا"قليم بأّن الموظف

 الناجحين؛
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iv(  ھناك نية سوء لدى رئيس برنامج التعليم في ا"قليم ومساعده؛ 

v(  تمت مقابلتھم، وھذا أعطى بعض المرشحين لقد ُطرحت ا$سئلة نفسھا على جميع الذين

 ميزة تحضير أجوبتھم؛ و

vi(  .لم ُيعلم بعدم اختياره للوظيفة 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .12

  

i(  ل "تفعيلHإعادته" إلى وظيفة مسؤول تعليم في منطقة غزة أو أن ُينظر فيه للترقية من خ"

أن تمنحه الوكالة على قائمة [ا(حتياط] للوظيفة". ويطلب المدعي في حال عدم ترقيته 

ا$قل وظيفة في الرئاسة العامة لVونروا في غزة أو في رئاسة أخرى مع مسمى 

 وظيفي يضاھي مؤھHته وخبرته؛ و

ii(  غه رسمياً بعدم اختياره لوظيفة مسؤول تعليم في منطقة غزة، وكذلكHالتعويض عن عدم إب

 عن التأخر في عدم حصوله على وظيفة مHئمة بديلة. 

 

  الُمدعى عليهحجج 

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .13

  

i(  ينبغي منحه ا"ذن للمشاركة في ا"جراءات ورفع رّد على الدعوى؛ 

ii(  ًختيار لوظيفة مسؤول تعليم في منطقة غزة حسب ا$صول وراعت تماما)أنِجزت عملية ا

 3.4ا"طار التنظيمي للوكالة، بما في ذلك النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم 

 ؛ A/4/Part II,Rev7يه شؤون الموظفين المحليين رقم وتوج

iii(  يعود إلى المحكمة )للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في مسائل شؤون الموظفين، و

تقييم مزايا المرشحين. ويقع العبء على المدعي لكي يثبت وجود تحامل أو دافع غير 
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عسفياً أو مزاجياً أو أّنه معيب سليم، وھو لم يقّدم أي دليل على أّن قرار الوكالة كان ت

 بخلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ 

iv( وقد أعطَي ترّشح ("التقرير") في القضية الحاضرة، أنتج فريق المقابلة تقرير المقابلة ،

ا(عتبار الواجب؛ كما أّن المعايير المنشورة التي قامت على حاجات الوكالة المدعي 

لقصيرة. ويتسم تقرير الفريق ُطبقت على جميع المرشحين المدرجين في القائمة ا

لكل مرشح، وموجزاً لمؤھHته وخبرته، ونتيجة المقابلة، بالوضوح ويشمل تقييماً 

 وتوصيات الفريق؛ 

v(  .ًقام القرار المطعون فيه على توصية الفريق التي مفادھا أّن المدعي لم يكن مرشحاً مناسبا

ومع أّن فريق المقابلة ذكر أّن المدعي لّبى متطلبات الكفايات ا$ساسية، إ(ّ أّنه أشار 

أيضاً إلى قصور المدعي في مجال القيادة، وأّنه لم يستطع تقديم رؤية أو إستراتيجية 

 ئد؛ بصفة قا

vi(  .ًأعلِم المدعي حسب ا$صول بعدم اختياره للوظيفة، وذلك بسبب وظيفته مشرفاً مدرسيا 

vii(   Hئم فHنتصاف الذي يلتمسه المدعي. وحيث إّن المدعي اعُتبر غير مHأساس قانونياً ل )

 يجوز وضعه في قائمة مرشحين ناجحين؛ و

viii( ختيار راعت)النظامين ا$ساسي وا"داري  ( أساس قانونياً $ي تعويض $ّن عملية ا

 . مراعاة تامةالوكالة  يفللموظفين 

    

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .14

  

 ا$عتبارات

 

يلتمس الُمدعى عليه المشاركة في ا"جراءات ورفع رّد متأخر، وقد تمت الموافقة على طلبه  .15

؛ و( حاجة 2012يونيو/حزيران  19) المؤرخ UNRWA/DT/2012( 013في ا$مر رقم 

 ستفاضة في ھذه المسألة. إلى ا(بالمحكمة 
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يطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة مسؤول تعليم في منطقة غزة (إعHن الشاغر  .16

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

 

توجيه شؤون / (Rev.7PD/A/Part II/يبين توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .17

 : سياسة الوكالة في اختيار الموظفين المحليين وينص على اYتي) A/4الموظفين 

 

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

 : التالية

 ة والنزاھة؛ءتعيين المرشحين بأعلى معايير الفعالية والكفا •

ين الذين يتحلون بالقدرة على التأقلم وبالمرونة وبالكفايات توظيف الموظف •

المطلوبة لتمكين الوكالة من تأدية مھمتھا وأولوياتھا ا"ستراتيجية على نحو 

 ال؛ فعّ 

 

 قرار ا(ختيار/توصية

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

 

، أربع وظائف مسؤول تعليم منطقة في غزة عنداخلياً ، أعلِن 2011يوليو/تموز  25في  .18

في ضوء إعHن  93طلباً. وراجعت دائرة الموارد البشرية ودائرة التعليم الطلبات الـ 93وتم تسلّم 

. واعُتبر ثHثة وثHثون مرشحاً من بينھم المدعي مستوفين للمتطلبات 2011-07-07الشاغر 

؛ وأحرز أحد عشر مرشحاً من بينھم 2011سبتمبر/أيلول  8وُدعوا إلى أخذ امتحان كتابي في 

 في المئة وُدعوا إلى مقابلة شخصية.  66المدعي عHمة النجاح البالغة 
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) نائب 1اثنين دوليين)، وشمل الفريق ن الفريق من خمسة موظفين (ثHثة محليين وتكوّ  .19

رئيس ) 3) مديرة التعليم في الرئاسة العامة لVونروا في عّمان؛ 2مدير عمليات ا$ونروا با"نابة؛ 

) سكرتير مجلس المقابلة. وفي عملية تقييم 5) مسؤول استقدام؛ و4برنامج التعليم في ا"قليم؛ 

أّنه رغم تلبيته الكفايات المطلوبة مثل المھنية وإدارة  المقابلة التي أجريت مع المدعي، وجد الفريق

لكّنه لم يستوِف متطلبات كفاية القيادة. ويفيد التقرير أّن المدعي لم "يقدم رؤية  ا$داء والتواصل

واضحة أو إستراتيجية وتحدث عن عموميات في بعض النقاط". وكان ا(ستنتاج الذي توصل إليه 

 مHئماً لدور مسؤول تعليم في منطقة غزة. الفريق أّن المدعي لم يكن 

 
 ،UNAT-110 Abbassi-2011قضت محكمة ا$مم المتحدة لHستئناف في حكمھا رقم  .20

 بما يلي: 

 
لVمين العام اجتھاد واسع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالترقيات والتعيينات؛ وعند 

مراجعة ھذه القرارات، ( يتمثل دور محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات أو محكمة 

ا(ستئناف في استبدال قرارھا بقرار ا$مين العام فيما يخص نتيجة عملية ا(ختيار 

 للوظيفة. 

     

في أّن الفريق أخذ علماً بخبرات المرشحين وبنتائج ا(متحان الكتابي، علماً  السجل واضح .21

أّن التقرير يشمل تقييماً لكل مرشح وموجزاً لمؤھHته وخبرته ونتيجة المقابلة وتوصيات الفريق. 

 وقد أعِطي المدعي نسخة من تقرير ا(ستقدام، و( يعود للمحكمة أن تقييم مزايا المرشح. 

 

الموظَفين الدوليين في  التعليم في ا"قليم أخبره بأنّ  عي أيضاً أّن رئيس برنامجيزعم المد .22

تارا المرشحين ا$ربعة الناجحين، لكّنه لم يقّدم أي دليل موثوق عدا من مجرد الفريق ھما اللذان اخ

المزاعم. وتHحظ المحكمة أّن زعم المدعي يتعارض مع واقعة مفادھا أّن جميع أعضاء الفريق 

 خمسة بمن فيھم رئيس برنامج التعليم في ا"قليم وّقعوا تقرير ا(ستقدام. ال

 
 على اYتي: المحليين A/4ينص توجيه شؤون الموظفين  .23
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  مسؤول عما يلي:  لكل شاغر إّن فريق المقابلة 

قبل المقابلة لكي ُتطرح على جميع المرشحين،  إعداد أسئلة مقّيسة •

مع ضمان كون ھذه ا$سئلة محايدة من حيث النوع ا(جتماعي 

 وأّنھا ( تؤدي إلى معاملة غير عادلة $ي مرشح؛ 

 إجراء مقابHت قائمة على الكفايات؛  •

مات تقييم المرشحين بناًء على نتائج ا(متحان؛ والمعرفين وتقيي •

 ا$داء؛ 

رفع توصيات للمدير صاحب التعييين بشأن مHئمة المرشح  •

 للوظيفة[.]

 

 
ُسئلوا ا$سئلة ذاتھا، ويزعم المدعي أّن ھذه  11يعترض المدعي $ّن المرشحين الـ .24

الممارسة أتاحت لبعض المرشحين الحصول على ميزة غير عادلة في إعداد أجوبتھم. وينص توجيه 

قبل  منه على أّن على فريق المقابلة "إعداد أسئلة مقّيسة 22ي الفقرة ف A/4شؤون الموظفين 

الواردة في توجيه  المقابلة لكي ُتطرح على جميع المرشحين"، وجلي أّن فريق المقابلة اتبع التعليمات

$ّن من بعيد ا(حتمال أن يقوم  شؤون الموظفين، كما أّن ھذا الزعم ( أساس له ومخالف للبديھة

لمرشحون في عملية استقدام تنافسية بالتشارك في ا$سئلة التي يمكن أن تعطي منافساً آخر ميزة ا

 إضافية.

  

الحجة ا$خيرة للمدعي أّنه لم ُيعلم بعدم اختياره للوظيفة وينبغي منحه تعويضاً عن ذلك.  .25

مسؤول تعليم والقرار موضوع الطعن في القضية الحاضرة ھو قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة 

في منطقة غزة، وبھذا ( صلة لحجة المدعي بھذه القضية ولن تستعرض المحكمة إ(ّ قانونية قرار 

 تعتبر أي أفعال (حقة لذلك أفعا(ً ذات صلة.إداري مطعون فيه في التاريخ الذي اُتخذ فيه ولن 
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 نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة أّن:  .26

 
  

  الدعوى مردودة.   

 

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 سبتمبر/أيلول 17 بتاريخ

 

  

  2014سبتمبر/أيلول  17 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


