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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/027                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/052 

Date: 8 December 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو زينة

  

  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 ھذه دعوى رفعھا تيسير عبدربه محمد أبو زينة ("المدعي") ضد قرار اتخذته  .1

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

 .اختياره لوظيفة نائب عميد مركز تدريب وادي السير في ا(ردنعليه") القاضي بعدم 

  

 الوقائع

 

انضم المدعي إلى الوكالة بموجب تعيين مؤقت  1995يناير/كانون الثاني  23 اعتباراً من .2

وفي الزمن  .9على الدرجة  ليةاE اغير محدود المدة في وظيفة مدرب مھنة في مجال الميكانيك

 . 12المتصل بھذه الدعوى كان يشغل وظيفة مدرب مھني أقدم على الدرجة 

 

ن شاغر لوظيفة نائب عميد مركز تدريب أصدرت الوكالة إعG 2012مايو/أيار  27في  .3

مرشحاً من  ثGثة عشرطلباً واعُتبر  114. وتلقت الوكالة 15وادي السير في ا(ردن على الدرجة 

بينھم المدعي أّنھم يلبون معظم متطلبات الوظيفة وأدرجوا في قائمة قصيرة وُدعوا إلى امتحان 

 . 2012أغسطس/آب  30كتابي في 

 
 16ة ا(فضل بمن فيھم المدعي إلى مقابلة شخصية في ُدعي المرشحون ا(ربع .4

، وأجرى المقابلة فريق من خمسة موظفين من ا(ونروا، وأصدر الفريق 2012سبتمبر/أيلول 

موصياً بتعيين مرشح ووضع مرشح آخر في قائمة  2012أكتوبر/تشرين ا(ول  10تقريره في 

شھراً، ولم ُيعتبر المدعي مGئماً  12 مدة 1ح ا,حتياطي رقم شمرشحين ناجحين باعتباره المر

 للوظيفة. 

 
 أقر مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن توصيات الفريق.  .5
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أعلِم المدعي أّنه لم  2012أكتوبر/تشرين ا(ول  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 ُيختر لوظيفة نائب عميد مركز تدريب وادي السير في ا(ردن. 

 
رفض المرشح المختار عرض التعيين، ومن ثم ُنقل  2013اني يناير/كانون الث 15في  .7

اعتباراً  وُرقي لوظيفة نائب عميد مركز تدريب وادي السير في ا(ردن 1المرشح ا,حتياطي رقم 

 . 2013فبراير/شباط  1من 

 
 رفع المدعي طلب مراجعة قرار.  2013مارس/آذار  7في  .8

 
 رفع المدعي دعوى إلى المحكمة.  2013يوليو/تموز  3في  .9

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .10

  

)i(  يلبي المرشح المختار الوصف الوظيفي بشأن الخبرة ا'دارية؛ , 

)ii(  يحمل المرشح المختار درجة البكالوريوس في الرياضيات ودرجة

ص الرياضيات الماجستير في القياس والتقييم و", تزيد قيمة حص

%) من القيمة ا'جمالية للحصص في برامج كلية 2.8(عن 

 الھندسة"؛ 

)iii(  يلبي المرشح المختار الطبيعة الفنية والمھنية والھندسية لمركز ,

 تدريب وادي السير؛ و

)iv(  ت وأقل خبرة ُمنح الوظيفة، فمن الجليGحيث إّن شخصاً أقل مؤھ

  أّن المدعي تعرض للتمييز. 
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 "ا'نصاف والعدل". يلتمس المدعي  .11

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .12

  

)i(  صول، وللمفوض العام سلطة)أجريت عملية ا,ختيار حسب ا

 اجتھادية واسعة لتقييم مزايا المرشحين؛ 

)ii(  أشار فريق المقابلة أّن خبرة المدعي محدودة في الواجبات

وأّنه افتقر إلى كفايات  علياوالمتطلبات التي تقتضيھا وظيفة إدارية 

 القيادة وحل المشاكل، وبالتي اعُتبر غير مGئم للوظيفة؛ 

)iii(  مقنعاً على أّن القرار كان متحيزاً أو شابه ًGلم يقدم المدعي دلي

 التعسف ضده؛ 

)iv(  المرشح المختار درجة الماجستير في الرياضيات وخبرة تقل يحمل

 عن ثGث سنوات في صفة إدارية وإشرافية؛ و

)v(  من توجيه شؤون الموظفين رقم  35بموجب الفقرة

A/4/PartII/Rev 7  فإّن مدير عملية ا,ستقدام يتمتع با,جتھاد

'عداد قائمة طويلة من المرشحين الذين يلبون جميع متطلبات 

فة أو معظمھا كما ھي مبينة في الوصف الوظيفي وإعGن الوظي

الشاغر. ومع أّن المرشح المختار لم يمتلك خبر الثGث سنوات 

ا'دارية وا'شرافية إ,ّ أّن الوكالة اجتھدت وشملت المرشح 

 في القائمة الطويلة للمرشحين.  1ا,حتياطي رقم 
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 بكاملھا.يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى  .13

  

  ا$عتبارات

  

، وزعمه مركز تدريب وادي السير يطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة نائب عميد .14

 في الوصف الوظيفي. المرشح المختار لم يستوِف جميع المتطلبات المبينة  ا(ساسي في ھذا ھو أنّ 

 

 27في  مركز تدريب وادي السير، الصادر يبين إعGن الشاغر لوظيفة نائب عميد .15

 ، المؤھGت الدنيا المطلوبة: 2012مايو/أيار 

 
  

المركز أو  يشھادة جامعية متقدمة في أحد المواضيع التي ُتدرس ف •

 في التعليم أو في علم النفس؛ 

شھادة دبلوما تثبت إتمام دورة , تقل مدتھا عن سنة في التعليم أو  •

  ]؛[علم نفس التعليم أو تدريب المدربين

خبرة , تقل عن ثGث سنوات في صفة إدارية/إشرافية في مؤسسة  •

 تعليم مھنية؛ 

تدريس أو التدريب في مواضيع لخبرة , تقل عن سنتين في ا •

 تتصل بتلك التي ُتدرس في مركز التدريب. 

  

, يطعن الُمدعى عليه في زعم المدعي أّن المرشح المختار لم يستوِف جميع المؤھGت  .16

الدنيا المبينة في إعGن الشاغر وأّنه افتقر على وجه الخصوص إلى الخبرة ا'دارية المطلوبة، بيد 

م يخول مدير عملية ا,ستقدا PD A/4 Part IIاّن الُمدعى عليه يحتج بأّن توجيه شؤون الموظفين 
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طويلة. وينص توجيه القائمة البأن يضع المرشحين الذين يستوفون معظم متطلبات الوظيفة في 

 منه:  35المعني بتقييم الطلبات على ما يلي في الفقرة  PD A/4 Part IIشؤون الموظفين 

  

بعد انقضاء تاريخ ا'غGق للتقدم إلى وظيفة شاغرة، يراجع مدير ا,ستقدام الطلبات، 

يلة من المتقدمين الذين يستوفون جميع متطلبات الوظيفة كما ھي ويصدر قائمة طو

  موضحة في الوصف الوظيفي وإعGن الشاغر أو أغلبھا.

 

استناداً إلى النص المقتبس أعGه فإّن المرشح الذي , يستوفي جميع المتطلبات المبينة في  .17

الوصف الوظيفي وإعGن الشاغر يمكن أن يوضع في القائمة الطويلة إذا كان يستوفي معظم 

متطلبات الوظيفة؛ وصحيح أّن المرشح المختار لم يمتلك خبرة ا'شراف ا'داري البالغة ثGث 

يتجلى من الملف أّن المرشح المختار لبى معظم المتطلبات الباقية المبينة في إعGن  هإ,ّ أنّ سنوات 

 الشاغر.

 

يزعم المدعي أيضاً أّن المرشح المختار يحمل درجة في الرياضيات وأّنه ", تزيد قيمة  .18

. ومع %) من القيمة ا'جمالية للحصص في برامج كلية الھندسة"2.8حصص الرياضيات عن (

متطلب المعني بموجب إعGن الشاغر للوظيفة ھو "شھادة جامعية متقدمة في أحد ك كان الذل

، والرياضات مادة ُتدرس في المواضيع التي ُتدرس في المركز أو في التعليم أو في علم النفس"

 المركز مما يعني أّن شھادة المرشح المختار تلبي ھذا الطلب. 

 
المرشح المختار، بيد أّن فريق المقابلة وجد أّن  تھGيزعم المدعي أّن مؤھGته تفوق مؤ .19

أداء المدعي خGل المقابلة كان ضعيفاً وذكر الفريق أّنه "لم يكن مستعداً جيداً" وأّنه بدا مشتتاً وافتقر 

إلى التركيز في ا'جابة عن أسئلة الفريق وأّنه واجه صعوبة في التعبير عن نفسه باللغة ا'نجليزية. 

اس لزعم المدعي أّن مؤھGته كانت تفوق مؤھGت المرشح المختار، كما تGحظ وبھذا , أس

 المحكمة أّن الفريق ھو الذي اعتبره غير مGئم للوظيفة ولم يزكيه لھا. 
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عندما اعتبروه غير مGئم للوظيفة؛ وتذّكر يزعم المدعي أّنه تعرض للتمييز على يد الفريق  .20

ت التمييز، لكّنه عجز عن تقديم أي دليل مقنع لدعم ھذا الزعم. المحكمة المدعي أّنه يحمل عبء إثبا

وعGوة على ذلك، تكون الفريق من رئيس منطقة جنوب عمان، ورئيس التعليم والتدريب التقني 

والمھني، ومسؤول الشؤون ا'دارية في ا'قليم، وعميد مركز تدريب وادي السير، ومسؤول 

المدعي عن تقديم أي شرح للسبب الذي من شأنه أن يمارس ، وقد عجز الموارد البشرية المعاون

   ھذا الفريق التمييز ضده. 

 
 استناداً إلى ما تقدم، يجب رد الدعاوى.      .21

 

  

   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .22

  

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

     (ُوقـYع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 ديسمبر/كانون ا(ول 8 بتاريخ
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  2014ديسمبر/كانون ا(ول  8 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـYع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


