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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2014/012                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/002 

Date: 20 January 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  نيدرماير

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  جورج ج. إيرفنغ 

  

 دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة %غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرارنيدرماير  مايكل ھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو دعى عليه")في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا'ونروا ("الموتشغيل *جئي فلسطين 

 . تعيينه في وظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان وتعيين مرشح خارجيعدم قرار 

  

 الوقائع

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مستشار السHمة في  2012مايو/أيار  1من  اعتبارا .2

في دمشق في سوريا بموجب تعيين محدد ا'جل مدته سنة واحدة، ثم  P-3ا%قليم على الفئة الفنية 

 . 2014أبريل/نيسان  30إلى  2013مايو/أيار  1ُجدد التعيين للفترة من 

 

 7السلطات السورية تأشيرة المدعي، وُنقل اعتبارا من سحب  2013في بداية يوليو/تموز  .3

 إلى بيروت في لبنان حيث بقي في وضع السفر للعمل.  2013يوليو/تموز 

 
تم ا%عHن داخليا وخارجيا عن وظيفة مسؤول ا'من في إقليم  2013يوليو/تموز  21في  .4

 ، وقد نص إعHن الشاغر على ما يلي:P-3غزة على الفئة الفنية 

 
  

ملحوظة مھمة: من اھداف المنشودة لعملية ا&ستقدام ھذه أنھا سوف تنتج قائمة 

من المرشحين الم3ئمين لوظائف مشابھة في أقاليم مختلفة ضمن مناطق عمليات 

 (التشديد في ا'صل).   اونروا

 
في  تمت الموافقة على النقل المباشر لمسؤول ا'من في إقليم لبنان إلى وظيفة مسؤول ا'من .5

النقل لن يتم حتى ملء شاغر  ، ووردت ملحوظة مفادھا أن2013أغسطس/آب  28في إقليم غزة 
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مسؤول ا'من في إقليم لبنان. وفي ذلك اليوم نفسه، طلب المدعي أن ُينقل إلى الوظيفة الجديدة 

 الشاغرة وظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان.

  

شؤون ا'ونروا في لبنان الموظَف المسؤول  ةمدير تأعلم 2013أغسطس/آب  29في  .6

تزكيات عن شعبة خدمات الموارد البشرية أن نقل المدعي إلى مكتب إقليم لبنان لن يحدث 'ن 

 بالمستوى المطلوب.  تكنمعرفي المدعي لم 

 
يجب ملء الوظيفة بأسرع ما  نهشؤون ا'ونروا في لبنان بأ ةأقر المفوض العام رأي مدير .7

 الوكالة عملية استقدام مستعجلة %يجاد بديل لمسؤول ا'من في إقليم لبنان. يمكن، وأجرت 

 
شؤون ا'ونروا في لبنان،  ةقام فريق مكون من مدير 2013سبتمبر/أيلول  13و 10في  .8

والموظف القائم بمقام نائب مدير الدعم في لبنان، ومسؤول ا'من في إقليم لبنان آنذاك، بإجراء 

مع مرشحين اثنين خارجيين أدِرجا في السابق قائمة المرشحين الناجحين، ولم مقابHت عبر الھاتف 

 ينتج عن ھذه العملية ملء الشاغر. 

 
9. Xنروا في عّمان عملية ا*ستقدام ومن أجل تسريع العملية، استخدمت الرئاسة العامة ل

مسؤول ا'من  لوظيفةفي القائمة القصيرة مرشحا  30لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة %دراج 

في إقليم لبنان، حيث أدِرج ثHثون مرشحا من عملية ا*ستقدام السابقة وخاضوا امتحانا كتابيا فنيا 

. وبما أن المدعي لم يتقدم لوظيفة مسؤول ا'من 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  20و 13و 10في 

ُدعي ستة إلى مقابلة  30في القائمة. ومن المرشحين الـ 30في إقليم غزة فلم يكن أحد المرشحين الـ

نوفمبر/تشرين  13أمام فريق مقابلة جديد يتكون من أربعة أشخاص ("الفريق"). وفي تقرير مؤرخ 

 ، أوصى الفريق بمرشح مناسب. 2013الثاني 

 
سأل المدعي مديرة الموارد البشرية عن سبب عدم  2013نوفمبر/تشرين الثاني  13في  .10

 في إقليم لبنان.  النظر فيه لشغل وظيفة مسؤول ا'من
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 شؤون ا'ونروا في لبنان التوصية.  ةمدير ت، أقر2013نوفمبر/تشرين الثاني  14في  .11

 
طلب المدعي مراجعة لقرار رفض ترشحه لوظيفة  2013ديسمبر/كانون ا'ول  19في  .12

 مسؤول ا'من في إقليم لبنان وتعيين مرشح خارجي. 

 
، أقر المفوض العام تعيين المدعي في 2014مارس/آذار  13رسالة مؤرخة  بموجب .13

في بيروت، كما أصدر كتاب تعيين مقترح لتعيين  P-3وظيفة مدير مخاطر أمنية على الفئة الفنية 

 بموجب عقد مدته سنة واحدة. 

 
 رفض المدعي عرض التعيين.  2014مارس/آذار  27في  .14

 
 رفع المدعي دعواه أمام المحكمة.  2014أبريل/نيسان  21في  .15

 
  

 حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية:   .16

i(  من النظام ا'ساسي للموظفين الدوليين على وجوب منح  5.4ينص النظام ا'ساسي رقم

 تا*عتبار الHزم لتفضيل ا'شخاص العاملين أصH في خدمة الوكالة. وعليه، انتھك

 ة قواعدھا بعرضھا الوظيفة على مرشح خارجي؛الوكال

ii(  ت والخبرة لوظيفةHمسؤول ا'من في إقليم لبنان، وكان ينبغي للوكالة ملك جميع المؤھ

 على ا'قل أن تمنحه اعتبارا عاد* من خHل مقابلة؛ 

iii( يتم الكشف مطلقا عن أسباب استثنائه، ويقع على المدعى عليه عبء %ثبات أنه ُمنح  لم

 اعتبارا منصفا وعاد*؛ و

iv(  حق المتمثل في وظيفة مدير المخاطر ا'منية معاد* لوظيفة مسؤولHلم يكن العرض ال

 ا'من في إقليم لبنان، ولم تستطع الوكالة أن تضمن له البقاء في لبنان. 
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 المدعي ما يلي:يلتمس  .17

  

i(  تعيينه في وظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان؛ 

ii(  في حال تعذر التعيين، منحه تعويضا عن "فقدان الوظيفة والمكاسب، با%ضافة إلى

 تعويضات عن ا'ضرار المعنوية"؛ و

iii(  .اعتذار من الوكالة 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .18

  

i(  مة علمية ا*ختيار لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان، وللمفوض العام سلطة اجتھاديةHس

 واسعة في اختيار الموظفين؛ 

ii( شؤون ا'ونروا في  ةاُتبعت عملية استقدام مستعجلة تبعا لمخاوف لدى المفوض العام ومدير

 لبنان مفادھا أنه * ينبغي أن تبقى الوظيفة شاغرة؛ 

iii( Hن شاغر لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان، واسُتخدمت مجموعة لم ُيصدر إع

المرشحين التي نشأت من ا%عHن عن وظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة لملء وظيفة 

بفعل تطبيق توجيه شؤون الموظفين  جائزةوھذه العملية مسؤول ا'من في إقليم غزة. 

لمتبعة في الوكالة، كما لم يتقدم وھذه من الممارسات ا Rev.2/1/104.2الدوليين رقم 

 المدعي لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة؛ 

iv(  في الجزء ا'ول من عملية ا*ختيار تم النظر في أمر المدعي بغية النقل الداخلي، لكن لدى

ا*طHع على معرفه تم ا*ستنتاج أن المدعي لم يكن مHئما للوظيفة وبالتالي لم تظھر 

 الحاجة إلى مقابلة؛ 
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v(  لم تنتھك الوكالة قواعدھا عندما اختارت مرشحا خارجيا 'نه يترتب على الوكالة اختيار

ا'فضل تأھيH و* ُيعطى المرشح الداخلي التفضيل إ* إذا تساوى المرشح الداخلي 

 والخارجي؛ و

vi(  ًعرضت عليه الوظيفة  2014* يوجد التزام بإعادة انتداب المدعي، وفي مارس/آذار

  ه رفضھا. الجديدة لكن

 

يحتج المدعى عليه بأن وسائل ا*نتصاف التي يطلبھا المدعي * أساس لھا، ويلتمس من  .19

 المحكمة أن ترد الدعوى بكاملھا.

  

  ا&عتبارات

 

 يطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان.  .20

 
على النقل المباشر وافق مدير علميات ا'ونروا في غزة  2013أغسطس/آب  28في  .21

لمسؤول ا'من في إقليم لبنان آنذاك إلى وظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة، واُتخذت التدابير 

%جراء النقل بعد اختيار بديل لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان. وبما أن السلطات السورية 

لسفر 'جل العمل، ثم سحبت تأشيرة المدعي، ُنقل المدعي إلى بيروت حيث بقي ھناك في وضع ا

 2013أغسطس/آب  29. وفي طلب المدعي *حقا أن ُينقل إلى وظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان

أعلمت مديرة شؤون ا'ونروا في لبنان في رسالة إليكترونية الموظَف المسؤول عن شعبة خدمات 

تزكيات المعرفين المأخوذة الموارد البشرية أن نقل المدعي إلى مكتب إقليم لبنان غير مقبول 'ن "

لم تكن بالمستوى المطلوب". ويتجلى من الملف أن مديرة شؤون ا'ونروا في لبنان لم ترد أن يخدم 

المدعي في لبنان بصورة دائمة 'نھا اعتبرته "عصيا" و"أن معظم الناس في إقليم لبنان يعتقدون أنه 

 شخص * يمكن العمل معه". 
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رة شؤون ا'ونروا في لبنان اتفقا على أن وظيفة مسؤول ا'من إن المفوض العام ومديحيث  .22

في إقليم لبنان * يمكن أن تبقى شاغرة، قررت الوكالة اتباع عملية استقدام مستعجلة بموجب توجيه 

 على ما يلي: 11الذي ينص في الفقرة  11في الفقرة  1/104.4شؤون الموظفين الدوليين رقم 

 
  

يجوز للمفوض العام منح صHحيات طوارئ لمديري في حالة ا'وضاع الطارئة 

ا'قاليم ومديري الدوائر في الرئاسة العامة بما يتيح إجراء تعديHت على ا%جراءات 

والشروط المبينة في ھذا التوجيه. وفي الحا*ت من ھذا القبيل، سيبين مدير الموارد 

قاليم/دوائر الرئاسة البشرية التعديHت المؤقتة وأي ترتيبات خاصة ستطبق على ا'

  العامة حسب ما يقتضيه الوضع. 

 
* شك لدى المحكمة أن الوضع ا'مني في إقليم غزة وإقليم لبنان تطلب ملء وظيفة مسؤول  .23

ا'من في ا%قليم بسرعة. وعHوة على ذلك، حيث إن مسؤول ا'من في إقليم لبنان اختير لشغل 

وظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة فإن الوكالة كانت تتصرف بسرعة لتعيين موظف في وظيفة 

عبر أجرى فريق مقابلة مقابHت  2013سبتمبر/أيلول  13و 10من في إقليم لبنان. وفي مسؤول ا'

ا، لكن بعد العلم مالھاتف مع مرشحين خارجيين أدِرجا سابقا في قائمة المرشحين ثم أوصي بأحدھ

 أنه لم يمتلك المؤھHت ا'كاديمية لم يتم ملء الشاغر.

  

ة ا*ستفادة من عملية ا*ستقدام التي اسُتخدمت بغية تسريع عملية ا*ستقدام قررت الوكال .24

، وذكر إعHن الشاغر ما 2013يوليو/تموز  21لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة التي بدأت في 

من اھداف المنشودة لعملية ا&ستقدام ھذه أنھا سوف تنتج قائمة من ملحوظة مھمة: يلي "

" التشديد مختلفة ضمن مناطق عمليات اونرواالمرشحين الم3ئمين لوظائف مشابھة في أقاليم 

لخوض امتحان  في ا'صل. اختير ثHثون مرشحا ممن تقدموا لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة

. و* ترى المحكمة أي خلل إجرائي 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  20و 13و 10كتابي أجري في 
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واستخدمت بد* من ذلك القائمة المكتملة في أن الوكالة لم تصدر إعHن شاغر للوظيفة في لبنان 

 للمرشحين المناسبين التي نتجت عن عملية ا*ستقدام في مكتب إقليم غزة. 

 
يعترض المدعى على أنه لم ُيدرج ضمن القائمة القصيرة لعملية ا*ختيار ھذه ويقول إنه  .25

يه بالقول إن المدعي لم كان ينبغي إدراجه فيھا نتيجة عملية ا*ستقدام المستعجلة. ويرد المدعى عل

يكن ضمن المرشحين الذين تقدموا لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم غزة وإن ا%دراج ضمن القائمة 

القصيرة اقتصر على المرشحين الذين اختيروا فيھا لعملية ا*ختيار للوظيفة في مكتب إقليم لبنان، 

التعيين كانت تعرف أن المدعي  لكن المحكمة ترى أن ھذه الحجة غير مقنعة 'ن المديرة صاحبة

 مھتم جدا في وظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان. 

 
من الواضح للمحكمة أن المدعي لم ُيختر 'نه اعُتبر غير مHئم لوظيفة مسؤول ا'من في  .26

 عندما طلب نقله.  2013إقليم لبنان في نھاية أغسطس/آب 

 
على أن لمديري ا'قاليم  8في الفقرة  1/104.2ينص توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم  .27

؛ وبما أن مديرة شؤون ا'ونروا في لبنان P-3السلطة لتعيين الموظفين الدوليين على الفئة الفنية 

كانت لديھا سلطة تعيين شخص في وظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان، وحيث إنھا رفضت نقل 

ن عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة كان المدعي إلى ھذه الوظيفة قبل شھرين، ترى المحكمة أ

 ممارسة سليمة لHجتھاد ا%داري 'نه لم تكن له فرصة في أن يعين في الوظيفة.

 
لدى مديري ا'قاليم سلطة اجتھادية واسعة في مسائل ا*ستقدام والتعيين، وقد بسطت مديرة  .28

 29رسالة إليكترونية مؤرخة شؤون ا'ونروا في لبنان الدوافع وراء عدم اختيار المدعي في 

، حيث لم ُيدرج المدعي في القائمة القصيرة بسبب ضعف تعامله ا*جتماعي 2013أغسطس/آب 

وضعف مھارات التواصل لديه. وعليه، حتى لو افترضنا أنه امتلك جميع المؤھHت والخبرة 

أ جليا لعدم اختيارھا لوظيفة مسؤول ا'من في إقليم لبنان، * تثبت الظروف أن الوكالة ارتكبت خط

  له، كما * يقدم المدعي أي شرح لمزاعم التمييز التي رفعھا. 
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أخيرا، وفيما يخص زعم المدعي أن التفضيل ينبغي أن ُيعطى لمرشح داخلي، ينص النظام  .29

مع ا*عتبار الواجب *ستقدام مواھب جديدة، على ما يلي: " 5.4ا'ساسي للموظفين الدوليين رقم 

في الوكالة ممن  ح التفضيل لXشخاص العاملين أصHنطاق جغرافي ممكن، ُيمن وعلى أوسع

وترى المحكمة أن ھذا القانون يعني وجوب اختيار المرشح  ."يتمتعون بالمؤھHت والخبرة المطلوبة

 رشح الداخلي والخارجي، وھذا ليس ھو واقع الحال في القضية الحاضرة. الداخلي عندما يتعادل الم

 
 المدعي أن القرار المطعون فيه كان غير شرعي.  تإلى ما تقدم، لم ُيثب استنادا .30

 
  

  الخ3صة

 
  ھذا بموجبفإن المحكمة ، تقدمتأسيساً على ما  .31

  

 أّن: تقرر 

 

 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015يناير/كانون الثاني  20 بتاريخ

 

  

 2015يناير/كانون الثاني  20 السجل بتاريخ أدِخَل في
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     (ُوقـ̂ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


