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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/056                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/053 

Date: 15 November 2015 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  علي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا'مم  ("المدعي") ضد صابر داود عبد الكريم عليھذه دعوى رفعھا  .1

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

     عدم اختياره لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن.وھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع 

 

" في Dا'ونروا في وظيفة معلم "دخل المدعي في خدمة  1978أيلول /سبتمبر 19في  .2

في منطقة شمال عمان على  ليمعتُعين في وظيفة مسؤول ال 2007منطقة عمان. وفي أغسطس/آب 

أعيد تصنيف وظيفة المدعي وُرقي بناء على ذلك من  2009مارس/آذار  1، وفي 13الدرجة 

على مدى عامين، أي ، ثم ُنقل المدعي ,حقا إلى منطقة جنوب عمان. و15إلى الدرجة  13الدرجة 

، عمل المدعي في وظيفة نائب رئيس برنامج 2014إلى أغسطس/آب  2012من أغسطس/آب 

 التعليم في إقليم ا'ردن با%نابة. 

 

وتقدم لھا  أعلِن عن وظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن 2013في مايو/أيار  .3

أعيد ا%عMن  2013المدعي لكن عملية ا,ستقدام ألغيت في وقت ,حق. وفي أكتوبر/تشرين ا'ول 

ا,متحان الكتابي ثم خاض عن الوظيفة وتقدم لھا المدعي مرة أخرى، وأدِرج في القائمة القصيرة و

 في نھاية المطاف.  ، ولم يتم اختيار أي مرشح2013ديسمبر/كانون ا'ول  22ُدعي إلى مقابلة في 

 
أعلِن عن وظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن  2014في يناير/كانون الثاني  .4

للمرة الثالثة، وتقدم المدعى مرة أخرى للوظيفة الشاغرة وأدِرج مرة أخرى في القائمة القصيرة. 

 بله فريق مقابلة.قا 2014مايو/أيار  7خاض امتحانا كتابيا وفي  2014مارس/آذار  17وفي 
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قابل فريق مقابلة ("الفريق") مكون من أربعة أشخاص ثMثة مرشحين بمن فيھم المدعي  .5

ران غير المدعي؛ وقد وجد عضوان من الفريق المدعي مMئما للوظيفة في حين اعتبره عضوان آخ

أي من  مMئم للوظيفة، كما اعُتبر المرشحان اRخران غير مMئمين للوظيفة ولم يتم اختيار

 المرشحين للوظيفة في نھاية المطاف. 

 
أعلم مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن شفھيا المدعي أنه لم  2014أغسطس/آب  4في  .6

 ُيختر لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن. 

 
عاد المدعي إلى مركز عمله ا'صلي في وظيفة مسؤول  2014أغسطس/آب  17في  .7

 قة جنوب عمان. التعليم في منط

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار لقرار عدم اختياره لوظيفة  2014أغسطس/آب  31في  .8

 نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن، ولم ترد الوكالة على طلبه. 

 
رفع المدعي دعواه أمام محكمة ا'ونروا للمنازعات  2014ديسمبر/كانون ا'ول  21في  .9

 ("المحكمة"). 

 
 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2015ير/كانون الثاني ينا 21في  .10

 
  

 حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية: .11

  

)i(  ّته متطلبات الوظيفة المعلن عنھا تلبية كاملة؛  تلبMمؤھ 

)ii(  استوفت خبرته المھنية متطلبات الوظيفة؛ 
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)iii( با%نابة  عمل في وظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن

 مدة سنتين وتلقى مMحظات ممتازة على أدائه؛

)iv(  تم تشجيعه على التقدم لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم

 و ؛ا'ردن، واجتاز ا,متحان الكتابي وقدم أداء جيدا في المقابلة

)v(  كان مشرفه، وھو رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن المعين

  حديثا، راضيا عن أدائه.

  

 
 يلتمس المدعي ما يلي: .12

  

)i(  أن تفسخ المحكمة قرار المدعى عليه القاضي بعدم اختياره لوظيفة

 نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن؛ و

)ii(  بتعويض مالي عن الكرب النفسي الذي تعرض له أن تأمر المحكمة

 له بسبب قرار المدعى عليه. 

  

  حجج المدعى عليه

 

 التالية: يقدم المدعى عليه الحجج .13

  

)i(  أجريت عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم

 ا'ردن حسب ا'صول؛ و

)ii(  .أساس لوسائل ا,نتصاف التي يطلبھا المدعي , 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .14
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  ا$عتبارات

 
  

 التعليم في إقليم ا'ردن حسب ا'صول؟   ھل أجريت عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج 

 

ُيعلن فيھا عن وظيفة نائب رئيس برنامج تستحضر المحكمة أن ھذه كانت المرة الثالثة التي  .15

مرشحا  179مرشحا بواقع  216التعليم في إقليم ا'ردن، وقد جذبت فترة ا%عMن ھذه ما مجموعه 

 . ومن المھم ا%شارة93وعدد المرشحين  123مرشحا داخليا؛ وكان عدد المرشحات  37خارجيا و

إلى أن ھذه كانت المرة الثانية في فترة ستة أشھر يخوض فيھا المدعي امتحانا كتابيا وُيقابل  أيضا

 من أجل الوظيفة ذاتھا.

  

 على اRتي:  3.4ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين  .16

 
  

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

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 
("توجيه شؤون  A/4 Part II Rev.7بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .17

المعني باختيار الموظفين، فإن ھدف الوكالة ھو ملء الوظيفة الشاغرة  ") A/4الموظفين المحليين 

، ويحتوي التوجيه إجراءات واضحة على الوكالة أن تتبعھا عندما باختيار المرشح المؤھل أكثر

 تختار موظفا للعمل لديھا.

  

عند النظر في السجل تMحظ المحكمة أن الوكالة نفذت إجراءات ا,ستقدام المطلوبة كما ھي  .18

) أدرجت 2) أعلنت عن الوظيفة الشاغرة؛ 1من حيث أنھا:  A/4مبينة في توجيه شؤون الموظفين 

شكلت فريقا مؤھM ) 4) دعتھم إلى أخذ امتحان كتابي؛ 3المرشحين المؤھلين في قائمة قصيرة؛ 
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ن من مديرة التعليم، ونائب مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن، حسب ا'صول مع مھمة محددة وتكوّ 

) أجرى 5قليم، ورئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن؛ ورئيس مكتب الموارد البشرية في ا%

) قدم توصيات بشأن مMءمة المرشحين 6الفريق مقابMت شخصية مع المرشحين الثMثة؛ و

 للوظيفة. 

 
يتسم تقرير ا,ستقدام بالتفصيل الشديد ويقدم خلفية عن كل من المرشحين الثMثة الذين تمت  .19

) محاضر اجتماع 2ف 'داء المرشحين في خMل المقابلة؛ ) وص1كما اشتمل على:  مقابلتھم

) قرار مدير 5) تواقيع أعضاء الفريق؛ و4) ا,ستنتاجات والتوصيات التي قدمھا الفريق؛ 3الفريق؛ 

 مكتب ا%قليم. 

 
) العمل 2) المعرفة والمھارات الفنية؛ 1: خMل المقابلة قُيمت الكفايات الرئيسية التالية .20

) ا%بداع. وقد وجدت مديرة 6) إدارة الوقت؛ و5) حل المشاكل؛ 4) التواصل؛ 3بروح الفريق؛ 

التعليم ورئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن، اللذان عمM مع المدعي خMل فترة السنتين اللتين 

نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن با%نابة، مMئما للوظيفة؛ في حين  ا بوظيفةمعمل فيھ

عمليات ا'ونروا في ا'ردن ورئيس مكتب  عتبره العضوان اRخران في الفريق، وھما نائب مديرا

الموارد البشرية في إقليم ا'ردن، اللذان لم يعمM مع المدعي بصورة وثيقة أنه غير مMئم للوظيفة. 

 قليم ما يلي: وقد ذكر نائب مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن ورئيس مكتب الموارد البشرية في ا%

 
  

عند النظر في معرفته بجميع البنود ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنھا، ونظرا إلى 

  انخراطه الحالي، فإن بعض الردود كانت دون التوقعات إلى حد كبير. 

  

 [...]  
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، كما كانت لم يظھر الدكتور صابر في خMل المقابلة على أنه شخص إستراتيجي

أجوبته سطحية وافتقرت إلى الرؤية، وھو يستفيد من المعلومات التي تسنى له 

الوصول إليھا بسبب عمله في الوظيفة بصفة ا%نابة وليس بسبب آرائه وأفكاره. 

 وبدا عليه أنه تابع , قائد. وقد عجز عن أن ُيظھر مھارات القيادة 

 
في اتخاذ القرارات حول  جتھادية واسعةسلطة المفوض العام لالمحكمة أّن  تستحضر .21

التعيينات. وعند مراجعة ھذه القرارات، , يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا بقرار المدعى 

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

عى عليه ليس مطلقا، وستنظر المحكمة إن اُتبع المرشحين للوظيفة المعنية، بيد أّن اجتھاد المد

ا%جراء، المبين في النظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين وفي ا%صدارات ا'خرى ذات الصلة، 

 أم ,. لم ُيتبع، وفيما إن أعِطي الموظف اعتبارا منصفا وكافياأم 

 
-Abbasi 2011-UNATكما قضت محكمة ا'مم المتحدة لMستئناف في حكمھا رقم  .22

 :   26، في الفقرة 112

  

تتمتع محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات بالو,ية لفسخ القرارات ا%دارية 

المعنية باختيار الموظفين على أسس معينة، حيث يجوز فسخ قرار عدم 

، أو اوكافي لظروف التي لم يتلّق فيھا اعتبارا منصفااختيار موظف ما في ا

أو التحيز ضد الموظف، أو أّن إجراءات  إن كان ھناك أي نوع من التمييز

  اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع.

   

النظامين في ضوء جميع ما تقدم، تجد المحكمة أن الوكالة أجرت عملية ا,ستقدام بموجب  .23

، كما تجد المحكمة أن المدعي ا'ساسي وا%داري للموظفين وا%صدارات ا'خرى ذات الصلة

 أعِطي اعتبارا عاد, وكافيا في جميع مراحل عملية ا,ستقدام. 
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ھل كانت عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن معيبة بأخطاء إجرائية 

 أو بخطأ في القانون؟ 

 
، Rolland 2011-UNAT-122قضت محكمة ا'مم المتحدة لMستئناف في حكمھا  .24

 :بما يلي 26وتحديدا الفقرة 

  

قرينة مفادھا أّن ا'عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه  ھناك دائما

القرينة قرينة السMمة، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت ا%دارة أن ُتظھر 

فا، فإّن القرينة ولو بالحد ا'دنى أّن ترشيح المستأنفة أعِطَي اعتبارا كامM ومنص

تبقى قائمة. وبعدئٍذ ينتقل عبء ا%ثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبّين بدليل 

  واضح ومقنع أّنھا ُحرمت من فرصة عادلة للترقية. 

 

في طلب مراجعة القرار ذكر المدعي أنه "أعيد ا%عMن عن الوظيفة للمرة الثانية بدون  .25

خطأ وقع عندما لم يتم اختيار أي أحد بمن فيھم أنا." وھذه نتائج" وأن ھذا في رأيه "يدل على أن 

للوظيفة ھي ا%شارة الوحيدة في السجل التي تشير إلى حيرة المدعي بشأن عدم وقوع ا,ختيار عليه 

أي انتھاك وجود مسألة وكذلك عدم اختيار أي مرشح آخر؛ و, يثير المدعي في عريضة الدعوى 

يشير إلى أي تحيز أو خطأ إجرائي أو تحامل من جانب للنظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين و, 

 المدعى عليه في عملية ا,ستقدام.

  

لدى ا,طMع على ا'دلة المتوفرة , تجد المحكمة أي خطأ في القانون أو خطأ إجرائي أو  .26

تحامل من جانب المدعى عليه عندما لم يختر المدعي لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم 

ا'ردن، كما لم يقدم المدعي أي دليل على تحيز أو خطأ إجرائي من جانب المدعى عليه من شأنه 

 أن يعيب القرار المطعون فيه. 
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أن عدم اختياره لم يقم على تقييم أدائه في العمل أو على رضى  تود المحكمة تذكير المدعي .27

تعليم في إقليم ا'ردن با%نابة، بل مشرفه المباشر عندما كان يعمل في وظيفة نائب رئيس برنامج ال

بشأن قام عدم اختياره للوظيفة على تقييم ا,متحان الكتابي الذي خاضه وعلى أدائه في المقابلة 

الكفايات ا'ساسية. ومن المؤسف للمدعي وللوكالة أيضا أن أعضاء الفريق كانوا منقسمين جدا 

من حيث الجھود البشرية والمال  –وذلك بعد عملية استقدام كانت حتما مكلفة بشأن أدائه في المقابلة 

وجرت على جولتين تم خMلھا تقييم عدد كبير من المرشحين وإدراجھم في قوائم قصيرة  -والوقت 

 وإخضاعھم ,متحان كتابي وأخيرا مقابلتھم. 

 
  

  ھل ھناك أساس قانوني لوسائل ا,نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟ 

 

يلتمس المدعي من المحكمة أن تفسخ قرار المدعى عليه وأن تمنحه تعويضا ماليا عن ا'ثر  .28

 المطعون فيه عليه.  اررالنفسي الذي أوقعه الق

 

أما وقد حكمت المحكمة بسMمة عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم  .29

، وحيث إن قرار المدعى عليه القاضي بعدم اختيار المدعي للوظيفة لم يكن مشوبا بأي خطأ ا'ردن

في القانون أو بخطأ إجرائي أو بتحيز، تجد المحكمة عدم وجود أساس , في الواقع و, في القانون 

 لفسخ قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في إقليم ا'ردن. 

 
على ذلك، لم يقدم المدعي أي دليل على الضرر النفسي، وبذلك , تجد المحكمة  عMوة .30

 أساس قانونيا لمنحه أي تعويض مالي. 

 
  الخ&صة

  

  . ا'سباب المتقدمة، الدعوى مردودةنظرا إلى  .31
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     (ُوقـ\ع) 

  القاضية بانة َبرازي

   2015 نوفمبر/تشرين الثاني 15 بتاريخ

 

  

  2015نوفمبر/تشرين الثاني  15 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ\ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


