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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2015/023                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/014 

Date: 25 April 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الجوجو

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  امثل نفسھت ةالمدعي

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة  ضد ")ة("المدعي ألفت محمد الجوجوھا ترفعھذه دعوى  .1

، دعى عليه")باسم ا&ونروا ("الم في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضا$غاثة وتشغيل *جئي فلسطين 

 عدم اختيارھا لوظيفة اختصاصية تربوية (اللغة العربية) في مكتب إقليم غزة. وھو قرار 

  

  الوقائع 

 

انضمت المدعية إلى الوكالة في وظيفة معلمة لغة  2004سبتمبر/أيلول  1اعتبارا من  .2

. وفي زمن الدعوى، كانت المدعية تعمل في 1والخطوة  9عربية للمرحلة ا$عدادية على الدرجة 

 . 9والخطوة  10يفة معلمة لغة عربية على الدرجة وظ

 

إلى نائب مدير عمليات ا&ونروا في غزة  2013يوليو/تموز  18بموجب رسالة مؤرخة  .3

ثارت المدعية ھواجس بشأن عملية ا*ختيار التي أجريت لوظيفة اختصاصي تربوي (اللغة أ

 العربية). 

 
إلى المدعية، رد مدير عمليات ا&ونروا  2013أغسطس/آب  27بموجب رسالة مؤرخة  .4

 تعرض جميع جوانب عملية ا*ختيار وإنه لم يجد أي خلل في العملية. في غزة قائI إنه اس

 
رفعت المدعية طلب مراجعة قرار بشأن عدم اختيارھا لوظيفة  2013سبتمبر/أيلول  4في  .5

 اختصاصي تربوي (اللغة العربية). 

 
ردت نائبة المفوض العام على طلب مراجعة القرار  2013أكتوبر/تشرين ا&ول  3في  .6

وثّبتت نائبة المفوض العام قرار عدم اختيار المدعية مشيرة إلى أن "قرار عدم  ؛ته المدعيةالذي رفع

بأي تحيز أو تحامل أو عوامل خارجة  اكن مشوبياختيار [المدعية] لوظيفة اختصاصي تربوي لم 

عن الموضوع" وأن ما للمدعية من "خبرة سابقة وأداء في العمل ومؤھIت وأدائھا خIل عملية 
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لدى المرشحين اOخرين. واستنتجت نائبة المفوض العام بالقول إنه "لم يقع  هقابIت" قُيم مع مثيلالم

خIل عملية ا*ستقدام وا*ختيار  A/4خرق جوھري &حكام توجيه شؤون الموظفين المحليين 

 لوظيفة اختصاصي تربوي". 

 
، أعلِن عن ثماني وظائف 2014مارس/آذار  31إلى  2014مارس/آذار  20 من .7

مرشحا  273مرشحين تقدموا للوظائف أدِرج  309اختصاصي تربوي (لغة عربية)؛ ومن أصل 

. وأخذ 2014مايو/أيار  26(من بينھم المدعية) في القائمة القصيرة وُدعوا إلى امتحان كتابي في 

المتطلب ا&دنى للنجاح وھي مرشحا عIمة تفوق عIمة  34وحقق مئة وثمانون مرشحا ا*متحان 

في المئة في ا*متحان  41وأحرزت المدعية عIمة  في المئة، وتمت دعوتھم إلى المقابلة. 50

  الكتابي، ولم تتم دعوتھا إلى المقابلة. 

 
أسماء ا&شخاص الذي ُدعوا إلى ، نشر مكتب إقليم غزة 2015فبراير/شباط  17في  .8

 مقابلة. ال

 
تبادلت المدعية ورئيس مكتب الموارد البشرية في  2015فبراير/شباط  22و 16 بين .9

ا$قليم رسائل إليكترونية بشأن انتقاد المدعية لعملية ا*ستقدام وكذلك بشأن طلب المدعية 

فبراير/شباط  22) في 1*ستعراض ورقة ا*متحان الخاصة بھا. وبعد ذلك، ُعقدت اجتماعات: 

 26) في 2ائب رئيس برنامج التعليم في ا$قليم وممثل عن الموارد البشرية؛ بين المدعية ون 2015

بين المدعية ورئيس وحدة استجابة الموظفين با$نابة بحضور مساعد إداري  2015فبراير/شباط 

المدعية ورئيس برنامج التعليم في ا$قليم، بين  2015مارس/آذار  2) في 3من الوحدة نفسھا؛ و

. وخIل ھذه ا*جتماعات تم شرح بشرية، ورئيس وحدة استجابة الموظفين با$نابةوممثل للموارد ال

عملية ا*متحان ومعايير التقييم للمدعية، كما ُسمح لھا استعراض ورقة إجابتھا المصححة، كما قام 

اختصاصي تربوي اختارته ھي باستعراض امتحانھا؛ وبعد ھذا ا*ستعراض ُمنحت عIمة إضافية 

 ). 41بد* من  42واحدة (
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رفعت المدعية "طلب مراجعة قرار  2015فبراير/شباط  26بموجب رسالة مؤرخة  .10

إداري" إلى مدير عمليات ا&ونروا في غزة. وطلبت المدعية في الرسالة أن يستعرض مدير 

عمليات ا&ونروا في غزة ورقة امتحانھا لوظيفة اختصاصي تربوي (اللغة العربية) وأن "يعيد 

  تصحيحھا".

 
إلى المدعية تناولت "طلب مراجعة القرار   2015مارس/آذار  19بموجب رسالة مؤرخة  .11

القائم بأعمال مدير عمليات الموظف " الذي رفعته المدعية، أفاد 2015مارس/آذار  8المؤرخ 

موارد البشرية وإدارة ا&ونروا في غزة بجملة أمور من بينھا أن ھناك "استعراضا شامI أجرته ال

عدم وجود أي إلى عملية ا*ستعراض  عوم في عملية ا*ستقدام. وخلُصتم بشأن الغبن المزالتعلي

مؤشر على تباين مع إجراءات ا*ستقدام القائمة في ا&ونروا أو على أي انتھاك لھا". واستنتج 

القائم بأعمال مدير عمليات ا&ونروا في غزة أن "القرار لم يكن معيبا بخطأ إجرائي أو الموظف 

 خطأ في القانون وينبغي أن يبقى قائما". 

 
رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات  2015أبريل/نيسان  23في  .12

 . 2015أبريل/نيسان  28("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى، وأرِسل الرد إلى المدعية  2015مايو/أيار  28في  .13

 . 2015مايو/أيار  31في 

 
قدمت المدعية طلبا لرفع مIحظات على رد المدعى عليه،  2015يونيو/حزيران  9في  .14

 . 2015يونيو/حزيران  10وأرِسل ھذا الطلب إلى المدعى عليه في 

 
أرسلت المدعية رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم المحكمة مع  2015يونيو/حزيران  14 في .15

وثيقة مرفقة، وطلبت المدعية أن تقبل المحكمة الوثيقة ضمن ا&دلة في قضيتھا. وُمررت ھذه 

 . 2015يونيو/حزيران  21الرسالة ا$ليكترونية إلى المدعى عليه في 
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 070المحكمة ا&مر رقم أصدرت  2015يونيو/حزيران  21في  .16

)UNRWA/DT/2015 الذي ذكرت فيه عدم التزام المدعية بالتوجيه ا$جرائي الصادر عن (

المحكمة بشأن رفع الطلبات أو ا*لتماسات إلى المحكمة. ومع ذلك، وفي ھذه الظروف، مارست 

مIحظات على  المحكمة اجتھادھا الواسع في مسائل إدارة القضايا ووافقت على طلب المدعية لرفع

 ، كما قبلت الوثيقة في عداد ا&دلة. رد المدعى عليه

 
)  UNRWA/DT/2015( 088أصدرت المحكمة ا&مر رقم  2015أغسطس/آب  2في  .17

سبتمبر/أيلول  1تأمر فيه المدعى عليه بتقديم ترجمة عربية للرد، فقُدمت الترجمة العربية في 

 وأرِسلت إلى المدعية في التاريخ نفسه. 2015

 
  

  حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .18

  

i(  لم يلتزم رئيس برنامج التعليم في ا$قليم بالشروط التي تم ا*تفاق عليھا في ا*جتماع المنعقد

مقارنة أجوبة المدعية بأجوبة موجودة في شرط وبالتحديد  2015مارس/آذار  2في 

الكتب وبا&جوبة النموذجية، وإن كان الجواب النموذجي مختلفا عن إجابتھا وكلتا 

 ا$جابتين صحيحة وفقا للكتب يكون عندئذ من حقھا أن ُتصحح ورقتھا على نحو سليم؛ 

ii( مة "خطأ وصف تھاكان العديد من أجوبIر"؛ وفي ا*متحان صحيحا لكنھا أعطيت ع 

iii(  ھددتھا السيدة د السنة الماضية &نھا دافعت عن حقھا في أن ُتختار لوظيفة اختصاصي

 تربوي. 

  

 تلتمس المدعية ما يلي:     .19

  

i( تصحيح جديد لورقة ا*متحان الخاصة بھا؛ و 



                                                                                                                                           

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/GFO/2015/023                                             

                                                                                                                         Judgment No.:         UNRWA/DT/2016/014                                             

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Page 6 of 12 

ii(  .منحھا تعويضا عن عدم اختيارھا للوظيفة نفسھا السنة الماضية 

  

  حجج المدعى عليه

 

 الحجج التالية: يقدم المدعى عليه  .20

  

i( للطعن؛ و Iإن رفض الوكالة *متثال شروط المدعية * يعتبر قرارا إداريا قاب 

ii( مة قرار عدم اختيار المدعية لمقابلة وبالتIمة قرار ي السIعدم اختيارھا لوظيفة س

 اختصاصية تربوية (اللغة العربية). 

  

ترد الدعوى  يلتمس المدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعية جملة وتفصيI، وأن .21

 بكاملھا. 

  

 ا#عتبارات

  

  المسألة التمھيدية

 

التي رفعھا المدعى عليه قد أظِھرت بصفة  13و 11و 10أن الملحقات  تIحظ المحكمة .22

الحجب عن المدعية &نھا تتعلق بعملية ا*ستقدام وتقييم جميع المرشحين لوظائف اختصاصي 

حاجة إلى الكشف عن ھذه الوثائق للمدعية &ن تربوي (اللغة العربية). وترى المحكمة عدم ال

المعلومات ذات الصلة بقضيتھا ُشملت أصI في الرد على الدعوى، كما سنحت الفرصة للمدعية 

 لرفع مIحظاتھا في ھذا الصدد. 

  

  موضوع الدعوى
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، وھو في عريضة الدعوى تطعن المدعية رسميا في قرار رئيس برنامج التعليم في ا$قليم .23

وتحديدا  2015مارس/آذار  2م التزام البنود التي اُتفق عليھا في ا*جتماع الذي ُعقد في عد قرار

ومن بند إجراء استعراض لورقة ا*متحان الخاصة بھا بالرجوع إلى الكتب وا&جوبة النموذجية. 

مل الجلي أن ھذا القرار ليس قرارا اجتھاديا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة، فعملية ا*ستقدام تش

خطوات عدة، و* يجوز للمرشح الذي لم ُيختر للوظيفة إ* أن يطعن في القرار النھائي القاضي 

بعدم اختياره للوظيفة؛ و* يجوز في أي حال من ا&حوال أن يطعن مرشح في الخطوات الفردية 

ار إ* لة من مراحل عملية ا*ختيلعملية ا*ختيار، كما * يستطيع المرشح التطرق إلى خلل في مرح

 عندما يطعن في قرار عدم اختياره لوظيفة ما. 

 

في قضية  UNAT-152-2011قضت محكمة ا&مم المتحدة لIستئناف في حكمھا  .24

Ishak بما يلي: 29الفقرة  في 

 
عملية اختيار الموظفين سلسلة من الخطوات أو النتائج التي تفضي إلى  [...] تشمل

قرار إداري، ويجوز الطعن في ھذه الخطوات فقط في سياق طعن في نتيجة عملية 

ا*ختيار، لكنھا * يمكن أن تكون وحدھا موضوع طعن أمام محكمة ا&مم المتحدة 

    للمنازعات. 

 

ي القضية الحاضرة شروط المقبولية ما دام القرار بناء على ذلك، * تستوفي الدعوى ف .25

المطعون فيه ھو قرار رئيس برنامج التعليم في ا$قليم القاضي بعدم التزام البنود التي اُتفق عليھا في 

 . 2015مارس/آذار  2ا*جتماع الذي ُعقد في 

 

لفعلي لكن توخيا للعدل، يجب أن تستعرض المحكمة الدعوى بمجملھا وأن تحدد القرار ا .26

المدعية &ي من وظائف اختصاصي تربوي (اللغة العربية) المطعون فيه أ* وھو قرار عدم اختيار 

. وبالفعل، ما تشتكي منه المدعية بالفعل ھو بالمحصلة 2014مارس/آذار  20التي أعلِن عنھا في 
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فھو حجة من بين قرار عدم اختيارھا للوظيفة. أما الزعم بأن امتحانھا الكتابي ُصحح بطريقة خاطئة 

 الحجج التي تقدمھا لدعم شكواھا. 

 
وعلى ھذا تعتبر المحكمة أن القرار المطعون فيه فعI ھو قرار عدم اختيارھا للوظيفة،  .27

وستمضي المحكمة اOن إلى تناول موضوع زعم المدعية بأن قرار وھذا قرار إداري قابل للطعن. 

 عدم اختيارھا كان غير شرعي. 

 
المحكمة أو* ا$طار التنظيمي الذي اُتخذ فيه القرار، وكذلك معايير ا*ستعراض الذي  تبين .28

 تجريه المحكمة. 

 
 على اOتي:  3.4ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .29

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

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 
سياسة ( SectionIPD/A/Part II/Rev.7.توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  إن .30

في  ينص على اOتي ،2009يوليو/تموز  1الساري اعتبارا من  )اختيار الموظفين المحليين

  : الجزء ذي الصلة

  

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

 [.]ة والنزاھةءتعيين المرشحين بأعلى معايير الفعالية والكفا •

  

قضت محكمة ا&مم المتحدة لIستئناف بما  Ljungdell 2012-UNAT-265في الحكم  .31

 :30في الفقرة  يلي
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) من ميثاق ا&مم المتحدة والنظامين ا&ساسيين للموظفين رقم 1(101بموجب المادة 

، يتمتع ا&مين العام باجتھاد واسع في مسائل اختيار الموظفين. وقد بّين فقه 1.4(ت) و2.1

محكمتنا ھذه أن دور محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات ومحكمة ا*ستئناف لدى استعراض 

قرارات المتعلقة باختيار الموظفين يتمثل في النظر فيما إن ُطبقت أحكام النظامين ال

ا&ساسي وا$داري للموظفين السارية أم *، وفيما إن ُطبقت بطريقة عادلة وشفافة وغير 

 تمييزية. وليس دور المحكمتين استبدال قرارھما بقرار ا$دارة.

 
، Abbasi 2011-UNAT-112كمھا رقم محكمة ا&مم المتحدة لIستئناف في حقضت  .32

 :   بما يلي 26في الفقرة 

  

تتمتع محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات بالو*ية لفسخ القرارات ا$دارية 

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

اختيار موظف ما في الظروف التي لم يتلّق فيھا اعتبارا منصفا وكافيا، أو 

إجراءات  يز ضد الموظف، أو أنإن كان ھناك أي نوع من التمييز أو التح

  اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع. 

 

 
في معرض تأكيد موقفھا وشرح عبء ا$ثبات  - قضت محكمة ا&مم المتحدة لIستئناف .33

، وتحديدا الفقرة Rolland 2011-UNAT-122في حكمھا  –قياسي في قضايا عدم ا*ختيار ال

 :بما يلي 26

  

ا&عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه  ھناك دائما قرينة مفادھا أن

، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت القرارات ا$دارية القرينة قرينة سIمة

عِطَي اعتبارا كامI ترشيح المستأنفة أ رة أن ُتظھر ولو بالحد ا&دنى أنا$دا

ة تبقى قائمة. وبعدئٍذ ينتقل عبء ا$ثبات إلى المستأنفة التي القرين ومنصفا، فإن

  يجب أن تبّين بدليل واضح ومقنع أّنھا ُحرمت من فرصة عادلة للترقية.
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من ما يمكن أن يكون  41المدعية في نتائج امتحانھا الكتابي الذي حققت فيه عIمة  تطعن .34

. وكما تقدمت ا$شارة، ليس دور المحكمة أن 50، في حين أن العIمة الدنيا المطلوبة كانت 100

ة ليتستبدل قرارھا بقرار الوكالة فيما يخص النتيجة النھائية لعملية اختيار، و* سيما فيما يتعلق بعم

 تصحيح امتحان. 

 

الذي خاضوا ا*متحان الكتابي انتقل  180ارة إلى أنه من بين المرشحين الـمن المھم ا$ش .35

مرشحا إلى مرحلة المقابلة، مما يعني أن نتائج ا*متحان أِخذت في ا*عتبار في تقييم جميع  34فقط 

وعIوة على ذلك، في مرشحا آخر من بينھم المدعية لم تتم مقابلتھم.  145المرشحين، وأن 

أعلِمت المدعية عن عملية ا*متحان والتقييم بما في ذلك  2015فبراير/شباط  22ا*جتماع المؤرخ 

عملية تشفير وفك تشفير أوراق ا*متحان بھدف حماية سرية ھوية جميع المرشحين في عملية 

في ا*متحان، و* يوجد التصحيح. وعليه، تبين ا&دلة أن جميع المرشحين عوملوا بطريقة متساوية 

 دليل على التمييز ضد المدعية على ھذا ا&ساس. 

 
في تصحيح امتحانھا، تقضي المحكمة بأن زعم المدعية وجود أخطاء جوھرية  وفي مسألة .36

المحكمة مخولة للنظر فيما إن أثبتت المدعية ھذه ا&خطاء الجوھرية أم *. ويلزم من ملخصات 

بين المدعية  2015مارس/آذار  2فبراير/شباط و 26فبراير/شباط و 22ا*جتماعات المنعقدة في 

والعديد من المديرين في الوكالة أن المدعية حصلت على شرح كامل لعملية ا*متحان والتقييم 

وُمنحت الفرصة *ستعراض أجوبتھا والعIمات التي أعطيت في ورقة أجوبتھا، ولم يتم رصد أي 

ن ُتقارن أجوبتھا بـ"أجوبة نموذجية" وبأجوبة من "كتب"، بيد أنه أأخطاء جوھرية. وطلبت المدعية 

* يحق للموظف فرض شروط على الوكالة بشأن تصحيح ورقة امتحان، كما تستحضر المحكمة أن 

 ھناك قرينة مفادھا سIمة القرارات ا$دارية، ويقع على المدعية إثبات العكس. 

 
طعنت المدعية في جملة أمور منھا  2015فبراير/شباط  26المنعقد في في ا*جتماع  .37

عIمة". وترى المحكمة أنھا * تملك  15وضع عIمة صفر لجوابين من أجوبتھا "كانت قيمتھما 

السلطة لتغيير العIمات المعطاة في ا*متحانات التي تجريھا الوكالة. وحتى لو افترضنا أن المدعية 
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ح في المقابلة وأن ُتختار $حدى الوظائف نجحت في ا*متحان فI يوحي ذلك أنھا كانت ستنج

 الشاغرة؛ وعليه، * إثبات لزعم المدعية وجود أخطاء جوھرية في تصحيح ا*متحان. 

 
تجد المحكمة أن الوكالة قدمت للمدعية أكثر مما تستحق من حيث شرح العملية، وكذلك من  .38

نھا وعIمتھا، بل إن الوكالة حيث الفرصة لIستماع إليھا وإتاحة المجال لھا لكي تستعرض امتحا

سمحت *ختصاصي تربوي اختارته المدعية بأن يستعرض امتحانھا وأن يعيد تصحيحه، وقد 

أي  –أفضت عملية إعادة التصحيح إلى منح المدعية عIمة واحدة إضافية في مجموعھا العام 

 . 42إلى  41ُرفعت عIمتھا من 

 
تزعم المدعية أيضا أن أجوبتھا في ا*متحان ُصححت بطريقة خائطة (وربما متعمدة) &نھا  .39

تعرضت للتمييز بسبب طعنھا في عملية اختيار سابقة، بيد أن المدعية لم تقدم أثارة من دليل لدعم 

     ھذا الزعم، ولذلك ترّده المحكمة. 

 

) وجوَد خلل في 1تثبت بدليل واضح ومقنع (أن يلزم مما تقدم أن المدعية عجزت عن  .40

عملية ا*ختيار؛ أي أنھا عجزت عن أن تثبت أن النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين وغيرھما 

) أنھا لم تحصل 2من ا$صدارات ا$دارية السارية لم تطبق بطريقة عادلة وشفافة وغير تمييزية؛ (

 أو تحيز ضدھا. ) وجوَد تمييز 3على اعتبار عادل وكاٍف، أو (

 

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .41

 

  أن الدعوى مردودة.  
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     (ُوقـ_ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 أبريل/نيسان 25 بتاريخ

  

  2016أبريل/نيسان  25 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ_ع)   

  عّمان.لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، 

 


