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  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

أبو ھويدي، ا*عرج، مرشود، محفوظ، حماد، طيطي، غانم، صبح، منصور، أبو فارة، زواوي، 

  بدوي، مشايخ، شحادة

  

  ضد

  المفوض العام

  لوكالة ا*مم المتحدة 0غاثة

  وتشغيل 4جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ينمحامي المدع

   المدعون يمثلون أنفسھم

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

فايق أبو ھويدي وسميح ا*عرج وجمال مرشود ونبيل محفوظ وھشام رفعھا وى اھذه دع .1

حماد وجعفر طيطي ومحمد غانم ومحمد صبح ونبيل منصور ومحمد أبو فارة وعادل زواوي وآ4ء 

وكالة ا*مم المتحدة  ااتخذتھ اتقرار ضد ")ون("المدعبدوي وعبد الفتاح مشايخ وأماني شحادة 

 ،دعى عليه")باسم ا*ونروا ("الم الشرق ا*دنى التي ُتعرف أيضافي 0غاثة وتشغيل 4جئي فلسطين 

) منسق تقييم iفي برنامج التعليم: ( جميعھااختيارھم لبعض الوظائف التالية أو لعدم  اتقرار يوھ

)ii) منسق التطوير المھني والمناھج (iii جودة المدارسضمان ) منسق .      

  

 4، المؤرخ Abu Hweidi et al. UNRWA/DT/2016/024الحكم بموجب  .2

") قضت المحكمة بدمج ھذه الدعاوى وبأنھا مستوفية أبو ھويدي وآخرون("  2016سبتمبر/أيلول 

لشروط المقبولية *نھا لم ُترفع قبل ا*وان؛ كما أِمر المدعى عليه بأن يرفع ردا يتناول موضوع 

بشأن المدعي سميح ا*عرج، وسُتعالج  في مسألة المقبولية بتّ الدعاوى، بيد أن المحكمة أغفلت ال

 ھذه المسألة في ھذا الحكم الذي يتناول موضوع الدعاوى.   

 
 الوقائع

 
وصفت المحكمة الوقائع الخاصة بھذه القضية. وفي ھذا  أبو ھويدي وآخرونبموجب الحكم  .3

 إ4 إلى الوقائع ذات الصلة.   ُتستحضرالحكم، لن 

 

أحد الكتبة العاملين في نشر  2014أبريل/نيسان  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

4ختصاصيين التربويين فقط بشأن موجه إلى االضفة الغربية داخليا إعTن شاغر  برنامج التعليم في

 وظيفة منسق شاغرة على النحو التالي:  18
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)i(  الخليل، واحدة في نابلس، وواحدة في  –أربع وظائف منسق تقييم

 واثنتان في القدس؛

)ii( ث في نابلس،  –ع وظائف منسق ضمان جودة المدارس تسTث

 و وثTث في الخليل، وثTث في القدس؛

)iii(  جميعھا في كلية العلوم  -خمس وظائف منسق تطوير مھني ومنھاج

V التربوية في رام .  

 
طلبا بما فيھا طلبات المدعين في ھذه القضية، فقد تم تسلّم  60تلقت الوكالة ما مجموعه  .5

 17منسق التقييم، و ائفطلبا لوظ 22منسق ضمان جودة المدارس، و ائفن طلبا لوظواحد وعشري

 طلبا لوظيفة منسق التطوير المھني والمناھج. 

 

جرى فيه بحث عملية  2014مايو/أيار  1عقد فريق إداري رفيع المستوى اجتماعا في  .6

إنه "4 توجد  لقي ،ا4ستقدام للوحدات الثTث، واعُتمدت بعض التوصيات. وعلى وجه الخصوص

، بيد أن ا4ستقدام ا*ولي [النص منقول]ضمانة بأن ا4ختصاصيين التربويين سينجحون في طلبھم

 4ختصاصيين التربويين الحاليين". وقد كان المدعون كلّھم اختصاصيين تربويين. سيقتصر على ا

 

ّكل حسب أجرى فريق مقابلة شُ  2014أغسطس/آب  27أغسطس/آب إلى  25من  .7

رئيس برنامج التعليم في ا0قليم، المدعين، علما أن فريق المقابلة تكّون من صول مقابTت مع ا*

رئيس برنامج التعليم في  نائبنائب مدير عمليات ا*ونروا في الضفة الغربية بصفة رئيس، وو

ة الضفة الغربية، ومسؤول تطوير وظيفي من قسم ا4ستقدام. وبعد المقابTت حدد الفريق فقط ست

المتوفرة؛ ووفقا لتقارير ا4ستقدام التي قُدمت مع رد المدعى  18مTئمين للوظائف الـ مرشحين

 عليه، اعُتبر جميع المدعين في القضية الحاضرة "غير مTئمين" للوظائف. 
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نشرت الوكالة داخليا وخارجيا إعTنات شواغر  2014أكتوبر/تشرين ا*ول  30في  .8

لھا  ، فقد ُحددكما أعلِن بالخطأ عن شاغر وظيفة منسق التقييم في نابلسالمتبقية،  12للوظائف الـ

 طلبا. 374 الوكالة وتلقت. مرشح مناسب فيما سبق

 
لم يشارك أي من المدعين في الجولة الثانية؛ ويقول المدعون محمد أبو فارة ومحمد صبح  .9

طيطي وآ4ء بدوي وھشام حماد وسميح ا*عرج إنھم لم يتقدموا للتوظيف في الجولة الثانية. وجعفر 

مدعون فايق أبو ھويدي وعادل زواوي وأماني شحادة ونبيل محفوظ ونبيل منصور فلم أما ال

يوضحوا فيما إن كانوا قد تقدموا للتوظيف في الجولة الثانية؛ في حين تقدم المدعيان محمد غانم 

وعبد الفتاح مشايخ في البداية لخوض الجولة الثانية من ا4ستقدام لكنھما يقو4ن إنھما قررا عدم 

  مضي فيھا. ال

 
عدم  ات، طلب المدعون مراجعة لقرار2015يناير/كانون الثاني  27و 26و 21في  .10

 تعيينھم في الوظائف التي تقدموا لھا.

 
مدير عمليات ا*ونروا في رد  2015فبراير/شباط  26و 25بموجب رسالتين مؤرختين  .11

ا4ستقدام الخاصة بوظائف عملية "أن  على طلبات المدعين لمراجعة القرار وأفادالضفة الغربية 

 . "م لھاكت مستمرة، وأنه لم ُيتخذ قرار نھائي بشأن ترشحلالمنسقين ما زا

 
أعلمت الوكالة المرشحين الناجحين من جولَتي  2015في أبريل/نيسان ومايو/أيار  .12

 بأنھم اختيروا لشغل الوظائف. ا4ستقدام ا*ولى والثانية 

 
، ثم أرِسلت إلى المحكمةعون دعاواھم إلى رفع المد 2014مايو/أيار  24و 21بين  .13

 . 2015حزيران يونيو/ 7مايو/أيار و 24المدعى عليه في الفترة من 

 
 17في  18من وظائف المنسقين البالغ عددھا  11تم ملء كان قد وفقا للمدعى عليه،  .14

  . 2016أغسطس/آب 
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رفع المدعى عليه ردوده، ودفع فيھا بأن الدعاوى  2015يلول سبتمبر/أ 11و 9و 3 في .15

 غير مستوفية لشروط المقبولية. 

 
بأنھا  ، وقضتالمحكمة دمج ھذه الدعاوىقررت  أبو ھويدي وآخرونبموجب الحكم  .16

، كما منحت المدعى عليه ا0ذن لرفع رده على موضوع الدعوى في مستوفية لشروط المقبولية

 يوما من تاريخ الحكم.  30خTل 

 
قدم المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده الموحد على  2016سبتمبر/أيلول  22في  .17

 موضوع الدعوى، فأرسل الطلب إلى المدعين في التاريخ نفسه. 

 
ثمانية من المدعين طلبات لتقديم مTحظات، رفع  2016سبتمبر/أيلول  29و 28في  .18

 فأرِسلت ھذه الطلبات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
أكتوبر/تشرين ا*ول  4) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 079بموجب ا*مر رقم  .19

طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. وبعدما رفع المدعى عليه رده، أمِھل  ، تمت الموافقة على2016

 يوما لرفع تعليقاتھم عليه.  15المدعون 

 
رفع المدعى عليه رده الموحد الذي تناول فيه  2016أكتوبر/تشرين ا*ول  21في  .20

 . 2016أكتوبر/تشرين ا*ول  23موضوع الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعين في 

 
أكتوبر/تشرين ا*ول  30) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 089ا*مر  بموجب .21

، ُطلب إلى المدعى عليه أن ُيعلم المحكمة إن كان أي من المدعين قد تقدم لوظائف المنسقين 2016

 في جولة ا4ستقدام الثانية، وأن ُيعلم المحكمة إن كان ا*مر كذلك فيما كانوا قد أكملوا الجولة أم 4. 

 
 089رفع المدعى عليه رده على ا*مر رقم  2016/تشرين الثاني نوفمبر 4في  .22

)UNRWA/DT/2016 2016نوفمبر/تشرين الثاني  7)، وأرِسل الرد إلى المدعين في . 
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، رفع جميع المدعين باستثناء المدعي محمد أبو 2016نوفمبر/تشرين الثاني  6و 5في  .23

 فارة مTحظاتھم على رد المدعى عليه. 

 
 أرِسلت المTحظات إلى المدعى عليه.  2016تشرين الثاني نوفمبر/ 7في  .24

 
    حجج المدعين

 
 يقدم المدعون الحجج التالية:  .25

  

)i( ل اجتماع حضرTهقال رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية خ 

مديرو المدارس في منطقة نابلس وا4ختصاصيون التربويون إن 

ا4ختصاصيين الوظائف التي أعلِن عنھا سُتفتح أو4 أمام "

. وھذا "[التربويين] ثم سُتفتح في جولة ثانية أمام مديري المدارس

يبين نيته المسبقة 4ستبعاد غالبية ا4ختصاصيين التربويين عن ھذه 

اختصاصيا تربويا في الضفة الغربية وھو  23. وھناك الوظائف

الجديدة في وحدات التنسيق، ولم  28عدد أقل من عدد الوظائف الـ

 ؛28من ھذه الوظائف الـ 18إ4 عن  ُيعلن

)ii(  ت أفاد رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية إنهTقبل المقاب

سيختار عددا صغيرا فقط من ا4ختصاصيين التربويين لوظائف 

 الوحدات، وھذا ما حدث فعT؛ 

)iii(  إن إصرار فريق المقابلة على أن تكون المقابلة باللغة ا0نجليزية

 ة المقابTت؛دليل آخر على عشوائي

)iv(  ث وظائف عالية الدرجات وذات كفايات مختلفةTت لثTُعقدت المقاب

دقيقة؛  20في الوقت نفسه وفي مقابلة واحدة لم تتجاوز مدتھا 
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لثTث وظائف مختلفة لكن التركيز  قدمواتواشتكى مدعون عدة *نھم 

 في المقابلة انصب على وظيفة واحدة فقط؛

)v( *ت اTكاديمية وسنوات الخبرة؛ لم ُيعَط أي وزن للمؤھ 

)vi(  ف مزاعم المدعى عليه لم تكن الكفايات مشتركة بين الوظائفTبخ

كان ھناك ست وظائف مشتركة  17الثTث، فمن بين الكفايات الـ

أربع منھا كفايات عامة مطلوبة *ي وظيفة مثل اللغة العربية 

 وا0نجليزية ومھارات الحاسوب والعمل تحت الضغط؛

)vii( الترجمة الشفھية أثناء امج التعليم في ا0قليم تولى رئيس برن

المقابTت لكنه "لم يترجم إلى اللغة ا0نجليزية جميع ا*جوبة التي 

 قدمھا المدعون باللغة العربية لنائب مدير عمليات ا*ونروا"؛

)viii(  ت المطروحة على المدعين المتنافسين علىTلم تكن أسئلة المقاب

 الوظيفة ذاتھا متطابقة؛ 

)ix(  ُوضعت شروط تعجيزية لوظيفة منسق التطوير المھني والمناھج

تمثلت في اشتراط السكن في رام V، مما حرم المرشحين غير 

 القاطنين في رام V من فرصة التقدم للوظيفة؛ 

)x(  ن عن الوظائف 2014نوفمبر/تشرين الثاني  3فيTأعيد ا0ع ،

س ونواب مديري المدار يالثTث في جولة ثانية ُسمح فيھا لمدير

المدارس والمعلمين بالتقدم لھا، كما أتيح المجال للتقدم للوظائف عبر 

الموقع الرسمي للوكالة، وبقيت نتائج الجولة ا*ولى خاضعة لسرية 

 صارمة؛ 

)xi(  ن عنھاTُحجبت وظيفة منسق التقييم لمنطقة نابلس وألغيت بعد ا0ع

 جراءات؛ في الجولة الثانية بذريعة وجود خطأ إداري في ا0

)xii(  تلقى المدعون فايق أبو ھويدي ومحمد صبح ومحمد غانم ونبيل

منصور وھشام حماد وجعفر طيطي رسائل شكر من رئيس برنامج 
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، 2014التعليم في ا0قليم على أدائھم المميز في المدارس في عام 

ولم ُيختر إ4 اثنان من ا4ختصاصيين  –بيد أنه لم ُيختر أي منھم 

لوظائف  –كانوا ضمن "فريق الدعم والمتابعة"  التربويين الذين

 المنسقين، واعُتبر ا[خرون غير مTئمين للوظائف؛ و

)xiii(  مھام وظائف جميع ما فتئ ا4ختصاصيون التربويون يؤدون

 يستحقون أن ُيختاروا لشغلھا.  مالمنسقين لسنوات، وھ

  

  

        يطلب المدعون أن ُيختاروا 0حدى الوظائف الثTث.  .26

  

  المدعى عليهحجج 

 

 فيما يلي حجج المدعى عليه:  .27

  

)i(  كان قرار ملء الوظائف الجديدة عبر عملية تنافسية منسجما والنظام

 ؛3.4ا*ساسي للموظفين المحليين رقم 

)ii( ا4ختيار لوظائف منسق ضمان جودة المدارس،  تاأنِجزت عملي

حسب ا*صول،  ومنسق التقييم، ومنسق التطوير المھني والمناھج

 إلى المحكمة تقييم صفات المرشحين للوظائف؛ و4 يعود

)iii(  ح المدعين اعتبارا وافيا ومنصفا؛ترشّ أعِطي 

)iv(  من المدعين Tئم للوظيفة، فقد وجد الفريق با0جماع أن كTغير م

أخذ الفريق في الحسبان المجموع الكلي لكل من المدعين مع ا*خذ 

 وظائف؛في ا4عتبار أيضا العTمات في كل من الكفايات الخمس لل
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)v(  يثبت السجل بوضوح أن معايير ا4ختيار وا4ختيار نفسه 4 تشوبھا

 شائبة و4 يعتريھا تعسف أو مزاجية؛

)vi( ث متشابھة باستثناءTتلك الخاصة  كانت الكفايات لجميع الوظائف الث

فايات بوظيفة منسق التطوير المھني والمناھج التي انطوت على ك

مقابلة واحدة للوظائف الثTث إضافية، ولذلك كان من المعقول عقد 

 20جميعھا، واستغرقت المقابلة في المعدل فترة تزيد كثيرا على 

 دقيقة؛

)vii(  كما تبين أوصاف الوظائف، كانت إجادة اللغة ا0نجليزية محادثة

وكتابة متطلبا من متطلبات الوظيفة، ولذلك أصاب فريق المقابلة 

 عندما عقد المقابلة باللغة ا0نجليزية؛

)viii( م المدعون أي دليل يدعم الزعم أن ا*سئلة التي ُطرحت في لم يقد

 المقابTت لم تكن متسقة؛ 

)ix(  في ضوء قيود السفر خارج الضفة الغربية، كان اشتراط سكن

 المرشح الناجح في رام V أمرا معقو4؛

)x(  ف قول المدعين، يبين فحص ا*وصاف الوظيفية أن الواجباتTبخ

وسع نطاقا بكثير بالمقارنة مع الواجبات المبينة في الوظائف الجديدة أ

ح كل التي يؤديھا ا4ختصاصيون التربويون. وقد قيم الفريق ترشّ 

   مدع من المدعين إزاء المتطلبات المسطورة في إعTن الشاغر؛  

)xi(  بعد الجولة ا*ولى لم تَر الوكالة أن من المجدي تشغيليا أو من

كانت ستعجز عن تأسيس المعقول اتخاذ قرارات تعيين *ن الوكالة 

 و أي واحدة من وحدات وظيفة المنسق؛

)xii(  ئمين وأبلِغ به المرشحونTاُتخذ قرار اختيار المرشحين الم

 . 2015الناجحون فقد بعد إتمام عملية ا4ختيار الثانية في مايو/أيار 
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وفي شأن المدعي سميح ا*عرج،  الدعاوى بكاملھا.المحكمة يلتمس المدعى عليه أن ترد  .28

أن دعواه غير مستوفية لشروط المقبولية 4فتقاره حق المثول يلتمس المدعى عليه أن تجد المحكمة 

 أمام المحكمة والطعن في عملية ا4ختيار. 

 

  

  ا$عتبارات

  

  مقبولية دعوى سميح ا*عرج

 

المتاحة التي  18الـ4 طعن في أن المدعي سميح ا*عرج تقدم لبعض وظائف المنسقين  .29

واقتصرت المشاركة فيھا على ا4ختصاصيين التربويين،  2014أبريل/نيسان  16أعلِن عنھا في 

؛ وعليه، حيث إن المدعي سحب كما 4 طعن أيضا في أنه قرر عدم إكمال المقابلة التي ُدعي إليھا

دم اختياره لوظائف طوعا طلبه للوظيفة، فT يحق له المثول أمام المحكمة والطعن في قرار ع

 المنسقين في برنامج التعليم، وبذلك 4 تستوفي دعواه شروط المقبولية. 

  

  نطاق القضية

 

نشر أحد الكتبة العاملين في برنامج التعليم في الضفة الغربية  2014أبريل/نيسان  16في  .30

متاحة، وھي تسع وظائف منسق ضمان جودة وظيفة منسق  18داخليا إعTن شاغر بشأن 

المدارس، وأربع وظائف منسق تقييم، وخمس وظائف منسق التطوير المھني والمناھج. واقتصر 

ا0عTن على ا4ختصاصيين التربويين، علما أن جميع المدعين في القضية الحاضرة اختصاصيون 

 تربويون. 
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تة مرشحين مTئمين، في حين اعُتبر بعد مقابلة المرشحين، حدد فريق المقابTت فقط س .31

   ير مTئمين.جميع المدعين غ

 
، وبدون إعTم المرشحين بنتائج عملية ا4ختيار 2014أكتوبر/تشرين ا*ول  30في  .32

المتبقية.  12ا*ولى رسميا، نشرت الوكالة داخليا وخارجيا إعTنات الشواغر لوظائف التنسيق الـ

، يتجلى للمحكمة أن الوكالة فتحت عمليَتي اختيار مختلفتين وآخرونأبو ھويدي وكما ورد في الحكم 

التربويين، في حين فُتحت ثانيتھما أمام المرشحين الداخليين اقتصرت أو4ھما على ا4ختصاصيين 

 والخارجيين بمن فيھم ا4ختصاصيون التربويون. 

 
وا طلبات مراجعة ، أفادت المحكمة أن المدعين عندما رفعأبو ھويدي وآخرونفي الحكم  .33

م، وبذلك كانت عملية ا4ختيار ا*ولى قد انتھت بالنسبة إليھ 2015القرار في يناير/كانون الثاني 

استوفت دعاواھم شروط المقبولية ولم تكن مرفوعة قبل ا*وان فيما يخص عملية ا4ختيار ا*ولى. 

انية فإن طلبات مراجعة القرار ولو افترضنا أن المدعين قصدوا أيضا الطعن في عملية ا4ختيار الث

كانت فعT سابقة *وانھا فيما  2015يناير/كانون الثاني  27و 26و 21التي رفعوھا المؤرخة 

، ناھيك عن أن المدعين قرروا 2015ي أكِملت فقط في مايو/أيار يخص عملية ا4ختيار الثانية الت

المثول أمام المحكمة للطعن فيھا. وعليه،  عدم المشاركة في عملية ا4ختيار الثانية وبذلك 4 يحق لھم

 ستنظر المحكمة فقط في حجج المدعين الخاصة بعملية ا4ختيار ا*ولى. 

 
 موضوع الدعوى

 
معظم المدعين المسائل ذاتھا، ولذلك ستدلي المحكمة برأيھا في حججھم بصورة عامة؛  أثار .34

وفي الحا4ت التي أثار فيه مدع حجة مغايرة وكانت مما ُيعتد به، فستتناول المحكمة ھذا تناو4 

 خاصا.

 

أولى الحجج التي يقدمھا المدعون ھي أن رئيس برنامج التعليم في ا0قليم أعلن قبل بداية  .35

عملية ا4ختيار ا*ولى التي كانت مفتوحة أمام ا4ختصاصيين التربويين فقط أن جولة ثانية سُتنظم 
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ھذا دليل  ويزعم المدعون أنوستكون مفتوحة أمام المرشحين الداخليين والخارجيين على حد سواء. 

أن  على وجود نية مسبقة 4ستبعاد معظم ا4ختصاصيين التربويين عن وظائف المنسقين، بيد

المحكمة 4 تقبل ھذه الحجة، فقد أعلِن عن ثمانية عشر شاغرا لوظائف المنسقين في مواقع مختلفة 

في الضفة الغربية، وتقدم لھا ستون اختصاصيا تربويا. وحيث إن ا4ستقدام كان عملية تنافسية فمن 

لمحكمة أن الواقعي ا4ستنتاج أنه قد يتعذر ملء جميع الشواغر بمرشحين مTئمين، بل تجد ا

المدعين 4 يمكنھم الشكوى من إعطاء الوكالة ا*ولوية لھم من خTل تنظيمھا عملية اختيار أولى 

 تقتصر على ا4ختصاصيين التربويين. 

 
 على ا[تي:  3.4ينص النظام ا*ساسي للموظفين المحليين رقم  .36

 
  

اجب لضرورة في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا4عتبار الو

  تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 

 
تستحضر المحكمة أن للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في اختيار الموظفين، ولم تكن نية  .37

لعملية ا*ولى نية غير شرعية؛ في ا الوكالة ا4قتصار على اختيار أنسب ا4ختصاصيين التربويين

 يكن قرارھا القاضي بفتح عملية اختيار ثانية أوسع نطاقا قرارا غير شرعي. ولم

 

يزعم المدعون أن وظائف ا4ختصاصيين التربويين مشابھة لوظائف المنسقين، بيد أن  .38

المدعى عليه يطعن في ھذا محتجا بأن واجبات وظائف المنسقين تنطوي على نطاق أوسع بالمقارنة 

ن التربويين. وتعترف المحكمة بالدور المھم الذي يلعبه بواجبات وظائف ا4ختصاصيي

ا4ختصاصيون التربويون في دعم المعلمين ومديري المدارس لتقديم خدمة تعليمية أفضل، بيد أن 

في وحدة ضمان الجودة. وفي شأن المھام والمسؤوليات  على سبيل المثال ا*نشطةالمحكمة فحصت 

ارس يزعم المدعون أنھم شاركوا في "ضمان جودة التعليم الخاصة بوظيفة منسق ضمان جودة المد
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خTل زياراتھم المدرسية باستخدام نموذج تقييم وأنھم كانوا يخططون ويضعون الخطط العTجية"؛ 

وبالمقارنة مع الوصف الوظيفي لوظيفة منسق ضمان جودة المدارس، نجد الوصف التالي للمھام 

 والمسؤوليات: 

 
  

استعراض جودة المدارس، يتولى مراقبة وتقييم أداء وفقا 0طار ومعايير   ) أ

المدرسة كلھا بما في ذلك جودة التعليم والتعلم فيھا، وبيئتھا، وإدارة مواردھا، 

 وطرق تشجيع ممارسات التعليم الشاملة للجميع؛

  

يتجلى للمحكمة في معرض تدبرھا ا*دلة في ملفات القضية أن مھام ومسؤوليات وظائف المنسقين 

  استفاضة وتنطوي على مدى أوسع من ا*نشطة.  أكثر

  

  المقابTت

 
على  1في المادة A/4 Part.II/Rev.7 توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  ينص  .39

  ا[تي: 

  

 ا$ختيار

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

 ة والنزاھة؛ءمعايير الفعالية والكفاتعيين المرشحين بأعلى  •

توظيف الموظفين الذين يتحلون بالقدرة على التأقلم وبالمرونة وبالكفايات  •
المطلوبة لتمكين الوكالة من تأدية مھمتھا وأولوياتھا ا0ستراتيجية على نحو 

  ال؛فعّ 

إجراء ا4ختيار ا4ستباقي وليس القائم على رد الفعل، وذلك من خTل  •
  لفعال وإدارة قائمة المرشحين الناجحين وا0عTن الموجه؛التخطيط ا
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*   *   * 
  

 
 على ا[تي:  22تنص المادة  .40

  

  إن فريق المقابلة لكل شاغر مسؤول عما يلي:  

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

مع ضمان كون ھذه ا*سئلة محايدة من حيث النوع ا4جتماعي 

 وأّنھا 4 تؤدي إلى معاملة غير عادلة *ي مرشح؛ 

 إجراء مقابTت قائمة على الكفايات؛  •

تقييم المرشحين بناء على نتائج ا4متحان؛ والمعرفين وتقييمات  •

 ا*داء؛ 

 يات إلى المدير صاحب التعيين بأن مTءمة المرشحينرفع التوص •

*   *   * 

 

 على ا[تي:  43وفي شأن المقابلة الشخصية، تنص المادة  .41

  

سُيقيم الفريق المرشحين با4ستناد إلى المتطلبات  خTل مرحلة المقابلة الشخصية

   المبينة في الوصف الوظيفي وإعTن الشاغر. 

 

4 يتمثل في استبدال أن دورھا في عملية استعراض قرارات التعيين المحكمة  تستذكر .42

ه 4 يعود إلى المحكمة ة عملية ا4ختيار للوظيفة، أي أنقرارھا بقرار الُمدعى عليه فيما يخص نتيج

اجتھاد الُمدعى عليه ليس مطلقا، وستنظر  ، بيد أنمرشحين للوظائف المعنيةأن تقّيم صفات ال

ا0جراء، المبين في النظامين ا*ساسي وا0داري للموظفين وفي ا0صدارات المحكمة إن اُتبع 
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اعتبارا منصفا وكافيا أم 4. وكما قضت المدعون ا*خرى ذات الصلة، أم 4، وفيما إن أعِطي 

 :   26، في الفقرة Abbasi 2011-UNAT-112محكمة ا*مم المتحدة لTستئناف في حكمھا رقم 

  

  

لمتحدة للمنازعات بالو4ية لفسخ القرارات ا0دارية تتمتع محكمة ا*مم ا

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

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

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

  وظفين السليمة لم ُتتبع. اختيار الم

 

ينتقد المدعون قرار فريق المقابلة إجراء جزء من المقابلة باللغة ا0نجليزية، لكن ا*وصاف  .43

الوظيفية لوظائف المنسقين تفيد أن إجادة اللغة ا0نجليزية محادثًة كانت أحد المتطلبات، وبذلك 4 

 ترى المحكمة أي خلل في ھذا. 

 

يثير بعض المدعين مسألة ھي عدم ترجمة جميع أجوبة المدعين إلى اللغة ا0نجليزية لكي  .44

وحتى لو افترضنا أن بعض ا*جوبة باللغة يفھمھا نائب مدير عمليات ا*ونروا في الضفة الغربية. 

، فT العربية لم ُتترجم فورا إلى اللغة ا0نجليزية لنائب مدير عمليات ا*ونروا في الضفة الغربية

ينفي ھذا احتمال إعTم نائب مدير عمليات ا*ونروا في الضفة الغربية 4حقا بمضمون ا*جوبة 

 . المدعون أي دليل لدعم ھذه الحججيقدم  ماللجنة؛ كما للعربية خTل تداول ا

 
دقيقة فقط، ويشكك  20ينتقد جميع المدعين ا0طار الزمني للمقابTت زاعمين أنھا استمرت  .45

لى وجه الخصوص في قدرة الفريق على تشكيل رأي بطريقة مTئمة بشأن كفايات المدعون ع

ويقول *ن معظم المدعين تقدموا لثTث وظائف مختلفة ذات كفايات مختلفة. المدعين 4 سيما 

دقيقة ويشير إلى أن المدعين لم يقدموا  20المدعى عليه إن المقابTت استغرقت في المعدل أكثر من 

المحكمة  ترىفT  دقيقة 20تھم؛ لكن، على فرض أن المدة المزعومة للمقابTت كانت دليT على حج
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Tفقد أِعدت تقارير كل مقابلة وُرفعت إلى المحكمة، وھي تثبت أن كل مرشح من في ھذا خل ،

المرشحين حصل على عTمات مختلفة على "اللغة ا0نجليزية" و"المعرفة المھنية" و"مھارات 

وھذه ھي جميع الكفايات المطلوبة في ا*وصاف  ،كTت" و"التخطيط/التنظيم"التواصل" و"حل المش

الوظيفية لوظائف المنسقين. وتبّين التقارير أيضا أن جميع المدعين تلقوا عTمات إجمالية أقل في 

 ھذه الكفايات مما جعل الفريق يعتبرھم غير مTئمين للوظائف. 

 
لم يسألوھم ا*سئلة نفسھا للوظيفة نفسھا، بيد أنه  يزعم الكثير من المدعين أن أعضاء الفريق .46

لم ُيقدم أي دليل على أن الفريق لم يطبق مبدأ "إعداد أسئلة مقّيسة قبل المقابلة لكي ُتطرح على جميع 

المرشحين، مع ضمان كون ھذه ا*سئلة محايدة من حيث النوع ا4جتماعي وأّنھا 4 تؤدي إلى 

 معاملة غير عادلة *ي مرشح".

 
ميع جيزعم المدعون أنه لم ُيعَط أي وزن لمؤھTتھم ا*كاديمية وسنوات خبرتھم، بيد أن  .47

ا4ختصاصيين التربويين ُدعوا إلى مقابلة مما يدل على الوكالة اعتبرت أن جميعھم امتلكوا 

 المؤھTت ا*كاديمية الدنيا والخبرة العملية لوظائف المنسقين. 

 
بوظيفة منسق التطوير المھني والمناھج في رام V، وھي  يثير بعض المدعين مسألة تتعلق .48

أن شرطا رادعا فُرض على المرشح الناجح يتمثل في السكن في رام V. وترى المحكمة أن ھذا 4 

يعني أن المرشحين في رام V وحدھم استطاعوا التقدم للوظيفة بل معناه أن المرشح الناجح ملزم 

ا إلى القيود المفروضة على التنقل داخل الضفة الغربية وخارجھا، ترى بالسكن في رام V. ونظر

 المحكمة أن ھذا الشرط كان مTئما.  

  

   الخ'صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .49
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                                                                                                                UNRWA/DT/WBFO/2015/048 
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  أن الدعاوى مردودة. 

  

     (ُوقـbع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 28 بتاريخ

  

  2016نوفمبر/تشرين الثاني  28 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـbع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


