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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQG/2015/060                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/037 

Date: 8 December 2016 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  المصدر

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل )جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة !غاثة وتشغيل  حازم المصدرھا ھذه دعوى رفع .1

عدم اختياره وھو قرار ، )جئي فلسطين في الشرق ا#دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا#ونروا ("المدعى عليه")

  ية في إقليم الضفة الغربية. لوظيفة رئيس مكتب الموارد البشر

 

  الوقائع 

  

، عينت الوكالة المدعي في وظيفة مساعد في قسم التعويض 1998فبراير/شباط  22اعتبارا من  .2

وخدمات ا!دارة. وفي الوقت المھم لFحداث المبينة في ھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة رئيس قسم 

في دائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة لFونروا في  16والخطوة  18التعويض والمنافع على الدرجة 

 غزة. 

 

لوظيفة رئيس  FO-WB-09-15أصدرت الوكالة إعHن الشاغر  2015فبراير/شباط  10في  .3

مكتب الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية، وتقدم المدعي للوظيفة لكنه لم يوضع في القائمة القصيرة، 

 ى امتحان كتابي أو مقابلة. وبالتالي لم ُيدع إل

 
رئيسة قسم ا)ستقدام التابع لدائرة  هبعدما طلب المدعي إعHمه بوضع عملية ا)ستقدام، أعلمت .4

أن المدير صاحب التعيين قرر  2015أبريل/نيسان  14الموارد البشرية بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

سبقا، كما أعلمت با!ضافة إلى مرشح موافق عليه م 1ا)قتصار في القائمة القصيرة على مرشحي الشريحة 

#ن مؤھHته المبينة في طلبه للوظيفة لم ُتعتبر مستوفية لمتطلبات  1المدعي أنه لم يوضع في الشريحة 

 .Hالوظيفة استيفاء كام 

 
قدم المدعي طلب مراجعة قرار يتناول قرار عدم تصنيفه على أنه مرشح  2015مايو/أيار  7في  .5

 . 1ينتمي إلى الشريحة 
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مايو/أيار  26ا ھيكترونية من المساعدة الخاصة لنائبة المفوض العام تاريخبموجب رسالة إل .6

نظرا إلى عدم اختتام عملية ا)ختيار؛ ، أعلِم المدعي بعدم إمكانية النظر في طلبه لمراجعة القرار 2015

 كما أعلِم المدعي أيضا أن له حق إعادة رفع طلب مراجعة القرار فور اختتام عملية ا)ختيار. 

 
، أوصت اللجنة ا)ستشارية المعنية بالموارد البشرية بتعيين المرشح 2015يونيو/حزيران  22في  .7

المختار في وظيفة رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية، وحظيت ھذه التوصية بموافقة 

 المفوض العام في اليوم نفسه. 

 
ونروا للمنازعات ("المحكمة")، ثم رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا#  2015أغسطس/آب  2في  .8

 أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
 2في  يرفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدع 2015سبتمبر/أيلول  1في  .9

 . 2015سبتمبر/أيلول 

 
 لتقديم مHحظات على رد المدعى عليه.  ، رفع المدعي طلبا2015سبتمبر/أيلول  8في  .10

 
 ، أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه. 2015سبتمبر/أيلول  10في  .11

 
تمت  2015سبتمبر/أيلول  21) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 104بموجب ا#مر رقم  .12

 الموافقة على طلب المدعي لتقديم مHحظات. 

 
 28أرِسلت إلى المدعى عليه في  رفع المدعي مHحظاته، ثم 2015سبتمبر/أيلول  22في  .13

 . 2015سبتمبر/أيلول 

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .14

  

i(  ث سنوات علىHن الشاغر، و) سيما متطلب خبرة ثHھو يستوفي جميع المتطلبات الواردة في إع

 مستوى دولي؛ 
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ii( عاما من الخبرة في غزة،  17متطلب الخبرة الدولية لسنتين خارج مكان العمل #ن لديه  استيفاؤه

 في حين أن الوظيفة المعلن عنھا تقع في الضفة الغربية؛ 

iii(  ك خبرة دولية مدالسياسة نصا جليا على أن أحد متطلبات الوظائف التنصHعامين  تھافنية ھو امت

 سة أن يكون المرء موظفا دوليا؛ ، و) تشترط السياخارج مركز عمل الوظيفة

iv(  القول إنه ) يمكن الحصول على "خبرة دولية" إ) إذا كان المرء موظفا دوليا إنما يؤدي تلقائيا إلى

 تمييزي وتعسفي؛ و إقصاء الموظفين المحليين، وھذا

v(  تقدم لوظيفة على المستوى الفني  2014يونيو/حزيران  23فيP-5  وتمت مقابلته #جل الوظيفة

 . 2014في أكتوبر/تشرين ا#ول 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .15

  

i(  ،الفرصة للمشاركة في عملية ا)ختيار لوظيفة رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية

 فيه لملء الوظيفة؛  وأن ُينظر

ii(  .التعويض عن ا#ضرار المادية والمعنوية التي عاناھا 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .16

  

)i(  يونيو/حزيران  22ُرفعت الدعوى قبل ا#وان #ن المرشح المختار ُعين في

 ؛ 2015مايو/أيار  7، وقد رفع المدعي طلبه لمراجعة القرار في 2015

)ii( متطلبات الوظيفة استيفاء  كانت عملية ا)ختيار سليمة، فالمدعي لم يستوف

كامH كما ھي مبينة في إعHن الشاغر؛ وعلى وجه الخصوص، لم يملك 

المدعي ثHث سنوات من الخبرة ذات الصلة في منظمة حكومية أو دولية أو 

لدان تجارية كبيرة على مستوى دولي خارج بلده بما في ذلك الخبرة في ب

 نامية؛ 
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)iii(  ونروا في غزة منذ فبراير/شباطF1998عمل المدعي في الرئاسة العامة ل 

وھو حاليا رئيس قسم التعويض والمنافع في دائرة الموارد البشرية في 

الرئاسة العامة لFونروا في غزة، علما أن المدعي من غزة، وخبرته لم تكن 

 "على مستوى دولي خارج بلده"؛ و

)iv( ه عمل مرات عدة بصفة القائم بأعمال في أقاليم عمليات يزعم المدعي أن

 ومن المعلوممختلفة، بيد أن ھذا ليس موجودا في نموذج التاريخ الشخصي، 

 أن مسؤولية تقديم نموذج تاريخ شخصي كامل تقع على المدعي. 

  

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .17

  

 ا#عتبارات

  

  المقبولية

 

الدعوى، فالمدعى عليه يزعم أن الدعوى المسألة ا#ولى التي على المحكمة النظر فيھا ھي مقبولية  .18

كانت جارية عندما رفع طلب مراجعة القرار. وتذّكر المحكمة المدعى #ن عملية ا)ختيار ُرفعت قبل ا#وان 

أنه لم ُيدرج في القائمة القصيرة؛  أن عملية ا)ختيار تنتھي بالنسبة إلى الموظف فور إعHم الوكالة لهعليه 

و) يمكن أن تصّح حجة المدعى عليه بأن الدعوى مرفوعة قبل ا#وان إ) إذا قررت الوكالة تعليق عملية 

ا)ختيار بدون تعيين مرشح، وليس ھذا ما حدث في القضية الماثلة أمامنا، وبذلك تستوفي الدعوى شروط 

 المقبولية. 

  

  موضوع الدعوى

 

#نه لم يستوِف جميع متطلبات الوظيفة كما  1مدعى عليه أن المدعي لم ُيدرج في الشريحة بّين ال .19

ھي مبينة في إعHن الشاغر استيفاء كامH، وذكر على وجه التحديد أن المدعي لم يملك "خبرة ثHث سنوات 
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خبرة في البلدان في منظمة حكومية أو دولية أو تجارية كبيرة على مستوى دولي خارج بلده، بما في ذلك 

 . 1النامية". ولھذا السبب، اعتبرت الوكالة أن المدعي لن ُيصنف على أنه مرشح ضمن الشريحة 

 

في معرض تطبيقه للنظام ا#ساسي  I/104.2/Rev.3ينص توجيه شؤون الموظفين الدوليين  .20

 على ما يلي:  4للموظفين الدوليين رقم 

 
  

. في الحا)ت التي يختار فيھا المدير صاحب التعيين النظر في جميع المرشحين 27

المؤھلين، سوف ُيكمل قسم ا)ستقدام عملية استعراض جميع الطلبات عند نھاية فترة 

ا!عHن، ثم سيضع قسم ا)ستقدام قائمة طويلة استنادا إلى تقييم أولي للمؤھHت ا#كاديمية 

ملية وفقا لما ھو وارد في إعHن الشاغر. وسُيطلق على المرشحين للمرشحين وخبرتھم الع

"؛ أما المرشحين الذين 1الذين يستوفون المتطلبات الدنيا استيفاء كامH مصطلح "الشريحة 

يستوفون المتطلبات جزئيا أو يستوفونھا على أساس المعادلة، فسوف ُيطلق عليھم مصطلح 

". 3شحين الذين ) يستوفونھا مصطلح "الشريحة ، في حين ُيطلق على المر"2"الشريحة 

 القائمة الطويلة.  2والشريحة  1ھذا ويشكل مرشحو الشريحة 

 
القانونية الواردة أعHه، يتجلى أن للمدير صاحب التعيين الحق في أن يدعو فقط  نصوصمن ھذه ال  .21

 1نه مرشح ضمن الشريحة على أ إلى مقابلة. ويزعم المدعي أنه كان ينبغي تصنيفه 1مرشحي الشريحة 

أنه ما فتئ يعمل في #نه يستوفي جميع متطلبات الوظيفة كما ھي معلنة في إعHن الشاغر، ويذكر بالتحديد 

ا!دارة التابعة لدائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة لFونروا في غزة منذ خدمات لتعويض واشعبة 

 ، وھو حاليا رئيس القسم. 1998فبراير/شباط 

 

 نص إعHن الشاغر ذي الصلة على ما يلي:  .22

 
ثHث سنوات من الخبرة ذات الصلة في منظمة حكومية أو دولية أو تجارية 

 كبيرة على مستوى دولي خارج بلد المرء بما في ذلك الخبرة في بلدان نامية؛ 
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ل أن توظفه الوكالة، ولطالما ب) يطعن المدعي في أنه لم يعمل َقط في منظمة دولية خارج بلده ق .23

كانت الوظائف التي ُعين فيھا في الوكالة في غزة؛ وعليه، تجد المحكمة أنه لم يكن بإمكان اعتبار المدعي قد 

ال في أقاليم مختلفة من أقاليم عمل خارج بلده على مستوى دولي. ويزعم المدعي أنه عمل بصفة القائم بأعم

، كما لم يزعم المدعي أنه ُعين بصفة العمليات، غير أن ھذه المعلومة ) ترد في نموذج تاريخه الشخصي

 القائم با#عمال خارج غزة مدة ثHث سنوات. 

 

 P-5لوظيفة دولية على المستوى الفني  2014يونيو/حزيران  23تقدم في  هيزعم المدعي أيضا أن .24

ح ضمن الشريحة شرُدعي لمقابلة من أجل الوظيفة، لكن المدعي لم يذكر إن كان قد ُصنف على أنه موأنه 

وفيما إن كانت متطلبات الوظيفة ھي ذاتھا. وعHوة على ذلك، يجب أن تقوم كل عملية اختيار بذاتھا؛ فإذا  1

طيه ھذا الحق في أن ُيدرج في كان المدعي قد أدِرج في القائمة القصيرة لوظيفة دولية مرة سابقة، فH يع

لوظيفة على  1القائمة القصيرة لعملية اختيار )حقة. ولو افترضنا أن المدعي أدِرج بالخطأ في الشريحة 

، فإن المحكمة تشدد على حق الوكالة في تصويب الخطأ في الحا)ت التي ُطبقت فيھا P-5المستوى الفني 

 معايير ا#ھلية تطبيقا خاطئا. 

  

  الخ%صة 

  

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا: .25

 

 أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـZع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2016 ديسمبر/كانون ا#ول 8بتاريخ 

 

  2016 ديسمبر/كانون ا#ول 8أدِخَل في السجل بتاريخ 
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      (ُوقـZع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


