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 ح[خطة

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/024                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/023 

Date: 22 August 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  سمارة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

   المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز

 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/024                                             

                                                                                                                         Judgment No.:             UNRWA/DT/2016/023                                            

                                                                                                                                                                                                            

Page 2 of 6 

  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة  ضد ("المدعي") رائد خير الدين سمارةرفعھا ھذه دعوى  .1

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

      . عدم تعيينه في وظيفة مدير مدرسة في مدرسة الفارعةوھو قرار 

  

  الوقائع 

 

علوم في منطقة نابلس  علم، ُعين المدعي في وظيفة م2005 سبتمبر/أيلول 13 اعتبارا من .2

حا*ت عدة من تجديد العقد ُعين في وبعد  .1والخطوة  8بموجب تعيين محدد ا&جل على الدرجة 

 في مدرسة قلقيلية ا&ساسية للذكور.  10في وظيفة معلم على الدرجة  2015يناير/كانون الثاني  1

 

نشرت الوكالة إعFن شاغر عام  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  12سبتمبر/أيلول و 27بين  .3

مرشحا للوظيفة  76) في منطقة نابلس، وتقدم ما مجموعه 15لوظيفة مدير مدرسة (على الدرجة 

أخذ المدعي ا*متحان الكتابي للوظيفة،  2014نوفمبر/تشرين الثاني  19بمن فيھم المدعي. في 

Fتمت مقابلة المدعي من  2015يناير/كانون الثاني  12، وفي 100من  37مة وحصل على ع

أجل الوظيفة مع أحد عشر مرشحا آخر بواقع خمسة ذكور وست إناث. ومن بين المرشحين الذكور 

الخمسة الذين جرت مقابلتھم حقق المدعي أدنى نتيجة واعُتبر غير مناسب للوظيفة؛ واعُتبر مرشح 

 . 2015مارس/آذار  1وُعين في منصب مدير مدرسة الفارعة اعتبارا من  واحد مناسبا للوظيفة

 
بشأن قرار عدم تعيين في رفع المدعي طلب مراجعة قرار  2015مارس/آذار  13في  .4

 وظيفة مدير مدرسة الفارعة. 

 
رد مدير عمليات ا&ونروا في الضفة  2015أبريل/نيسان  1بموجب رسالة مؤرخة  .5

 مثبتا القرار المطعون فيه. مدعي لمراجعة قرار الغربية على طلب ال



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/024                                             

                                                                                                                         Judgment No.:             UNRWA/DT/2016/023                                            

                                                                                                                                                                                                            

Page 3 of 6 

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات، وأرِسلت  2015أبريل/نيسان  28في  .6

 . 2015أبريل/نيسان  29الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2015مايو/أيار  27في  .7

 
 2015أغسطس/آب  10) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 092بموجب ا&مر رقم  .8

 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة عربية لرده. 

 
رفع المدعى عليه ترجمة عربية لرده على الدعوى، وأرِسلت  2015سبتمبر/أيلول  8في  .9

 الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .10

  

i( حصل على الوظيفة لكن عندما علم مسؤول التعليم في المنطقة بھذا غّير  هأنبدعي "أخبِر الم

الشروط واتصل برئيس البرنامج $خباره بأنه * يريد أن يشغل معلم مدرسة في ھذه 

 الوظيفة بل مساعد مدير مدرسة أو نائب مدير مدرسة"؛ 

ii( ن الشاغر؛ وFاستوفى جميع الشروط المذكورة في إع 

iii( رشحين للوظيفة. كان أفضل الم 

   

 يطلب المدعي أن ُيعين في وظيفة مدرسة الفارعة.  .11

  

  حجج المدعى عليه
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 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .12

  

)i(  لوظيفة مدير مدرسة الفارعة اعتبارا منصفا أعِطي ترشح المدعي

 وكافيا؛ 

)ii( قول المدعي إنه المرشح ا&فضل للوظيفة قول * تدعمه نتائج  إن

 تقييم المرشحين؛ و

)iii(  لم يقدم المدعي أي دليل يدعم المزاعم بأن معايير ا*ستقدام ُغيرت

 وأنه لم ُيختر للوظيفة بسبب "آراء فردية في ا$دارة". 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .13

  

  ا#عتبارات

 
 على اTتي:  3.4ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .14

  

لضرورة  الواجبترقيتھم، يجب منح ا*عتبار و نقلھموفي عملية تعيين الموظفين 

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 

المعني باختيار  A/4 Part II Rev.7بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين  .15

ر تأھيF؛ ويحتوي التوجيه الموظفين، يتمثل ھدف الوكالة في ملء الوظيفة الشاغرة بالمرشح ا&كث

 المذكور على إجراءات واضحة على الوكالة اتباعھا عند اختيار موظف للتعيين.

  

في اتخاذ القرارات حول  سلطة اجتھادية واسعةلمفوض العام ل تستحضر المحكمة أن .16

اجتھاد المدعى عليه ليس مطلقا، وستنظر المحكمة إن اُتبع ا$جراء، المبين في  بيد أن يينات.التع
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لم ُيتبع، وفيما إن النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين وفي ا$صدارات ا&خرى ذات الصلة، أم 

 .خFل عملية ا*ختيار والتعيين أم * أعِطي الموظف اعتبارا منصفا وكافيا

 
-Abbasi 2011-UNATكما قضت محكمة ا&مم المتحدة لFستئناف في حكمھا رقم  .17

 :   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 اختيار موظف ما 

تلّق فيھا اعتبارا منصفا وكافيا، أو إن كان ھناك أي نوع من في الظروف التي لم ي

 .التمييز أو التحيز ضد الموظف، أو أّن إجراءات اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع

 
يطعن المدعي في قرار عدم تعيينه في وظيفة مدير مدرسة الفارعة قائF إن عملية ا*ختيار  .18

) أنه أخبِر بأنه حصل على الوظيفة؛ 2المرشح ا&فضل؛ و ) أنه كان1شابھا التحيز؛ ويزعم المدعي 

&نه لم يرد ) بعدما علم مسؤول التعليم في المنطقة أن المدعي حصل على الوظيفة غّير المعايير 3

مدير مدرسة أو نائب مدير مدرسة. لكن  مساعدَ لذلك أن يشغل معلم منصب مدير المدرسة، بل أراد 

 عمه ھذا، لم يقدم أي دليل لدعمه. المدعي، الذي يقع عليه عبء إثبات ز

 

مرشحا تقدموا لوظيفة مدير المدرسة بمن  76يدفع المدعى عليه في رده أن ما مجموعه  .19

فيھم المدعي. ويتجلى من الملف أن المدعي أخذ ا*متحان الكتابي وتمت مقابلته *حقا، كما يبين 

ناھيك عن أن المدعي حقق  في ا*متحان الكتابي، 100من  37السجل أن المدعي حقق عFمة 

أدنى عFمة من بين المرشحين الذكور الستة الذين تمت مقابلتھم، واعُتبر غير مFئم للوظيفة. وُوجد 

 1أن مرشحا واحدا فقط مFئم للوظيفة وُعين *حقا في وظيفة مدير مدرسة الفارعة اعتبارا من 

 . 2015مارس/آذار 
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تجد المحكمة أن الوكالة أجرت عملية ا*ختيار بموجب النظامين ا&ساسي وا$داري  .20

للموظفين وا$جراءات وا$صدارات ذات الصلة، كما أعطي ترشح المدعي اعتبارا منصفا وكافيا 

 &نه أخد ا*متحان الكتابي وتمت مقابلته. ولم ُيختر المدعي ببساطة &نه اعُتبر غير مFئم للوظيفة.  

  

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .21

 

  أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـYع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 أغسطس/آب 22 بتاريخ

  

  2016أغسطس/آب  22 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـYع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


