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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2015/053                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/036 

Date: 5 December 2016 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شيخ حسين

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  مثل نفسه ي المدعي

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

وكالة ا%مم المتحدة  مااتخذتھ رين("المدعي") ضد قرا سامر علي شيخ حسينھا ھذه دعوى رفع .1

ما وھ، #غاثة وتشغيل (جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("المدعى عليه")

ة مدير مأوى جماعي، وقرار عدم اختياره لوظيفة مساعد مدير مأوى في فريق دعم قرار عدم اختياره لوظيف

  .     عمليات الطوارئ في مكتب إقليم سوريا

 

  الوقائع 

  

في منطقة  6جة ر" على الدBتب "اُعين المدعي في وظيفة ك 2003فبراير/شباط  16 اعتبارا من .2

"؛ X" إلى الفئة "Zتعيين المدعي من الفئة " ُحول 2004أغسطس/آب  1الFذقية الفرعية. واعتبارا من 

لوظيفة  2010مارس/آذار  30وبعد حا(ت عدة من تمديد العقد اختير المدعي بموجب رسالة مؤرخة 

شھرا. وبموجب  12مسؤول التوجيه المھني بموجب عقد محدود المدة مع "برنامج إشراك الشباب" لمدة 

يناير/كانون  31تعيين محدد ا%جل الذي يحمله المدعي حتى ، ُمدد ال2014فبراير/شباط  6رسالة مؤرخة 

 . 2017الثاني 

 

مدير لوظيفة  VN. No.95/2014أصدرت الوكالة إعFن الشاغر  2014سبتمبر/أيلول  17في  .3

. وفي اليوم نفسه، أصدرت الوكالة إعFن 15مأوى جماعي في فريق دعم عمليات الطوارئ على الدرجة 

، لوظيفة مساعد مدير مأوى في فريق دعم عمليات الطوارئ، وكانت VN. No.96/2014الشاغر رقم 

 ، علما أن إعFَني الشاغر كانا مفتوحين أمام المرشحين الداخليين فقط. 13درجة الوظيفة 

 
بعد عملية إعداد القائمة القصيرة لوظيفة مدير مأوى جماعي، ُوِضع مرشحان من بينھما المدعي في  .4

. وبعد عملية إعداد القائمة القصيرة لوظيفة مساعد 2مرشحا في الشريحة  17حين ُوضع ، في 1الشريحة 

متقدما للوظيفة في  19في حين ُوضع  1مدير مأوى ُوِضع مرشحان من بينھما المدعي في الشريحة 

 . 2الشريحة 
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إعFَني ، ونظرا إلى قلة عدد المرشحين، أصدرت الوكالة 2014أكتوبر/تشرين ا%ول  22في  .5

 .VNدير مأوى جماعي ومساعد مدير مأوى، وھما إعFنا الشاغر شاغر داخليين جديدين لكل من وظيفة م

No.112/2014 و VN. No.113/2014.على التوالي   

 
طلبات،  106في أعقاب ا#عFن الثاني عن وظيفة مساعد مأوى جماعي، تلقت الوكالة ما مجموعه  .6

 . 2ثFثون مرشحا في الشريحة ، في حين ُوِضع 1ضع في الشريحة وكان المدعي ھو الوحيد الذي وُ 

 
 2والشريحة  1بعد جميع إعFنات الشواغر دعت الوكالة جميع مرشحي الوظيفتين من الشريحة  .7

في المئة،  50مرشحا. واستنادا إلى عFمة نجاح مقدارھا  53إلى امتحان كتابي، وكان عددھم ا#جمالي 

في المئة وبالتالي دعي  78ان ثم ُدعوا إلى مقابلة. وحصل المدعي على عFمة مرشحا ا(متح 32اجتاز 

 إلى مقابلة شخصية. 

 
في المئة في المقابلة.  50مرشحا بمن فيھم المدعي على عFمة تزيد على  20حصل ما مجموعه  .8

، استقر فريق المقابلة با#جماع على 2014ديسمبر/كانون ا%ول  23وفي مذكرة تسجيلية تحمل تاريخ 

ة؛ واعُتبر في المئة في المقابل 50وضع قائمة بأسماء المرشحين الناجحين الذي حققوا عFمة تزيد على 

 المدعي ثالث المرشحين من حيث ا%ولوية على قائمة المرشحين الناجحين للمنطقة الوسطى. 

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار إلى  2015فبراير/شباط  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

 مدير شؤون ا%ونروا في سوريا. 

 
نروا للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت رفع المدعى دعواه إلى محكمة ا%و 2015مايو/أيار  9في  .10

، علما أن إرسال الدعوى تأخر %ن المحكمة كانت 2015يوليو/تموز  15الدعوى إلى المدعى عليه في 

 تتنظر المدعي #عادة تنظيم ملحقات الدعوى. 

 
 15رفع المدعى عليه رده، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في  2015أغسطس/آب  14في  .11

 . 2015أغسطس/آب 

 
رفع المدعي مFحظاته على رد المدعى عليه في نموذج طلب، فأرِسل  2015أغسطس/آب  31في  .12

 ، وقُبلت المFحظات في سجل القضية. 2015سبتمبر/أيلول  1نموذج الطلب إلى المدعى عليه في 
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 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:       .13

  

i( ت المختلفة، فقد  لمFتكن المقابلة نزيھة أو شفافة لعدم تساوي الوقت المخصص للمقاب

استمرت المقابلة مع المرشح ع.ا.ھـ، وھو المرشح المختار، خمس دقائق فقط %ن أعضاء فريق 

 ا(ختيار كانوا من دائرة الطوارئ التي كان المرشح ع.ا.ھـ يعمل فيھا؛ 

ii( سيما ا%سئلة باللغة ُطرحت ا%سئلة التي ُسئلت في ا )لمقابلة بطريقة غير منطقية و

 ا#نجليزية، كما جعل أحد أعضاء الفريق المدعَي يستعجل في إعطاء ا%جوبة؛ 

iii(  ؛ 15أو  13للحصول على وظيفة على الدرجة يفتقر المرشح المختار ع.ا.ھـ إلى الخبرة 

iv(  سنة متواصلة في ا#دارة وا#شراف، كما يتمتع بالخبرة  14تم تجاھل خبرته، فقد عمل

المطلوبة نتيجة لعمله التطوعي في لجنة ا#شراف على مركز ا#يواء لنازحي فلسطين في مخيم 

 الFذقية؛ 

v(  ن الوظيفة؛Fت المطلوبة في إعFيحمل جميع المؤھ 

vi( لصالحه؛ وعني فرقا في الخبرة فرق السنوات العشر بينه وبين ع.ا.ھـ ي 

vii(  .لم يكن المرشح ع.ا.ھـ مرشحا داخليا بل كان يعمل بموجب عقد مياومة 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .14

  

i و) إلغاء تعيين ع.ا.ھـ من وظيفة مدير مأوى جماعي؛  

ii .إعادة النظر في قرار عدم اختياره (  

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .15



                                                                                                                                 Case No.:    UNRWA/DT/SFO/2015/053                                             

                                                                                                                                 Judgment No.:    UNRWA/DT/2016/036 

Page 5 of 8 
 

i(  ختيار)لوظيفَتي مدير مأوى جماعي ومساعد مدير مأوى حسب ا%صول، ويقع أنِجزت عمليتا ا

 عبء إثبات وجود تحامل أو دافع غير سليم على عاتق المدعي؛ 

ii(  أعِطي ترشح المدعي اعتبارا وافيا ومنصفا؛ 

iii(  مة الكليةFمتحانين الفنيين، كانت الع)في  53.5للمدعي مع ا%خذ في الحسبان نتائج المقابلة وا

في  80.5المئة، في حين حقق المرشحان صاحبا ا%ولوية ا%ولى والثانية عFمة كلية مقدارھا 

في المئة على التوالي. وأوصى فريق المقابلة با#جماع بالمدعي ليكون صاحب  79.5المئة و

 كز الثالث من حيث ا%ولوية للمنطقة الوسطى؛ المر

iv(   ئما؛ كان فريق المقابلة على علمFبخبرة المدعي ومن ثم استنتج أنه كان مرشحا م 

v(  مته الكليةFمة أعلى من المدعي، فقد كانت عFفي  79.5حصل المرشح المختار ع.ا.ھـ على ع

 المئة؛ 

vi(  الممارسة المتبعة في مكتب إقليم سوريا ھي السماح لـ"عمال المياومة" بالتقدم إلى الوظائف المعلن

 عنھا للمرشحين الداخليين؛ 

vii( اھتماما تفضيليا إلى المرشح المختار. ووفقا  عطىدليل يوحي أن فريق المقابلة أ لم يقدم المدعي أي

("توجيه شؤون الموظفين المحليين  A/4 Part. II/Rev.7لتوجيه شؤون الموظفين المحليين 

A/4 Fيجب أن يكون في فريق المقابلة ممثل عن قسم الدائرة صاحبة ا(ستقدام، وليس ھذا دلي (

 على وجود تحيز كما يزعم المدعي؛ 

viii(  عجز المدعي عن النھوض بعبء ا#ثبات المطلوب لكي يثبت بدليل مقنع أن قرار عدم اختياره

مأوى جماعي أو وظيفة مساعد مدير مأوى كان قرارا اُتخذ بصورة  خيارا أو( لوظيفة مدير

تعسفية أو مزاجية أو أن دافعه كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو أنه 

 اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ و

ix(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيFأساس ل )  

 

 بكاملھا. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى  .16

 

  ا#عتبارات
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يفيد المدعي في عريضة الدعوى أنه يطعن في قرار عدم اختياره لوظيفة مدير مأوى جماعي،  .17

لكن،  وقرار عدم اختياره لوظيفة مساعد مدير مأوى في فريق دعم عمليات الطوارئ في مكتب إقليم سوريا.

يلزم من الحجج التي تقدم بھا أن القرار الوحيد الذي يطعن فيه ھو قرار عدم تعيينه في وظيفة مدير مأوى 

جماعي والتوصية به ليكون المرشح صاحب المركز الثالث من حيث ا%ولوية للمنطقة الوسطى. وعليه، 

 ستتناول المحكمة ھذا القرار فقط. 

 

ام لم تكن مفتوحة أمام المرشحين الداخليين فقط وھذا يخالف ما من حجج المدعي أن عملية ا(ستقد .18

أعلِن عنه، فقد تسنى لعمال المياومة التقدم للوظيفتين. ويفيد المدعى عليه أن السياسة المتبعة في مكتب إقليم 

ھي داخليا، و( يطعن المدعي في أن ھذه سوريا ھي السماح لعمال المياومة بالتقدم للوظائف المعلن عنھا 

فعF السياسة المتبعة في مكتب إقليم سوريا. وعليه؛ ( ترى المحكمة أي خلل في ھذا %ن ھذه ھي الممارسة 

المعتادة في مكتب إقليم سوريا، ناھيك عن أن للوكالة السلطة ا(جتھادية لفتح عملية ا(ستقدام أمام المرشحين 

 جميعا. 

 
في ا#دارة وا#شراف والخبرة التي اكتسبھا من عمله سنة  14يزعم المدعي أن خبرته البالغة ثانيا،  .19

قد أھِملتا؛ لكن يتجلى للمحكمة من تدّبر ملف القضية أن خبرة المدعي أِخذت في الحسبان، فبعد  التطوعي

، ثم ُدعي إلى 1ُوضع المدعي في الشريحة عمليَتي إعداد القائمتين القصيرتين لوظيفة مدير مأوى جماعي 

في المئة، وُدعي بعدئذ إلى مقابلة شخصية، وھكذا ( يستطيع  78يه على عFمة امتحان فني حصل ف

 المدعي الشكوى والقول إن خبرته أھِملت. 

 
تدور الشكوى الرئيسية للمدعي حول طريقة إجراء المقابلة، ويزعم أن فريق المقابلة لم يكن  .20

وأن  ،للمقابFت لم يكن متساوياموضوعيا وأن المقابلة لم تكن شفافة، كما يزعم أن الوقت المخصص 

ُطرحت بطريقة غير منطقية، وأن أحد أعضاء الفريق جعله يستعجل في تقديم ا#جابات. وتعيد ا%سئلة 

المحكمة إلى ا%ذھان أن للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في اختيار الموظفين، ناھيك عن عدم وجود أدلة 

لمقابFت كانت أقصر من غيرھا فF يحتج المدعي أن تدعم حجج المدعي. وحتى لو افترضنا أن بعض ا

مقابلته كانت قصيرة. وفي ضوء ا%دلة الواردة في ملف القضية، تجد المحكمة أن فريق المقابلة أعطى 

 ترّشح المدعي اعتبارا وافيا ومنصفا. 
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المدعي أيضا أن بعض أعضاء الفريق تحيزوا %ن أحدھم كان موظفا في دائرة الطوارئ التي  يزعم .21

يبين أن وجود  A/4كان يعمل فيھا المرشح المختار ع.ا.ھـ، بيد أن النظر في توجيه شؤون الموظفين رقم 

 : 69ممثل واحد على ا%قل للدائرة صاحبة التعيين أمر مطلوب، وذلك حسب نص المادة 

 
  

  

يجب أن تتكون فرق المقابلة من ثFثة أعضاء على ا%قل وأ(ّ يزيد عددھم في العادة . 69

على خمسة أعضاء، ويجب أن يكون منھم على ا%قل ممثل واحد عن مدير عملية ا(ستقدام 

وممثل من الدائرة صاحبة التعيين. وفي حالة الوظائف في البرامج أو في دوائر الدعم في 

ر ا#قليم أن يكفل التمثيل المFئم للبرنامج المعني أو دائرة الدعم المعنية. ا#قليم، ينبغي لمدي

[...]  

 
في المئة، في  53.5الوثائق التي رفعھا المدعى عليه أن العFمة الكلية للمدعي كانت  يتجلى من .22

في المئة  79.5في المئة و 80.5حين حقق المرشحان صاحبا ا%ولوية ا%ولى والثانية عFمة كلية مقدارھا 

. و( يساور المحكمة شك في أن ھذا كان السبب الذي جعل فريق المقابلة يوصي با#جماع على التوالي

بالمدعي ليكون المرشح الثالث صاحب ا%ولوية في المنطقة الوسطى، كما عجز المدعي عن تقديم أي دليل 

 على أن عملية ا(ختيار شابھا تحيز أو تحامل. 

 
  

  الخ%صة 

  

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا: .23

 

 أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـYع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان
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  2016 ديسمبر/كانون ا%ول 5بتاريخ 

 

  2016 ديسمبر/كانون ا%ول 5أدِخَل في السجل بتاريخ 

  

  

      (ُوقـYع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


