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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/002                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/002  

Date: 18 January 2017 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  علي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية)ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا'مم  ضد ("المدعي")علي  صابر داوود عبد الكريمرفعھا ھذه دعوى  .1

دعى باسم ا'ونروا ("الم ا'دنى التي ُتعرف أيضا في الشرقالمتحدة %غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

في مكتب  الفنية)في الشؤون (عدم اختياره لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم وھو قرار ، عليه")

  . إقليم ا'ردن

  

  الوقائع

 

" Dدخل المدعي سلك الخدمة في ا'ونروا في وظيفة معلم " 1978سبتمبر/أيلول  19في  .2

على مر  اتورفع الدرج ات. وبعد حا,ت عدة من الترقي6ا'ردن على الدرجة في في منطقة عّمان 

في يوليو/تموز  17السنوات، ُعين المدعي في وظيفة مسؤول التعليم في المنطقة على الدرجة 

دعي ، ُعين الم2014إلى أغسطس/آب  2012. وعلى مر سنتين، تحديدا من أغسطس/آب 2012

 تعليم.برنامج البصفة قائم بأعمال في 

 

أعلِن عن الوظيفة المنشأة حديثا وھي وظيفة نائب رئيس  2014أغسطس/آب  6في  .3

 . (في الشؤون الفنية)، ولم يتقدم المدعي للوظيفةبرنامج التعليم 

 
 أعادت الوكالة نشر ا%عNن عن الوظيفة داخليا وخارجيا.  2015فبراير/شباط  25في  .4

 
الطلبات دائرة  تاستعرضبما فيھا طلب المدعي، ثم  اطلب 171 تلقت الوكالة ما مجموعه .5

الوصف الوظيفي وإعNن إزاء المتطلبات ا'ساسية للوظيفة كما ھي مسطورة في  الموارد البشرية

(من بينھم المدعي) في القائمة القصيرة وُدعوا إلى أخذ مرشحا  ثمانية عشرالشاغر. وقد أدِرج 

(ومن بينھم المدعي)  أربعة مرشحين، ومن ثم ُدعي 2015أبريل/نيسان  9في ُيعقد امتحان كتابي 

 . 2015ُتعقد في يونيو/حزيران  إلى مقابلة شخصية 100مما مجموعه أو أكثر  50أحرزوا عNمة 
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مايو/أيار  3بموجب مذكرة داخلية إلى مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن تحمل تاريخ  .6

، اشتكى المدعي من أن نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن كانت متحيزة ضده خNل 2015

 . 2014عمليات ا,ختيار السابقة في عام 

 
مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن على  ، رد2015مايو/أيار  25 بموجب رسالة مؤرخة .7

" كانت آنذاك قيد نظر ھا أن "شواغله التي أثارھا في الشكوىنالمدعي وذكر جملة أمور من بي

محكمة [ا'ونروا] للمنازعات" وأنه ينبغي للمدعي انتظار فصل المحكمة في القضية. ورّدا على 

، وقف أحد أعضاء فريق المقابلة سيؤثر سلبا في أدائه في المقابلة القادمةالمدعي من أن م ھواجس

 تكن قد ُكشفتجتازوا ا,متحان لم قال مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن إن أسماء المرشحين الذين ا

 للمدير صاحب التعيين.  آنذاك

 
قابل فريق مكون من أربعة أعضاء المرشحين ا'ربعة  2015يونيو/حزيران  2في  .8

المدرجين على القائمة القصيرة بمن فيھم المدعي، وأوصى الفريق با%جماع أن يعين مرشح 

 (داخلي) آخر للوظيفة. 

    

واللجنة  المقابلة واعتمادھا من مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردنتوصية فريق بعد  .9

 11على تعيين المرشح الموصى به في ا,ستشارية المعنية بالموارد البشرية وافق المفوض العام 

 . 2015أغسطس/آب 

 
نشرة مكتب إقليم  ، أصدر مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن2015سبتمبر/أيلول  3في  .10

يعلن فيھا تعيين المرشح المختار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في  J/49/2015ا'ردن رقم 

 الشؤون الفنية)

 
قدم المدعي طلب مراجعة لقرار عدم اختياره لوظيفة نائب  2015 سبتمبر/أيلول 23في  .11

 رئيس برنامج التعليم (في الشؤون الفنية)، ولم يحصل على رد عليه. 
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، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات 2016ي يناير/كانون الثان 17في  .12

 ("المحكمة"). 

 
 ، أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه. 2016يناير/كانون الثاني  27في  .13

 
 ، رفع المدعى عليه رده على الدعوى. 2016فبراير/شباط  22في  .14

 
بصفة الحجب عن المدعي لفرض  ، رفع المدعى عليه طلبا2016فبراير/شباط  22في  .15

 تدابير لحماية سرية ا'دلة. 

 
، 2016فبراير/شباط  24) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 014بموجب ا'مر رقم  .16

(تقرير ا,ستقدام) إلى المدعي، وأمھلت  18أمرت المحكمة بإرسال نسخة مموھة من الملحق 

بشأن التقرير إن ُوجدت، ولم يُرسل لتقديم المزيد من التعليقات  2016مارس/آذار  2المدعي حتى 

 المدعي أي تعليقات على التقرير. 

 
أيضا، أرِسل رد المدعى عليه والملحقات المقتبسة ونسخة  2016فبراير/شباط  24في  .17

 إلى المدعي.  18مموھة من الملحق 

 
، أمرت 2016مارس/آذار  31المؤرخ ) /UNRWA/DT( 027بموجب ا'مر رقم  .18

المحكمة المدعى عليه بأن يرفع إلى المحكمة الترجمة العربية للرد من اللغة ا%نجليزية إلى اللغة 

 . 2016أبريل/نيسان  10العربية في موعد أقصاه نھاية الدوام في 

 
لرده ورفع الترجمة العربية  027، امتثل المدعى عليه ا'مر 2016أبريل/نيسان  1في  .19

 على الدعوى، وأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .20
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i(  تعرض لـ"تحيز وظلم واضحين" على يد نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن؛ 

ii( جدوى إلى إبعاد نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن عن فريق المقابلة؛ و Nسعى ب 

iii( استنادا إلى أدائه  أولوية التعيين في وظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في الشؤون الفنية) له

و'نه شغل ھذه الوظيفة بصفة القائم با'عمال مدة عامين وحقق إنجازات كثيرة، 

 راه من الجامعة ا'ردنية؛ با%ضافة إلى أنه يحمل شھادة الدكتو

 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .21

  

i أن تجري المحكمة تحقيقا في المسألة؛ (  

ii فسخ القرار الطعين؛ (  

iiiتعيينه في وظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في الشؤون الفنية)؛ و (  

iv .التعويض المالي عن الضرر الذي عاناه نتيجة لعودته إلى منطقة جنوب عمان (  

  

   حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .22

  

i(  أجريت عملية ا,ختيار حسب ا'صول بما يراعي ا%طار التنظيمي للوكالة، و, يشوبھا

 تحيز أو تمييز؛ 

ii(  ّح المدعي اعتبارا وافيا ومنصفا؛ وأعِطي ترش 

iii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيNأساس ل , 

  

 عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. يلتمس المدعى  .23
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  ا#عتبارات

  

 حسب ا'صول؟ ت عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في الشؤون الفنية)يجرأھل 

 

 
 على ما يلي:  3.4ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين  .24

  

عملية تعيين الموظفين، أو نقلھم، أو ترقيتھم، يجب منح ا,عتبار ا'عظم  في

  لضرورة تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 

المعني باختيار  A/4 Part II Rev.7بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين  .25

كثر تأھيN؛ ويحتوي التوجيه الموظفين، يتمثل ھدف الوكالة في ملء الوظيفة الشاغرة بالمرشح ا'

   المذكور على إجراءات واضحة على الوكالة اتباعھا عند اختيار موظف للعمل فيھا. 

 
إجراءات ا,ستقدام المطلوبة كما ھي مبينة تNحظ المحكمة إذ تتدبر السجل أن الوكالة نفذت  .26

) أدرجت 2الشاغرة؛ و) أعلنت عن الوظيفة 1، أي أنھا A/4في توجيه شؤون الموظفين المحليين 

) شّكلت فريق مقابلة مؤھل 4) دعتھم إلى امتحان كتابي؛ و3المرشحين المؤھلين في قائمة قصيرة؛ 

حسب ا'صول مع مھمة محددة، وتكّون من نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن، ونائب مدير 

كما كانت رئيسة مكتب التعليم، ورئيس برنامج التعليم في ا'ردن، ورئيس منطقة شمال عمان، 

 في المقابلة.  ةالموارد البشرية في ا%قليم حاضرة بصفة مراقب

 
أجرى الفريق مقابNت شخصية مع المرشحين ا'ربعة المدرجين في القائمة القصيرة بمن  .27

فيھم المدعي، وقدم الفريق توصياته بشأن مNءمتھم للوظيفة. وبتحديد أدق، قيم الفريق خNل المقابلة 

) 3) التخطيط والتنظيم، و2) مھارات التواصل، 1شحين إزاء الكفايات الرئيسية التالية: المر

) إدارة النزاع. ولم يتوصل الفريق إلى إجماع، أي أن الفريق كان منقسما بشأن كفايات 4ا%بداع، و

إدارة  ا%بداع والتخطيط والتنظيم لدى المدعي، في حين وجد الفريق أن المدعي يستوفي جزئيا كفاية
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النزاع وأنه يستوفي بالكامل كفاية مھارات التواصل. ولم يوِص الفريق بالمدعي لشغل الوظيفة، 

 وأوصى با%جماع بتعيين مرشح آخر داخلي. 

 
تقرير ا,ستقدام إلى المدعي بعد تمويه أسماء المرشحين ا\خرين المدرجين في  أرِسل .28

المرشحين ا'ربعة الذين تمت مقابلتھم، وكذلك  سيرةلالقائمة القصيرة. ويقدم التقرير تفصيN دقيقا 

) استنتاجات الفريق وتوصياته؛ 3) محاضر فريق المقابلة؛ 2) أدائھم خNل المقابلة؛ و1لكل من 

توصية ) قرار مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن الذي يدعم فيه 5) تواقيع أعضاء الفريق؛ و4و

 الفريق. 

 
في اتخاذ القرارات حول  سلطة اجتھادية واسعةلمفوض العام لالمحكمة أّن  تستحضر .29

التعيينات. وعند مراجعة ھذه القرارات، , يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا بقرار المدعى 

. وكما قضت محكمة ا'مم المتحدة لNستئناف في عليه فيما يخص نتيجة عملية ا,ختيار للوظيفة

"ليس دور محكمة ا'مم المتحدة  Onana 2015-UNAT-533حكمھا من  44الفقرة 

للمنازعات أو محكمة ا'مم المتحدة لNستئناف أن تستبدل قراراھا بقرار ا'مين العام ل[مم المتحدة 

أي أّنه , يعود إلى المحكمة أن تقّيم صفات المرشحين للوظيفة بشأن نتيجة عملية ا,ختيار"، 

 المعنية.

 
حكمھا من  26الفقرة كمة ا'مم المتحدة لNستئناف في قضت محعNوة على ذلك،  .30

Rolland 2011-UNAT-122 " ھناك دائما قرينة مفادھا أّن ا'عمال الرسمية أّدَيت بصورة أن

أعِطَي اعتبارا كامN  الوكالة أن ُتظھر ولو بالحد ا'دنى أن ترشيح المدعيوإذا استطاعت ". سليمة

 ه ُحرميبّين بدليل واضح ومقنع أنن أ يتوجب على المدعي . وبعدئذٍ ومنصفا، فإّن القرينة تبقى قائمة

 من فرصة عادلة لNختيار. 

 
 ة، المبيناتا%جراء تاجتھاد الُمدعى عليه ليس مطلقا، وستنظر المحكمة إن اُتبع غير أن .31

وفي ا%صدارات ا'خرى ذات الصلة، أم ,، المحليين في النظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين 

 .اعتبارا منصفا وكافيا أم ,دعي المترشح وفيما إن أعِطي 
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-Abbasi 2011-UNATكما قضت محكمة ا'مم المتحدة لNستئناف في حكمھا رقم  .32

 :   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 في الظروف التي لم يتلّق فيھا اعتبارا منصفا وكافيا، أو 

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

  اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع. 

 

 
دمة في ھذه القضية، وبعد تدبر ھذه بعد ا,طNع على مرافعات الطرفين وا'دلة المق .33

المرافعات وا'دلة في ضوء الوقائع المبسوطة أعNه ومع ا,عتبار للفقه القانوني ذي الصلة، تجد 

المحكمة أن الوكالة أجرت عملية ا,ستقدام بموجب ما يسري من النظامين ا'ساسي وا%داري 

ولم يقدم المدعي بأي معيار واضح ومقنع للموظفين وا%جراءات و%صدارات ا%دارية ذات الصلة. 

 أو غير مقنع حتى أي أدلة لدحض قرينة سNمة القرارات ا%دارية في عملية ا,ختيار. 

  

ھل كانت عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في الشؤون الفنية) مشوبة بتمييز أو 

  تحامل؟ 

  

درجين في القائمة القصيرة قُيموا إزاء الكفايات يبين السجل أن جميع المرشحين ا'ربعة الم .34

وعلّق ا'ربع المطلوبة للوظيفة، وسألھم فريق المقابلة ا'سئلة ذاتھا، وأحاط الفريق علما بأجوبتھم، 

رى الفريق تقييما عاما لكل مرشح. ولدى جكل عضو في الفريق على أجوبة المرشحين، وأخيرا أ

تفاصيل لكل مرشح جرت مقابلته، نرى أن من العسير بمكان إيجاد مطالعة تقرير المقابلة الذي يقدم 

 أي تحيز كما يزعم المدعي. 
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تستحضر المحكمة أن المدعي شكى نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن في مايو/أيار  .35

إلى مدير علميات ا'ونروا في ا'ردن قاصدا من ذلك منعھا من المشاركة في المقابلة  2015

. وزعم المدعي أن نائبة مدير عمليات ا'ونروا في 2015يونيو/حزيران  2راؤھا في المقرر إج

ا'ردن عقدت العزم على إبعاده من عمليات ا,ختيار بعدما أدِرج في القائمة القصيرة للمقابNت في 

  . 1عمليَتي تنافس سابقتين من أجل وظيفتين في دائرة التعليم

 
يثبت أن نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن كانت وما ا'دلة التي رفعھا المدعي ل .36

أنھا كانت متحيزة ضده بما كان من المدعي إ, أن ذكر أنه شعر في إحدى مقابNته السابقة متحيزة؟ 

ھي وعضو آخر في فريق المقابلة بسبب "ھيئتما التي جعلته يشعر بالتوتر في المقابلة". وزعم 

أيضا أنھا كتبت "أشياء غير صحيحة" عنه وأساءت الحكم عليه عندما اعتبرته "تابعا وليس المدعي 

قائدا" وقال إنھا كانت مشرفته فترة قصيرة من الزمن , تمكنھا من إصدار ذلك الحكم عليه. ومن 

ا'سس ا'خرى لزعم المدعي أن نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن كانت متحيزة ضده ھو 

ا لم تكن تؤيد اختياره ووافقھا في ذلك عضو آخر في الفريق لم يعمل مع المدعي فترة طويلة، في أنھ

حين أيد اختياره للوظيفة عضوا الفريق ا\خران اللذين عمل معھما ردحا طويN من الزمن. 

اءه قّيمت أد أن نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردنفي القضية الحاضرة وأخيرا، يزعم المدعي 

في العمل على أنه "يلبي التوقعات تلبية كاملة" في حين قّيمه مشرفه المباشر على أنه "صاحب 

 أفضل أداء"، ويزعم المدعي أنه تأثر نفسيا بذلك. 

 
ما من حجة قدمھا المدعي تثبت تحيزا ضده، وما تلك إ, قرارات يتخذھا مدير في العمل  .37

الذي سبب ما ھو الال المطروح ھو: ى وجود دافع؛ والسؤاليومي. ولم يقدم المدعي أثرا من دليل عل

ضد المدعي؟ لم يذكر المدعي أي تعليقات  لتتحيزلدى نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن 

بدرت من نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن تدل على تحيز، بل وصف في رسالته المؤرخة 

 نروا في ا'ردن التحيز ضده بأنه "'سباب غير محددة". إلى مدير عمليات ا'و 2015مايو/أيار  3

 

                                      
1
نوفمبر/تشرين الثاني  15المؤرخ   UNRWA/DT/2015/053 المحكمة وذلك في الحكمُردت الدعويان المرفوعتان من المدعي إلى  
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وعNوة على ذلك، تجد المحكمة أن تقرير المقابلة يبوح بالكثير، فقد تلقى المدعي تقييما  .38

. أما في كفايَتي (كفاية مفاده أنه يستوفي الكفاية بالكامل في كفاية واحدة ھي (مھارات التواصل)

التخطيط والتنظيم، وكفاية ا%بداع)، فقد قّيمه عضوان من فريق المقابلة على أنه يستوفي الكفاية 

جزئيا فقط. وفي شأن الكفاية الرابعة (وھي إدارة النزاع)، فقد قّيم أحد أعضاء الفريق المدعي على 

على أنه يستوفيھا جزئيا. وعّبر كل عضو في  أنه , يلبي الكفاية، في حين قّيمه عضوان في الفريق

الفريق عن رأيه في أداء المدعي في المقابلة بشأن كل كفاية من الكفايات وقدم مسوغا للتقييم الذي 

منحه للمدعي. و, يوجد نمط تواطؤ بين أعضاء الفريق أو تأثير غير ,ئق من أحدھم يراد به 

 حرمان المدعي من أن ُيختار للوظيفة.

 
كN من أعضاء الفريق قّيم مرشحا آخر على أنه يستوفي لمثل، يبين تقرير المقابلة أن وبا .39

كN من ھذه الكفايات بالكامل أو يتجاوزھا حتى باستثناء عضو واحد اعتبره ذلك المرشح مستوفيا 

جزئيا فقط %حدى الكفايات. ويتجلى من التقرير أن ھذا المرشح قدم أداء أفضل بكثير من أداء 

دعي؛ وبغض النظر عن خيبة أمل المدعي إ, أن ا%جراءات اُتبعت، ولم ُيقدم دليل على أن الم

تفوق عليه المدعي غير  رشحا آخر؛ فبيت القصيد أنالفريق كان متحيزا ضد المدعي أو أنه حابى م

 في المقابلة. 

 
المدعي  يزعم المدعي أن نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن "قد تختار أي شخص إ, .40

بغض النظر عن عدم كفاءة ذلك الشخص أو افتقاره إلى متطلبات الوظيفة". وما ھو ا'ساس الذي 

 –يقوم عليه ھذا الزعم؟ لم يقدم المدعي شيئا. ويقع على المدعي عبء ا%ثبات بدليل واضح ومقنع 

سبب تحيز من جانب أنه ُحرم من فرصة عادلة للترقية ب –, بالتكھنات و, با,دعاءات غير المثبتة 

نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن؛ ومن الجلي أن المدعي لم يقدم للمحكمة دليN على أي تحيز 

أو تعسف من جانب الوكالة وتحديدا نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن. ونعيد إلى ذاكرة 

 Staedtlerن حكمھا م 33المدعي ما قضت به محكمة ا'مم المتحدة لNستئناف في الفقرة 

2015-UNAT-547 : 
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إن مزاعم التحيز والتمييز تھم خطيرة جدا و, ينبغي ا%قدام عليھا باستخفاف، 

  بناء على موازنة ا,حتما,ت. ويجب على َمن يأتي بھا أن يثبتھا 

 
ه) وتسلّم في الماضي حكمين من المحكمة اإن المدعي شخص مثقف (يحمل شھادة دكتور   .41

في دعويين رفعھما للطعن في قرارين سابقين ارتبطا بعدم اختياره لوظيفتين، وينبغي أن يكون على 

دراية بأن ا'قوال غير المثَبتة , تعد أدلة على ما يدعيه من تحيز من جانب نائبة مدير عمليات 

 3أن رد المدعى عليه (الملحق  اعتقد'ن المدعي  ا'ونروا في ا'ردن ضده. والمحكمة مستغربة

كما ذكرناه في الحكمين  –من الدعوى التي رفعھا) ھو الحكم الصادر عن المحكمة؛ ونذكر المدعي 

أنه قُيم في المقابلة بناء على الكفايات ا'ساسية المطلوبة لوظيفة  –السابقين اللذين أسلفنا ذكرھما 

ي الشؤون الفنية) وليس بناء على أدائه أو إنجازاته في السنوات نائب رئيس برنامج التعليم (ف

 الماضية في الوكالة. 

 

من مزاعم المدعي أنه صاحب ا'ولوية لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في الشؤون  .42

خطأ المدعي، فقد شغل وظيفة الفنية) 'نه عمل فيھا بصفة ا%نابة مدة عامين. وھنا يجب تصويب 

بصفة ا%نابة وليس الوظيفة موضوع ھذا الدعوى، كما أن شغل وظيفة بصفة ا%نابة ,  أخرى

يعطي الموظف أولوية للوظيفة، وُيعامل جميع الموظفين في عملية ا,ختيار على قدم المساواة 

 استنادا إلى أدائھم في ا,متحان والمقابلة. 

 
 : صحيفة الدعوىكتب المدعي ما يلي في  .43

 
  

الذي أريد أن انوه إليه ھو ردكم على شكوى سابقة تقدمت بھا للمحكمة  ا'مر ا\خر

بأن أداء المرشح في المقابلة ھو الفيصل وأنا أوافق بشكل مبدأي على ذلك لكن ھذا 

لكن عندما يكون عندما يكون ھناك مرشحين من خارج الوكالة  ا'مر ينطبق تماماً 

المرشح مھم جداً في ھذه الحالة، و, جميع المرشحين من داخل الوكالة فإن ملف 

أعتقد أن مقابلة مدتھا نصف ساعة ستكون أكثر حكماً وعد,ً من ملف كامل 'داء 

      الموظف خNل فترة عمله في الوكالة [النص منقول]
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أو,، يجب تصحيح كلمات المدعي، فما رفعه كان دعوى وليس شكوى؛ وكانت المادة التي تلقاھا 

ما وليس ردا. ثانيا، نعيد إلى ذاكرة المدعي أن عملية ا,ختيار ُتجرى بما ينسجم من المحكمة حك

وا%طار التنظيمي وا%داري للوكالة وأن وضع إجراءات ا,ختيار أمر يعود إلى رب العمل , إلى 

المرشحين الخاضعين للمقابلة بN الموظف، حيث يطبق رب العمل المعايير المعلنة على جميع 

ثالثا، ليس الھدف من فترة المقابلة تقييم د على سواه، وذلك استنادا إلى حاجات الوكالة. تفضيل 'ح

أداء عمل مرشح داخلي بل تقييمه بناء على الكفايات المحددة للوظيفة. وتNحظ المحكمة أن الوكالة 

 تعي جيدا ا%نجازات السابقة للمدعي، وقد منحته ترقيات عدة في الماضي.  

 
لقد خضع المدعي لعمليَتي اختيار سابقتين، ورفع دعويين يطعن بموجبھما في عدم اختياره  .44

للوظيفتين المعنيتين؛ وإن قراءة تقارير المقابلتين في عمليَتي التنافس السابقتين أو طلب المNحظات 

ث وظائف على فھم سبب عدم تزكيته لثNالمدعي على أدائه بعد مقابلتيه غير الناجحتين قد يساعدا 

 في دائرة التعليم، أو قد يساعدانه على تحسين أدائه في المقابNت المستقبلية. 

 

تود المحكمة أن تذكر المدعي للمرة ا'خيرة أن عدم اختياره للوظيفة لم يقم على تقييم أدائه  .45

ئه في في العمل أو على رضى مشرفه المباشر، بل قام عدم اختياره على تقييم امتحانه الكتابي وأدا

 المقابلة التي دارت حول الكفايات الرئيسية. 

 
تأسيسا على ما تقدم، , تجد المحكمة أي خطأ في القانون أو أي خلل إجرائي أو تحيز أو  .46

تحامل أو دافع غير سليم من جانب المدعي عليه عندما لم يختر المدعي لوظيفة نائب رئيس برنامج 

دم المدعي أي دليل على تحيز أو خلل إجرائي ارتكبه المدعى التعليم (في الشؤون الفنية)؛ كما لم يق

 أن يشوب القرار الطعين. عليه من شأنه 

 
  

  ھل ھناك أي أساس قانوني لوسائل ا,نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟
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يلتمس المدعي أن تجري المحكمة تحقيقا في المسألة، وأن تفسخ قرار المدعى عليه، وأن  .47

القرار الطعين. ودور المحكمة ھو الفصل في به  أنزلهعن ا'ثر النفسي الذي ماليا تمنحه تعويضا 

 الدعاوى المرفوعة أمامھا بناء على ا'دلة المقدمة من الطرفين، أ, وھما المدعي والمدعى عليه. 

   

 
ولما قضت المحكمة بأن عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في الشؤون  .48

أجريت حسب ا'صول، وأن قرار المدعى عليه عدم اختيار المدعي لم يكن قرارا يشوبه الفنية) 

خطأ في القانون، أو خلل إجرائي، أو تحيز فإن المحكمة تقضي بعدم وجود أساس , في الواقع و, 

 في القانون لفسخ قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم (في الشؤون الفنية).

 

حيث إن المدعي لم يقدم أي دليل على الضرر الذي قاساه نتيجة لعودته إلى منطقة جنوب  .49

 عّمان، فN ترى المحكمة أساسا قانونيا يجيز منحه أي تعويض مالي. 

 
   الخ%صة

 

   تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة.  .50

  

  

  

  

     (ُوقـaع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

  2017 يناير/كانون الثاني 18 بتاريخ

  

 2017يناير/كانون الثاني  18 بتاريخ أدِخَل في السجل
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     (ُوقـaع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


