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 محكمة اونروا للمنازعات
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Original:           English 
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  عّمان قلم المحكمة:            
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  المفوض العام
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  وتشغيل (جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة حسن ابراش محمود فايز ھا ھذه دعوى رفع .1

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

   . رئيس وحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردناختياره لوظيفة عدم  قرار

 

  الوقائع 

  

وظفت الوكالة المدعي بموجب تعيين مؤقت غير محدود  1979أكتوبر/تشرين ا$ول  1اعتبارا من  .2

المدة في وظيفة معلم في منطقة البقعة في مكتب إقليم ا$ردن، وبعد ترقيات عدة كان المدعي يشغل في 

في  13الواردة في ھذه الدعوى وظيفة اختصاصي لغة إنجليزية على الدرجة الزمن المرتبط با$حداث 

 .منطقة جنوب عّمان

 

أعلنت الوكالة عن شاغر للمرشحين الداخليين فقط بشأن وظيفة  2014يونيو/حزيران  26في  .3

؛ ووفقا 2014يوليو/تموز  6رئيس وحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردن، وتقدم المدعي للوظيفة في 

الكتابي وُدعي إلى مقابلة، ولم ُيختر أي من المرشحين  مة من المدعي فقد نجح في ا(متحانللمعلومات المقد

 بعد المقابلة. 

 
أعادت الوكالة ا"عJن عن وظيفة رئيس وحدة ضمان جودة المدارس  2015فبراير/شباط  25في  .4

للتقدم لھا، فأعاد المدعي التقدم للوظيفة في ا$ردن، وفتحت المجال أمام المرشحين الداخليين والخارجيين 

 ، كما شارك في امتحان كتابي، غير أنه لم ُيدَع إلى مقابلة. 2015فبراير/شباط  26في 

 
، أعيد ا"عJن عن الوظيفة أمام المرشحين الداخليين 2015نوفمبر/تشرين الثاني  1في  .5

بمن فيھم ثم أدِرج ستة وعشرون مرشحا  طلبات بما فيھا طلب المدعي، 110والخارجيين، وتلقت الوكالة 

؛ وبعد ذلك 2015ديسمبر/كانون ا$ول  21المدعي في القائمة القصيرة وُدعوا إلى امتحان كتابي ُعقد في 

 . 2016فبراير/شباط  7في ُدعي خمسة مرشحين من بينھم المدعي إلى مقابلة شخصية ُعقدت 
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قابل فريق مقابلة ("الفريق") مكون من أربعة موظفين المدعي، وكان رئيس الفريق رئيس برنامج  .6

ا$عضاء الثJثة اQخرون نائبة مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن، التعليم في إقليم ا$ردن، في حين كان 

 لمقابلة. ورئيس برنامج الصحة في إقليم ا$ردن، واختصاصي مناھج، كما حضر مراقب خJل ا

 
أشار الفريق في تقرير ا(ستقدام إلى أن المدعي استوفى بالكامل متطلبات العمل بروح الفريق،  .7

واستوفى جزئيا متطلبات التخطيط والتنظيم. ولم ينعقد ا"جماع بين الفريق في مسألة استيفاء المدعي 

أى الفريق أن المدعي لم يكن مستوفيا لمتطلبات مھارات التواصل استيفاء كامJ أم (. وفي كفاية القيادة، ر

 للمتطلبات. 

 
 قرر الفريق با"جماع عدم تزكية المدعي للوظيفة.  .8

 
وافق مدير عمليات  2016فبراير/شباط  23حظي مرشح آخر بالتزكية بإجماع الفريق، وفي  .9

 للوظيفة. أعلِم المدعي أنه لم ُيختر  2016فبراير/شباط  24على التوصية؛ وفي ا$ونروا في ا$ردن 

 
 طلب المدعي مراجعة لقرار عدم اختياره للوظيفة.  2016فبراير/شباط  28في  .10

 
، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")، 2016مايو/أيار  18في  .11

 . 2016مايو/أيار  19ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

 
رفع المدعى عليه وثيقة "طلب لتمديد الوقت" لرفع رده على  2016يونيو/حزيران  20 في .12

 . 2016يوليو/تموز  24المؤرخ ) UNRWA/DT/2016( 051الدعوى، وقُبل طلبه بموجب ا$مر رقم 

 
 23رفع المدعى عليه رده، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في  2016أغسطس/آب  19في  .13

 . 2016أغسطس/آب 

 
رفع المدعي وثيقة بعنوان "طلب ا"ذن لرفع مJحظات على رد  2016تمبر/أيلول سب 1في  .14

رفع المدعى عليه وثيقة بعنوان "طلب تمديد الوقت لترجمة  2016سبتمبر/أيلول  5المدعى عليه"؛ وفي 

 رد". 
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وافقت  2016سبتمبر/أيلول  19) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 070بموجب ا$مر رقم  .15

 071لمدعي لرفع مJحظات على رد المدعى عليه. وبموجب ا$مر رقم المحكمة على طلب ا

)UNRWA/DT/2016 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه 2016سبتمبر/أيلول  19) المؤرخ ،

 . لتمديد الوقت لترجمة رده

 
رفع المدعي مJحظاته على رد المدعى عليه، فأرِسلت المJحظات  2016سبتمبر/أيلول  22في  .16

 عى عليه في اليوم نفسه. إلى المد

 
، رفع المدعى عليه ترجمة الرد، وأرسلت نسخة من الرسالة 2016سبتمبر/أيلول  30في  .17

 ا"ليكترونية إلى المدعي. 

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .18

  

i(  ث مرات لتقدمJوظيفة رئيس وحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردن؛ ث 

ii( الفنية وا"دارية بكثير خبرة المرشح المختار؛  تفوق خبرته 

iii( بطا بحادثة وقعت تررنامج التعليم في إقليم ا$ردن مكان أحد ا$سئلة الموجھة إليه من رئيس ب

 بينھما، وھذا يثبت أنه لم يكن محايدا تجاھه؛ 

iv(  ل المقابلة؛Jستحسان خ)كانت أجوبته ممتازة، وظھرت على أعضاء الفريق تعابير ا 

v(  اتخذ رئيس برنامج التعليم في إقليم ا$ردن موقفا ضده عندما قال لموظف  2016مارس/آذار  5في

منشور ا(نسحاب من آخر إن "[المدعي] لن يحصل على أي وظيفة"، وطلب من ھذا الموظف 

 كتبه المدعي على صفحة موظفي الوكالة على فيس بوك؛ و

vi(  .كان قرار عدم اختياره قرارا تعسفيا وغير شرعي 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:    .19
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i(  أن ُيعاد تعيينه بأثر رجعي في وظيفة رئيس وحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردن مع منحه

 ا(ستحقاقات المرتبطة بھا؛

ii(  .التعويض عن الضر النفسي الذي عاناه 

  

  حجج المدعى عليه

   

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .20

  

i(  ختيار لوظيفة رئيس)مة عملية اJوحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردن، وقد ُمنح ترشح س

 المدعي للوظيفة اعتبارا وافيا وعاد(؛ 

ii(  استوفى المدعي استيفاء جزئيا متطلبات كفاية واحدة من الكفايات ا$ربع، واستوفى بالكامل متطلبات

بين  كفاية أخرى، وتخلف عن استيفاء متطلبات كفاية أخرى من الكفايات، ولم ينعقد ا"جماع

. في المقابل، استوفى المرشح المختار أعضاء الفريق بشأن أدائه من حيث الكفاية الرابعة

فاء كامJ متطلبات جميع الكفايات ا$ربع، مما يعني أنه ( ُيعتد برأي المدعي القائل إنه ياست

 أكثر خبرة من المرشح المختار؛ 

iii(  جماع، وعجز المدعي عن إظھار أي دليل مناسبا باوجد فريق المقابلة با"جماع المرشح المختار"

 على تحامل أو دافع غير سليم؛ 

iv(  عجز المدعي عن النھوض بعبء ا"ثبات المطلوب للبرھنة بدليل مقنع أن قرار عدم اختياره لوظيفة

اُتخذ بصورة تعسفية أو مزاجية، أو أن دافعه  رئيس وحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردن

خرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في كان التحامل أو عوامل أ

 القانون؛ و

v(  برنامج التعليم في ا$ردن مؤشر على تحيز، بيد أن يزعم المدعي أن أحد ا$سئلة التي طرحا رئيس

 ا$سئلة المقيسة نفسھا ُطرحت على جميع المرشحين. 

 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .21
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 ا"عتبارات

 
 يطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة رئيس وحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردن.   .22

 

المعني  ، PD/A/4/PartII/Rev.7/SectionIتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقمإن أحكام  .23

  الوكالة في اختيار الموظفين المحليين ومھمة فريق المقابلة، تنص على ما يلي:  بسياسة

 

  

  مبادئ ا"ختيار

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

 تعيين المرشحين بأعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاھة؛ •

توظيف الموظفين الذين يتحلون بالقدرة على التأقلم وبالمرونة وبالكفايات المطلوبة  •

 لتمكين الوكالة من تأدية مھمتھا وأولوياتھا ا"ستراتيجية على نحو فّعال؛

إجراء ا(ختيار ا(ستباقي وليس القائم على رد الفعل، وذلك من خJل التخطيط  •

 ن وا"عJن الموجه؛الفعال وإدارة قائمة المرشحين الناجحي

 

][...  

  

  إن فريق المقابلة لكل شاغر مسؤول عما يلي:  . 22

سة قبل المقابلة لكي ُتطرح على جميع المرشحين، مع إعداد أسئلة مقي •

ضمان كون ھذه ا$سئلة محايدة من حيث النوع ا(جتماعي وأّنھا ( تؤدي 

  إلى معاملة غير عادلة $ي مرشح؛ 

 إجراء مقابJت قائمة على الكفايات؛  •
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 تقييم المرشحين بناء على نتائج ا(متحان؛ والمعرفين وتقييمات ا$داء؛  •

. (التشديد رفع التوصيات إلى المدير صاحب التعيين بأن مJءمة المرشحين •

 في ا$صل)

  

 
 ستحضرحين ييزعم المدعي أن خبرته الفنية وا"دارية تفوق كثيرا خبرة المرشح المختار، في  .24

والحق معه أن خبرة المدعي وحسن أدائه أِخذا في الحسبان عندما أدِرج في القائمة القصيرة المدعى عليه 

 لJمتحان الكتابي ومن ثم دعوته إلى المقابلة. 

 

أجريت عملية تنافسية بين المرشحين المدرجين على القائمة القصيرة، ويفيد تقرير فريق المقابلة  .25

المدعي استوفى استيفاء جزئيا متطلبات كفاية واحدة من الكفايات ا$ربع، واستوفى بالكامل بصورة جلية أن 

متطلبات كفاية أخرى، وتخلف عن استيفاء متطلبات كفاية أخرى من الكفايات، ولم ينعقد ا"جماع بين 

مقابلة إلى النظر أعضاء الفريق بشأن أدائه من حيث الكفاية الرابعة. ولما كان ذلك، ( حاجة في عملية ال

 فيما إن كانت للمدعي خبرة أكبر من خبرة المرشح المختار. 

 
ا$ردن الذي كان إقليم يزعم المدعي أنه وقع ضحية لتحيز من جانب رئيس برنامج التعليم في  .26

رئيس الفريق، فقد سأله سؤا( ناشئا عن عداوة شخصية؛ غير أن ھذه الحجة بJ أساس $ن المدعى عليه 

وطرح   PD/A/4/PartII/Rev.7/SectionIى أنه عمل بأحكام توجيه شؤون الموظفين المحليينأشار إل

 ا$سئلة المقيسة نفسھا على جميع المرشحين. 

 
يزعم المدعي أن قول رئيس برنامج التعليم في إقليم ا$ردن لموظف آخر إن "[المدعي] لن يحصل  .27

إقليم ا$ردن كان متحيزا ضده؛ وفي الحا(ت التي ُيقدم على أي وظيفة" يثبت أن رئيس برنامج التعليم في 

ء إثباتھا، بيد أن المدعي في القضية الحاضرة عجز بدعاءات من ھذا القبيل يقع عليه عبھا أي مدع على ا

ا$دلة، ليس إ( مقو(ت عن النھوض بعب إثبات ھذا الزعم. وتJحظ المحكمة أن ھذا الدليل، في ظل غياب 

ا"ثباتية ضئيلة كما قضت في ذلك محكمة ا$مم المتحدة لJستئناف في حكمھا سماعية قيمتھا 

Nyambuza 2013-UNAT-364  منه على ما يلي: 37الذي تنص الفقرة 
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... بدون محضر ليس أمامنا إ( ملخص الشھادات الوارد في تقرير اللجنة التأديبية 37

يمكن اعتبارھا ذات "قيمة إثباتية المشتركة، غير أن ھذا التلخيص ليس إ( مادة سماعية 

  ضئيلة" عندما ( تؤكد أدلة وجيھة. 

 
المدعي عجز عن تقديم برھان يثبت أن قرار عدم اختياره لوظيفة رئيس يلزم من جميع ما تقدم أن  .28

    وحدة ضمان جودة المدارس في ا$ردن كان قرارا غير شرعي.  

  

  الخ&صة

 

 :أن على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا تأسيسا .29

  

  الدعوى مردودة

  

     (ُوقـ[ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 مارس/آذار 6بتاريخ 

 

  2017مارس/آذار  6بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


