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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2016/003                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/011 

Date: 19 March 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  اللبابيدي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل )جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  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  أحمد رياض اللبابيديھا ھذه دعوى رفع .1

 قرار و، وھوتشغيل )جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("المدعى عليه")

   . اختياره لوظيفة اختصاصي تربوي لمادة الرياضيات في دائرة التعليم في مكتب إقليم لبنانعدم 

 

  الوقائع 

  

، وظفت الوكالة المدعي بموجب عقد محدد ا%جل في 2001يناير/كانون الثاني  15اعتبارا من  .2

منطقة صيدا في  ن الحلوة فيفي مدرسة بيسان الثانوية في مخيم عي 9وظيفة معلم رياضيات على الدرجة 

 لبنان. 

 

إلى الدرجة  2014يناير/كانون الثاني  1بعد حا)ت عدة من تمديد العقد، ُرقي المدعي اعتبارا من  .3

 . 6والخطوة  11

 
نشرت الوكالة إعFن شاغر أمام المرشحين الداخليين والخارجيين لوظيفة  2015مارس/آذار  4 في .4

 في مكتب إقليم لبنان، وتقدم المدعي للوظيفة.  13"اختصاصي تربوي (رياضيات)" على الدرجة 

 
طلبا لوظيفة اختصاصي تربوي (رياضيات)، وُدعي سبعة وثFثون مرشحا بمن  178تلقت الوكالة  .5

 24إ)  منھم ، وما حضر ا)متحان2015يونيو/حزيران  12لمدعي إلى امتحان فني ُعقد في فيھم ا

يوليو/تموز  9ا)متحان الفني إلى امتحان حاسوب ُعقد في مرشحا، ثم ُدعي المرشحون الذين اجتازوا 

ي الناجحين في كل من ا)متحانين إلى مقابلة شخصية، وكان المدع 10، ومن ثم ُدعي المرشحون الـ2015

 أحدھم. 

 
قابل فريق مقابلة ("الفريق") المدعي، علما أن الفريق تكون من ثFثة  2015أغسطس/آب  12في  .6

، وكان العضو الثاني في الفريق أعضاء ترأسھم رئيس منطقة صيدا الواقعة في المنطقة الوسطى من لبنان

ھو منسق التطوير المھني والمناھج، في حين كان ثالثھما مسؤول تكنولوجيا المعلومات وا)تصا)ت في 

 ا#قليم. 
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أوصى الفريق بتعيين أحد المرشحين اJخرين لوظيفة اختصاصي تربوي لمادة الرياضيات، ووافق  .7

ُعين  2015أغسطس/آب  24المقدمة من الفريق؛ وفي  مدير شؤون ا%ونروا في لبنان على التوصية

 المرشح المختار في الوظيفة. 

 
 أنه لم ُيختر للوظيفة. ، أعلِم المدعي 2015سبتمبر/أيلول  3بموجب رسالة مؤرخة  .8

 
، أرسل المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير شؤون ا%ونروا 2015نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .9

 إلى المدعي، ُثّبت القرار.  2015ديسمبر/كانون ا%ول  7في لبنان؛ وبموجب رسالة مؤرخة 

 
، رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات 2016يناير/كانون الثاني  19في  .10

 . 2016يناير/كانون الثاني  27م أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في ("المحكمة")، ث

 
رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى، ثم  2016مارس/آذار  10في  .11

 . 2016مارس/آذار  13أرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
وافقت  2016مارس/آذار  13) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 018بموجب ا%مر رقم  .12

 3، وأمرته برفع رده على الدعوى في موعد أقصاه عى عليهالمحكمة على الطلب المقدم من المد

 . 2016أبريل/نيسان 

 
رفع رده على الدعوى، طلبا ثانيا لتمديد الوقت لرفع المدعى عليه  2016أبريل/نيسان  5في  .13

 . 2016أبريل/نيسان  6وأرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
، قُبل الطلب 2016أبريل/نيسان  6) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 029بموجب ا%مر رقم  .14

 الثاني المقدم من المدعى عليه. 

 
ي رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي ف 2016أبريل/نيسان  22في  .15

 . 2016أبريل/نيسان  25
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رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ثم أرِسلت  2016أبريل/نيسان  29في  .16

 . 2016مايو/أيار  2الترجمة إلى المدعي في 

 
 حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .17

  

i(  ل المقابلة في الحسبان؛ لم يؤخذFأداؤه الجيد خ 

ii(  كانت نتيجة تقييم الفريق له مرتبطة بخبرته ا#دارية المؤقتة في السنوات المتأخرة، في حين أھِملت

 خبرته ا%خرى وأداؤه اJخر؛ و

iii(    لم يزّكه أحد اعضاء الفريق للوظيفة بسبب مشكلة شخصية رفعھا المدعي إلى نائب مدير شؤون

 ا%ونروا في لبنان. 

  

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .18

  

i( إعادة النظر في نتيجة المقابلة؛ و 

ii(  .إعادة إجراء المقابلة على أن يتو)ھا فريق مقابلة محايد 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .19

  

i(  مة عملية ا)ختيار، كما أن للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في مسائل اختيار الموظفينFس

 لمزايا النسبية للمرشحين؛ وليس من مھام المحكمة تقييم ا

ii(  نال ترشح المدعي قسطا وافيا وعاد) من ا)عتبار، وخلُص الفريق إلى أن المدعي لم يملك الكفايات

للوظيفة؛ ويثبت السجل بجFء أن معايير ا)ختيار، ومثلھا قرار عدم اختيار المدعي المطلوبة 
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أو عوامل خارجة عن الموضوع، للوظيفة، خلت من شائبة التعسف، وما كان دافعھا التحامل 

 وخلت من ا%خطاء ا#جرائية، ومن ا%خطاء في القانون؛ 

iii(  مةFمة إجمالية مقدارھا  14.33حقق المدعي عFفي المئة، علما  46.43في المئة في المقابلة، وع

 أن المدعي حقق أدنى عFمة من بين جميع المرشحين الذين تمت مقابلتھم؛

iv( ن  أحاط الفريق علما بخبرةFالمدعي وقّيم ترشحه للوظيفة بناء على المتطلبات الواردة في إع

 الشاغر؛ 

v(  لم يقدم المدعي أي تفاصيل عن طبيعة "المشكلة الشخصية المرفوعة إلى نائب مدير شؤون ا%ونروا

 وفي لبنان" المشار إليھا؛ 

vi( نتصاف الذي يلتمسه المدعي.) أساس قانونFيا ل 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .20

  

  ا"عتبارات

 

ئرة التعليم يطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة اختصاصي تربوي لمادة الرياضيات في دا .21

الساري على القرار الطعين، ثم ستوضح ا#طار التنظيمي أو) ؛ وستبسط المحكمة في مكتب إقليم لبنان

  معايير المراجعة القضائية. 

 

 على اJتي:  3.4ينص النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم  .22

 
  

عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا)عتبار الواجب لضرورة تأمين  في

 أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 
("سياسة PD/A/4/Part.II/Rev.7/Section I توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  ينص .23

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة: ، 2009يوليو/تموز  1اختيار الموظفين المحليين")، الساري منذ 
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 ستكون أنشطة اختيار الموظفين المحليين التي تجريھا الوكالة موّجھة بالمبادئ التالية:  .1

 تعيين المرشحين بأعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاھة؛ •
 

 
قضت محكمة ا%مم المتحدة  Ljungdell 2012-UNAT-265الحكم من  30الفقرة في  .24

 لFستئناف بما يلي:

  

  

) من ميثاق ا%مم المتحدة والنظامين ا%ساسيين للموظفين رقم 1(101بموجب المادة 

، يتمتع ا%مين العام باجتھاد واسع في مسائل اختيار الموظفين. وقد بّين فقه 1.4(ت) و2.1

محكمة ا)ستئناف لدى استعراض محكمتنا ھذه أن دور محكمة ا%مم المتحدة للمنازعات و

القرارات المتعلقة باختيار الموظفين يتمثل في النظر فيما إن ُطبقت أحكام النظامين 

ا%ساسي وا#داري للموظفين السارية أم )، وفيما إن ُطبقت بطريقة عادلة وشفافة وغير 

 تمييزية. وليس دور المحكمتين استبدال قرارھما بقرار ا#دارة.

 
، في Abbasi 2011-UNAT-112محكمة ا%مم المتحدة لFستئناف في حكمھا رقم كما قضت  .25

 :   منه بما يلي 26الفقرة 

 

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 

م يتلّق فيھا اعتبارا منصفا وكافيا، أو إن كان ھناك أي نوع من التمييز أو التحيز ضد التي ل

  الموظف، أو أّن إجراءات اختيار الموظفين السليمة لم ُتتبع.

 

قضت محكمة ا%مم المتحدة لFستئناف، تثبيتا لموقفھا ھذا مع بيان مقياس عبء ا#ثبات في قضايا  .26

 :Rolland 2011-UNAT-122من حكمھا  26قرة عدم ا)ختيار، بما يلي في الف
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ھناك دائما قرينة مفادھا أّن ا%عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه القرينة 

قرينة سFمة القرارات ا#دارية، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت ا#دارة أن ُتظھر 

ئمة. ولو بالحد ا%دنى أّن ترشيح المستأنفة أعِطَي اعتبارا كامF ومنصفا، فإّن القرينة تبقى قا

وبعدئٍذ ينتقل عبء ا#ثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبّين بدليل واضح ومقنع أّنھا ُحرمت 

  من فرصة عادلة للترقية. 

 

 
د أن ا)ختيار لوظيفة اختصاصي يبيزعم المدعي أن الفريق أھمل خبرته وأداءه بصفته معلما،  .27

كان عملية تنافسية شملت مرشحين آخرين يتنافسون على الوظيفة ذاتھا، ولم يقم  تربوي لمادة الرياضيات

 ا)ختيار فقط على ا%داء الذي قدمه المرشح في السنوات الماضية. 

 

بموجب توصية الفريق، علما أن الفريق كان على علم بخبرة المدعي اُتخذ قرار عدم اختيار المدعي  .28

ت التي حملھا إعFن الشاغر في طياته. ُدعي سبعة وثFثون مرشحا بمن وقّيم ترشح المدعي إزاء المتطلبا

فيھم المدعي إلى امتحان فني، ثم ُدعي المرشحون الذين اجتازوا ا)متحان الفني إلى امتحان حاسوب، ومن 

ثم ُدعي المرشحون العشرة الناجحين في كل من ا)متحانين إلى مقابلة شخصية، وكان المدعي أحدھم. ومن 

في المئة،  14.33ن جميع المرشحين المتنافسين، حقق المدعي أدنى عFمة على أدائه في المقابلة بواقع بي

في المئة،  46.43في المئة في ا)متحانين، مما جعل العFمة ا#جمالية التي حققھا  32.10كما حقق عFمة 

م، ولذلك لم يوِص الفريق وقد كانت أدنى عFمة إجمالية من بين جميع المرشحين الذي جرت مقابلتھ

 بالمدعي لشغل الوظيفة. 

 
يزعم المدعي أنه تعرض للتمييز بسبب "مشكلة شخصية رفعھا إلى مدير شؤون ا%ونروا في  .29

 لبنان"، غير أن المدعي بقي مبھما حول ھذه المشكلة ولم يقدم أي تفاصيل أو أدلة على ھذا الزعم. 

 
) وجود خلل في 1لما كان ذلك، تجد المحكمة أن المدعي فشل في أن يثبت بأدلة واضحة ومقنعة:  .30

عملية ا)ختيار، أي أنه فشل في أن يثبت أن النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين وغيرھما من 

صل على ) أنه لم يح2ا#صدارات ا#دارية ذات الصلة لم ُتطبق بطريقة عادلة وشفافة وغير تمييزية؛ 

  ) وقوع تمييز أو تحيز ضده.  3اعتبار منصف وكاف؛ أو 
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  الخ$صة

 

 :أن تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .31

  

  الدعوى مردودة

  

     (ُوقـ]ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 مارس/آذار 19بتاريخ 

 

  2017مارس/آذار  19بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ]ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


