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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2016/026  

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/026  

Date: 19 June 2017   

Original: English  

 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان   المحكمة:قلم 

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  

  

  كواملة

  

    ضد  

  
  المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة &غاثة 

  وتشغيل 1جئي فلسطين
  

      

    حكم  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه

  

  

  محامي المدعى عليه:
  ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)

  



Case No. UNRWA/DT/WBFO/2016/026      

Judgment No. UNRWA/DT/2017/026      

  

Page 2 of 6 

  مقدمة:

ھذه دعوى رفعھا محمد كواملة ("المدعي") ضد قرارات اتخذتھا وكالة ا�مم المتحدة &غاثة وتشغيل 1جئي  .1

) إضافة مرشحين 1فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، وھذه القرارات ھي 

إجراء ) 2سوب لوظيفة نائب رئيس اللوجستيات في ا&قليم؛ آخرين بطريقة يدوية وإلغاء القائمة القصيرة التي أعدھا الحا

) إجراء امتحان 4بي ا�ول 1حقا؛ وا) إلغاء ا1متحان الكت3ا1ختبار الكتابي ا�ول بدون مشاركة الدائرة صاحبة التعيين؛ 

  كتابي ثان للوظيفة ذاتھا.  

  الوقائع:

، وظفت الوكالة المدعي بصفة مدير مشروع في دائرة الھندسة 2006نوفمبر/تشرين الثاني  1اعتبارا من  .2

  . 1والخطوة  14والخدمات ا&نشائية في مكتب إقليم القدس بموجب عقد محدد ا�جل على الدرجة 

ائب رئيس نشرت الوكالة داخليا وخارجيا إعaن شاغر لوظيفة ن 2015نوفمبر/تشرين الثاني  27في  .3

طلبا بما في  51، وتلقت ما مجموعه 17اللوجستيات في مكتب إقليم القدس في دائرة المشتريات واللوجستيات على الدرجة 

  ذلك طلب المدعي.

، ُعين المدعي في وظيفة مھندس إنشاءات في دائرة الھندسة والخدمات 2016يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .4

  .9والخطوة  14على الدرجة  2016مارس/آذار  31دد ا�جل ينقضي في ا&نشائية بموجب تعيين مح

، دعى مساعد الموارد البشرية سبعة مرشحين 2016يناير/كانون الثاني  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

  .2016فبراير/شباط  2من بينھم المدعي إلى امتحان كتابي يعقد في 

أثار  2016فبراير/شباط  3موارد البشرية في ا&قليم تحمل تاريخ بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس مكتب ال .6

شكك مرشح آخر للوظيفة في مaءمة ا1متحان الكتابي  2016فبراير/شباط  4المدعي مسائل إزاء ا1متحان الكتابي. وفي 

  لوظيفة رفيعة المستوى. 

، اشتكى المدعي من 2016اط فبراير/شب 18بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس مكتب ا�خaقيات مؤرخة  .7

وأعلمه أن مكتب ا�خaقيات 1 يتمتع  2016فبراير/شباط  21عملية ا1ستقدام،  ثم رد عليه رئيس مكتب ا�خaقيات في 

بالسلطة على عمليات ا1ستقدام، وأحال المدعي إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم ليطرح شواغله عليه؛ كما 

ا�خaقات بأن يرفع طلب حماية من ا1نتقام إلى مكتب ا�خaقيات إذا كان يتعقد أنه وقع ضحية أوصاه رئيس مكتب 

  لaنتقام. 

اشتكى المدعي إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية  2016فبراير/شباط  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

بشأن عملية ا1ستقدام، وذكر أن الشخص نفسه ھو الذي أعد أسئلة ا1متحان وا�جوبة النموذجية، ومن ثم صحح ا1متحان 
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عملية ا1ستقدام كان معدلة مسبقا، كما قال إن الناظر في  أيضا. ومن مزاعم المدعي أيضا أن ا1متحان كان مدبرا وأن

  عوا على ا1متحان قبل عقده.النتائج يرى بجaء أن بعض ا�فراد أطلِ 

  في أعقاب الشكاوى، ألغى رئيس مكتب الموارد البشرية ا1متحان الكتابي ا�ول. .9

 3لى امتحان كتابي آخر يُعقد في ، ُدعي المدعي إ2016فبراير/شباط  29وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

. وفي رسالة إليكترونية أرِسلت في اليوم نفسه، رفض المدعي المشاركة في ا1متحان الثاني مشيرا إلى 2016مارس/آذار 

  أنه "1 إيمان لديه في عملية ا1متحان الكتابي الحالية أو في شفافيتھا".

  

نية أخرى إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية مشيرا إلى أرسل المدعي رسالة إليكترو 2016مارس/آذار  11في  .11

  ، وأرفق بھا وثيقتين.2016فبراير/شباط  24رسالته ا&ليكترونية السابقة المرسلة في 

أعلم رئيس شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة   2016مارس/آذار  28بموجب رسالة مؤرخة  .12

قابة الداخلية لن تتخذ المزيد من ا&جراءات بشأن شكواه  بسبب عدم وجود أدلة على الداخلية المدعي أن دائرة خدمات الر

  أن ا1متحان ا�ولي كان أكثر من مجرد غلطة، وكذلك �ن امتحانا جديدا أصدر مع تشديد في السرية والمعايير. 

بة التحقيقات طعن المدعي في قرارھم بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس شع 2016أبريل/نيسان  6في  .13

  التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية.

، طلب المدعي 2016أبريل/نيسان  22بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير الموارد البشرية تحمل تاريخ  .14

العامة مراجعة "للقرارات التي اتخذھا مكتب الموارد البشرية في الضفة الغربية ودائرة خدمات الرقابة الداخلية في الرئاسة 

  لpونروا في عّمان"، ولم يتسلم المدعي ردا من الوكالة.

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت 2016أغسطس/آب  18في  .15

  .2016أغسطس/آب  21إلى المدعى عليه في 

 21لرد إلى المدعي في ، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل ا2016سبتمبر/أيلول  20في  .16

  .2016سبتمبر/أيلول 

 2017فبراير/شباط  22") المؤرخ 31) ("ا�مر رقم UNRWA/DT/2017( 031بموجب ا�مر رقم  .17

أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع جميع الوثائق المتصلة بقرار دائرة خدمات الرقابة الداخلية القاضي بعدم اتخاذ المزيد 

  المدعي 1 سيما تقرير التحقيق إن وجد. من ا&جراءات بشأن شكوى

، ثم أرِسل 031، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على ا�مر رقم 2017مارس/آذار  8في  .18

  .2017مارس/آذار  9الطلب إلى المدعي في 
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مر ، وقبل أن تصدر المحكمة أمرا في ھذا الشأن، رفع المدعى عليه رده على ا�2017مارس/آذار  20في  .19

في سجل  031.  وقبلت المحكمة الرد على ا�مر رقم 2017مارس/آذار  27، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 031رقم 

  القضية.

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .20

i( ل ا1متحان؛aما كان ينبغي للدائرة صاحبة التعيين أن تضيف شروطا ومعلومات كثيرة خ  

  

ii(  كان ينبغي للدائرة صاحبة التعيين أن تشارك في تحضير ا1متحان الكتابي ا�ول وتصحيحه؛  

  

iii( لم تبذل الوكالة أي جھود لتناول الشواغل التي عبر عنھا، كما لم تتطرق إلى شبھة الفساد؛  

  

iv( ن الشاغر؛aكان ا1متحان الكتابي ا�ول مدبرا، ولم تتوافق ا�سئلة وإع  

  

v(  أدِرجوا في القائمة القصيرة تلقائيا لكنھم لم يخوضوا ا1متحان الكتابي الثاني �نھم ھناك أربعة مرشحين

  رأوا أن العملية لم تكن شفافة؛

  

vi( لم يُتخذ أي إجراء للحد من مخاطر ا1نتقام، وما توقفت محاو1ت ا1نتقام؛  

  

vii(  غ مكتب مدير عمليات ا�ونروا في الضفة الغربية عن وجود بيئة عمل عداaئية ومسيئة، وعن تم إب

استخدام التحرش، والتحريض، والتھديدات وا1عتداءات التي يرتكبھا موظفون مؤثرون، ولم تتناول ا&دارة 

  ھذه المسائل، وما أجريت فيھا تحقيقات؛ و

  

viii(  قال مكتب المساعدة القانونية في الرئاسة العامة المعاون القانوني 1 يستطيع تمثيله أمام محكمة ا�ونروا

  للمنازعات.

  يلتمس المدعي إعادة عملية ا1ستقدام والحماية من ا1نتقام. .21

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .22

i(  ليس في القضية قرار إداري قابل للطعن �ن ا1متحان الكتابي ا�ول ألغي، وقرر المدعي بصورة أحادية

  ؛ و الجانب عدم المشاركة في ا1متحان الكتابي الثاني

ii(  أما طعن المدعي في قرار عدم متابعة شكوى من سلوك محظور فھو قرار 1 يقوم أمام المحكمة �ن المدعي

 2016مارس/آذار  28لم يطعن في قرار عدم اتخاذ إجراء بعد شكواه، ففي رسالة إليكترونية مؤرخة 
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المدعي، غير أن المدعي لم رفضت دائرة خدمات الرقابة الداخلية اتخاذ المزيد من ا&جراءات في شكاوى 

 يطعن في ھذا القرار في عريضة الدعوى.

  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .23

  ا"عتبارات

  عملية ا1ختيار

يطعن المدعي بموجب دعواه في قرارات عدة، علما أن القرارات الثaثة ا�ولى ترتبط با1متحان الكتابي ا�ول،  .24

  بينما يتعلق القرار الطعين الرابع با1متحان الكتابي الثاني. 

م وجود 1 يجوز الطعن في قرارات الوكالة إ1 عندما يكون الطعن في نتيجة عملية ا1ختيار؛ ويبين للمحكمة عد .25

نتيجة لعملية ا1ختيار بعد ا1متحان الكتابي ا�ول، كما ألغيت عملية ا1ختيار ا�ولى بعد الطعن فيھا من جانب المدعي 

ومرشح آخر، ثم أطلقت عملية اختيار ثانية. وعليه، لم تخضع القرارات المرتبطة با1متحان الكتابي ا�ول للطعن، وواقع 

  لaختيار للوظيفة. ولما كان ذلك، 1 يحق للمدعي الطعن في عملية ا1ختيار ا�ولى.الحال أنه لم تكن ھناك فرصة 

  :Ishak 2011-UNAT-152من حكمھا  29كما قضت محكمة ا�مم المتحدة لaستئناف في الفقرة  .26

تشمل عملية اختيار الموظفين سلسلة من الخطوات أو النتائج التي تفضي إلى 
ذه الخطوات فقط في سياق طعن في نتيجة قرار إداري، ويجوز الطعن في ھ

عملية ا1ختيار، لكنّھا 1 يمكن أن تكون وحدھا موضوع طعن أمام محكمة 
  المنازعات.  

يطعن المدعي أيضا في قرار الوكالة القاضي بإجراء عملية اختيار ثانية للوظيفة نفسھا، غير أنه 1 يجوز له  .27

شاركة في ا1متحان الكتابي الذي كان جزءا من عملية ا1ختيار الثانية. وعلى الطعن في ذلك القرار �نه قرر طوعا عدم الم

  ذلك، 1 يحق له الطعن في قرار إجراء عملية اختيار ثانية.

  الشكوى

يتمثل دور المحكمة في توضيح نطاق الدعوى متى ظھرت الحاجة إلى ذلك، حيث يشير المدعى عليه إلى أنه قد  .28

جيء بمزاعم عديدة في الدعوى الراھنة، ويزعم أن قرار إغaق شكوى المدعي 1 يستوفي شروط المقبولية �ن المدعي لم 

  ات إزاء شكواه.  يذكر في عريضة الدعوى قرار عدم اتخاذ المزيد من ا&جراء

إلى  2016فبراير/شباط  24وتجد المحكمة إذ تستعرض ملف القضية  أن المدعي أرسل رسالة إليكترونية في  .29

دائرة خدمات الرقابة الداخلية يشتكي فيھا من عملية ا1ختيار ا�ولى، ورد عليه رئيس دائرة خدمات الرقابة الداخلية في 

ه لن يتم اتخاذ المزيد من ا&جراءات بشأن شكواه. وبموجب وأعلمه أن 2016مارس/آذار  28رسالة إليكترونية مؤرخة 

رفع المدعي طلب مراجعة لقرارات دائرة خدمات الرقابة الداخلية  2016أبريل/نيسان  22رسالة إليكترونية مؤرخة 

يذكر في  البشرية؛ ويبين للمحكمة أن المدعي كان يلتمس مراجعة لقرار إغaق شكواه، بيد أن المدعي لمودائرة الموارد 
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عريضة الدعوى قرار إغaق شكواه على أنه القرار الطعين، بل حدد بجaء القرارات ا�ربعة ا�خرى التي طعن فيھا. إن 

دور المحكمة ھو تحديد نية المدعي عند رفع الدعوى، غير أن المدعي نفسه يحدد في عريضة الدعوى تحديدا جليا 

مجا1 للتأويل من جانب المحكمة. ولما كان ذلك، تقضي المحكمة بعدم وجود  القرارات الطعينة مع تواريخھا بما 1 يدع

  مؤشر واضح على أن المدعي سعى من خaل عريضة الدعوى إلى استعراض قضائي لقرار إغaق شكواه.

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .30

  الدعوى مردودة.

  

      

      _________________________  

 القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017يونيو/حزيران  19بتاريخ 
             

  

  

  

  

  2017يونيو/حزيران  19أدِخل في السجل بتاريخ  

  

  

________________________________________  

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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