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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UUNRWA/DT/JFO/2017/240

 Judgment No.: UNRWA/DT/2019/004  

 Date: 24 January 2019  

 Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    عبد الفتاح  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة *غاثة

    وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا�دنى 

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعية: 
  تمثل نفسھا ةالمدعي

  

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

عبد الفتاح ("المدعية") ضد قرار اتخذته وكالة حسين ھذه دعوى رفعتھا ريم مصطفى  .1

*غاثة وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ا�مم المتحدة 

("المدعى عليه")، وھو قرار عدم اختيارھا لوظيفة مساعدة إدارية في كلية العلوم التربوية 

  واUداب في مكتب إقليم ا�ردن.

  الوقائع

" C، وظفت الوكالة المدعية في وظيفة "سكرتيرة 2009أبريل/نيسان  1اعتبارا من  .2

 ، وذلكفي كلية العلوم التربوية واUداب في مكتب إقليم ا�ردن 1والخطوة  8على الدرجة 

  .بموجب عقد محدد ا�جل

، ُغير اسم وظيفة المدعية ليصبح مساعدة إدارية 2010سبتمبر/أيلول  9اعتبارا من  .3

"D ."  

لوظائف ا*سناد ا*داري في مكتب إقليم  2016ام بعد عملية استعراض أجريت ع .4

، وذلك في أقسام عدة في مكتب إقليم 2017ا�ردن، جرى اعتماد ھيكل إداري منقح في عام 

ثم أعلِن عن وظائف ا�ردن. بناء على ذلك، أعيد تصنيف بعض الوظائف، وألغيت أخرى، 

  الموظفين الباقين في كل قسم. ا*سناد ا*داري الباقية لكي يتسنى اختيار من يشغلھا من

، أصدرت الوكالة إعbن شاغر لوظيفة مساعد إداري على 2017يوليو/تموز  25في  .5

رشحين الداخليين الذين كانوا يعملون في ، علما أن عملية ا7ستقدام اقتصرت على الم9الدرجة 

  كلية العلوم التربوية واUداب. 

طلب المدعية، ثم أدِرجت مرشحتان في  للوظيفة بما فيھا تطلبا 105تلقت الوكالة  .6

. 2017أغسطس/آب  8القائمة القصيرة من بينھما المدعية، ثم ُدعيتا إلى مقابلة شخصية في 

  أوصى فريق المقابلة أن تكون المدعية في المرتبة الثانية لشغل الوظيفة.

، أقر مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن توصيات فريق 2017أغسطس/آب  10في  .7

  قابلة.الم
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، أعلِمت المدعية أنھا اختيرت لتكون على رأس قائمة 2017أغسطس/آب  14في  .8

  في كلية العلوم التربوية واUداب.  9المرشحين المقبولين لوظيفة مساعدة إدارية على الدرجة 

، أعلم مدير عمليات ا�ونروا في 2017سبتمبر/أيلول  13بموجب رسالة مؤرخة  .9

دة ثbثة مالتي تشغلھا ستُلغى، وأنھا ستُعتبر "موظفة فائضة مؤقتا"  ا�ردن المدعية أن وظيفتھا

  .2017سبتمبر/أيلول  11اعتبارا من  أشھر

، رفعت المدعية طلب مراجعة لقرار عدم اختيارھا لوظيفة 2017سبتمبر/أيلول  19في  .10

  في كلية العلوم التربوية واUداب. 9مساعدة إدارية على الدرجة 

، عرض مدير عمليات ا�ونروا 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  8بموجب رسالة مؤرخة  .11

في ا�ردن وظيفة بديلة مناسبة على المدعية، أ7 وھي وظيفة كاتب أقدم في صيدلية ا*قليم، 

وذلك بb تغيير على درجتھا أو خطوتھا، فقبلت المدعية العرض في اليوم نفسه، وھذه ھي 

  الوظيفة التي تشغلھا المدعية حاليا.

، ثبتت نائبة المفوض العام قرار 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  19 مؤرخة رسالةبموجب  .12

  في كلية العلوم التربوية واUداب. 9عدم اختيار المدعية لوظيفة مساعدة إدارية على الدرجة 

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا 2017ديسمبر/كانون ا�ول  4في  .13

  .2017ديسمبر/كانون ا�ول  13يه في للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عل

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد 2018يناير/كانون الثاني  12في  .14

  .2018يناير/كانون الثاني  14إلى المدعية في 

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد"، 2018يناير/كانون الثاني  26في  .15

  .2018يناير/كانون الثاني  28ية في ثم أرِسل الطلب إلى المدع

يناير/كانون الثاني  29) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 014بموجب ا�مر رقم  .16

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.2018

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، 2018فبراير/شباط  2في  .17

  . 2018فبراير/شباط  4فأرِسلت الترجمة العربية إلى المدعية في 
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  حجج المدعية

  تقدم المدعية الحجج التالية: .18

i( لھا الحق في ا7حتفاظ بوظيفتھا؛  

ii( دUغير 2012اب في عام نُقلت المرشحة المختارة إلى كلية العلوم التربوية وا ،

أنھا بقيت مسجلة في جدول الِمbك الوظيفي لمركز تدريب عّمان، وبذلك لم يكن لھا 

  الحق في التقدم للوظيفة الشاغرة في كلية العلوم التربوية واUداب؛

iii( ت ا�كاديمية ما يفوق ما للمرشحة المختارة؛bلھا من الخبرة والمؤھ  

iv( داب بصورة سليمة، 7 مفر من أن يكون لديھا لكي تعمل كلية العلوم التربوية واU

  وظيفة مساعدة إدارية وكذلك وظيفة كاتب؛ و 

v(  أجريت عملية ا7ختيار بصورة تعسفية، وكانت دوافعھا عوامل خارجة عن

  الموضوع.

  ما يلي: ةلتمس المدعيت .19

i(  إعادتھا إلى وظيفتھا ا�صلية؛ و  

ii(  .التعويض عن الضرر النفسي الذي عانته  

  ى عليهحجج المدع

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .20

i(  صول، وأعطي ترشح المدعية اعتباراsأجريت عملية ا7ختيار بصورة مراعية ل

  وافيا ومنصفا؛

ii(  كان قرار التوصية بالمدعية لتكون المرشحة المختارة الثانية قرارا معقو7؛  

iii(  وجد الفريق أن ا�داء العام للمرشحة المختارة في المقابلة أفضل من أداء المدعية؛  
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iv(  لم تبين المدعية أي نصوص انتھكتھا الوكالة من نصوص ا*طار التنظيمي عندما

  سمحت للمرشحة المختارة بأن تشارك في عملية ا7ختيار؛ 

v( فا لما تزعمه المدعية، كانت المرشحة المختارة جزءا منbموظفي كلية العلوم  خ

  التربوية واUداب في زمن عملية ا7ستقدام؛ 

vi(   برئت عملية ا7ختيار من التعسف ومن المزاجية، ولم يكن فيھا دوافع مثل

التحامل أو العوامل الخارجة عن الموضوع، كما لم يشبھا خلل إجرائي أو خطأ في 

  القانون؛

vii(   لم يكن للمدعية حق في ا7حتفاظ بوظيفتھا؛ و  

viii( 7.نتصاف الذي تلتمسه المدعيةbأساس قانونيا ل   

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.   .21

  ا"عتبارات

  موضوع الدعوى

في كلية  9تطعن المدعية في قرار عدم اختيارھا لوظيفة مساعدة إدارية على الدرجة  .22

  العلوم التربوية واUداب في مكتب إقليم ا�ردن.

التي أتت بھا المدعية أنھا تمتلك حقا مكتسبا لbحتفاظ بوظيفتھا، وھي الحجة ا�ولى  .23

" في كلية العلوم التربوية واUداب، لكن ھذه الحجة بb أساس قانوني، Dوظيفة مساعدة إدارية "

  على ما يلي:  1.9بل على العكس من ذلك، ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم 

تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا  يجوز للمفوض العام إنھاء
    ا*جراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة.

في ھذا الصدد، 7 شك لدى المحكمة في أن قرار إلغاء وظيفة المدعية اتُخذ بعد  .24

استعراض شامل لوظائف المساعد ا*داري في مكتب إقليم ا�ردن، وأنه اتُخذ لما فيه مصلحة 

  الوكالة.
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أن المرشحة المختارة لم تكن تستحق التقدم للوظيفة في كلية العلوم  تزعم المدعية أيضا .25

يد أن بالتربوية واUداب �نھا كانت ما تزال مسجلة في المbك الوظيفي لمركز تدريب عمان؛ 

الوثيقة التي رفعھا المدعى عليه إلى المحكمة بعنوان "إدارة المbك الوظيفي" تثبت بصورة 

فعb مسجلة بصفة موظفة في كلية العلوم التربوية  تارة كانواضحة أن المرشحة المخت

  واUداب، أي أن زعم المدعية زعم 7 أساس له. 

تحاجج المدعية أيضا أن لھا خبرة أكثر ومؤھbت أكاديمية أفضل مما لدى المرشحة  .26

لوم في كلية الع 9المختارة، وأنه كان ينبغي تعيينھا في وظيفة المساعدة ا*دارية على الدرجة 

التربوية واUداب. في ھذا المقام، يدل تقرير ا7ستقدام الذي أعده فريق المقابلة على أن الوكالة 

طلبات للوظيفة، ثم أدِرجت مرشحتان بمن فيھما المدعية في القائمة القصيرة، ثم  105تلقت 

  ُدعيتا إلى مقابلة شخصية.

المقابلة، خلُص فريق المقابلة وفي شأن أداء كل من المدعية والمرشحة المختارة أثناء  .27

إلى أن كb من المدعية والمرشحة المختارة استوفيتا بالكامل متطلبات كفايتين من الكفايات، 

ھا ا حصلت كل من المرشحتين على النتيجة ذاتواستوفيتا جزئيا متطلبات إحدى الكفايات، ولمّ 

يف المقابلة إلى تصنفي المقابلة، تمت التوصية بكلتيھما للوظيفة. لكن، اضطر فريق 

المرشحتين المختارتين من حيث المرتبة، فأوصى بأن تكون المدعية في المرتبة الثانية، ثم أقر 

  مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن ھذه التوصية.

ترى المحكمة أن مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن مارس سلطته ا7جتھادية ممارسة  .28

ة استبدال مفريق المقابلة. وفي ھذا الشأن، ليست مھمة المحك سليمة بأخذه بالتوصية المقدمة من

من حكمھا  40كما قضت محكمة ا�مم المتحدة لbستئناف في الفقرة ف ،قرارھا بقرار الوكالة

Sanwidi 2010-UNAT-084 :  

عند الحكم على صحة ممارسة ا�مين العام لbجتھاد في المسائل ا*دارية 
يما إن كان القرار قانونيا وعقbنيا وصحيحا فإن محكمة المنازعات تبت ف

إجرائيا ومتناسبا أم 7، كما يمكن للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل 
يعتد بھا أو إن دخلت في ا7عتبار مسائل 7 يعتد بھا، وتستطيع أيضا 
النظر فيما إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن دور محكمة 

نظر في صحة ا7ختيار الذي أقدم عليه ا�مين العام المنازعات ليس ال
من بين أنواع ا*جراءات العدة المتاحة له؛ كما 7 يتمثل دور المحكمة 

  في استبدال قرارھا بقرار ا�مين العام.
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أخيرا، تزعم المدعية أن عملية ا7ختيار مورست بصورة تعسفية، وأن دوافعھا كانت  .29

لمسافة من مقر سكنھا إلى كلية العلوم التربوية واUداب، عوامل خارجة عن الموضوع منھا ا

  غير أن ھذه المزاعم بb دليل يدعمھا. 

لوب لتبرھن بأدلة يلزم مما سبق أن المدعية عجزت عن النھوض بعبء ا*ثبات المط .30

في كلية العلوم التربوية  9عدم اختيارھا لوظيفة مساعدة إدارية على الدرجة مقنعة أن قرار 

اتُخذ بصورة تعسفية أو مزاجية، أو أن دوافعه كانت التحامل أو عناصر أخرى خارجة  واUداب

عن الموضوع، أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون، بل تشير ا�دلة بجbء إلى أن 

  ترشح المدعية للوظيفة أعطي اعتبارا وافيا ومنصفا. 

  وسائل ا7نتصاف 

تأسيسا على ما تقدم، ليست المدعية مستحقة �ي تعويض عن الضرر النفسي الذي تزعم  .31

 أنھا عانته. 

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .32

  الدعوى مردودة.

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019يناير/كانون الثاني  24بتاريخ 

  2019 يناير/كانون الثاني 24أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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