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 للمنازعات األونروا محكمة

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2021/097 

Judgment No.: UNRWA/DT/2022/016 

Date: 21 April 2022 

Original: English 

 

 حضرة القاضية يوهانا شوخنبروك أمام:

 عّمان  قلم المحكمة: 

 إليزابيث إلمور  رئيسة قلم المحكمة: 

 

  م ـّ كري 

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  

   

  حكم  

 محامي المدعي: 

 المدعي يمثل نفسه 

 محامي المدعى عليه: 

 ناتالي بوكلي )إدارة الشؤون القانونية( 



 Case No. UNRWA/DT/SFO/2021/097 

 Judgment No. UNRWA/DT/2022/016 

 

Page 2 of 7 

 مقدمة 

م )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي  ـّ هذه دعوى رفعها محمد كري .1

عليه"(، وهو قرار عدم إدراجه في القائمة فلسطين في الشرق األدنى )"األونروا"، أو "الوكالة"، أو "المدعى  

 . 20القصيرة لوظيفة رئيس برنامج التعليم في مكتب إقليم سوريا على الدرجة 

 الوقائع

في الزمن مدار الدعوى الراهنة، كان المدعي موظفا لدى الوكالة بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة   .2

 . 6والخطوة  17إقليم سوريا على الدرجة في وظيفة رئيس مركز التطوير التربوي في مكتب 

، أصدرت الوكالة إعالن شاغر لوظيفة رئيس برنامج التعليم في مكتب إقليم 2020أغسطس/آب    9في   .3

 كانت المتطلبات التعليمية كما يلي وفقا إلعالن الشاغر: وسوريا.  

دكتوراه، من مؤسسة تربوية معتمدة، وذلك في  أن تكون    شهادة جامعية عليا، يفضل 
مجال اإلدارة/التخطيط التربويين أو أي شهادة عليا )ماجستير( في أي موضوع يدرس  

 في مدارس األونروا، باإلضافة إلى دبلوما عليا في التربية. 

طلبا للوظيفة بما فيها طلب المدعي، ثم أدِرج اثنا عشر مرشحا في القائمة القصيرة،    82تلقت الوكالة   .4

 د أن المدعي لم يُدرج في القائمة القصيرة، وهذا هو القرار الطعين. ودعوا إلى االمتحان الكتابي، بي

عندما تناهى إلى علمه أن بعض المرشحين دُعوا    2021أبريل/نيسان    30علم المدعي بهذا القرار في   .5

إلى االمتحان الكتابي، واستنتج من ذلك أنه لم يُدرج في القائمة القصيرة. بموجب رسالة إليكترونية في اليوم 

فسه إلى نائب مدير شؤون األونروا )العمليات( في إقليم سوريا، استفسر المدعي عن سبب عدم إدراجه في ن

 القائمة القصيرة. 

، أعلمت رئيسة مكتب الموارد البشرية في إقليم سوريا المدعي  2021مايو/أيار    5بموجب رسالة مؤرخة   .6

، كما  في اإلقليم  المتطلبات الدنيا لوظيفة رئيس برنامج التعليمأنه لم يُدرج في القائمة القصيرة ألنه لم يستوف  

أفادت أن ما قدمه المدعي من أداء غير ُمرض خالل الفترة التجريبية لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في 

 اإلقليم قد أِخذ في االعتبار أيضا.
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ة على طلب المدعي لمراجعة ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار، ولم ترد الوكال2021مايو/أيار    20في   .7

 القرار.

 التاريخ اإلجرائي 

)"المحكمة"(، 2021سبتمبر/أيلول    19في   .8 للمنازعات  األونروا  محكمة  إلى  دعوى  المدعي  رفع   ،

 . 2021أكتوبر/تشرين األول  5الدعوى إلى المدعى عليه في   ت فأرِسل

  75ت المحكمة المدعى عليه  ، منح2021فبراير/شباط    1المؤرخ    001/ 2021بموجب األمر القائم رقم   .9

ل وذلك  عليها،  رده  لرفع  الدعاوى  تسلّمه  تاريخ  من  تقويميا  ايوما  من  جميع  الفترة  في  المرفوعة    1لدعاوى 

 . 2021ديسمبر/كانون األول  31إلى  يوليو/تموز

  45، منحت المحكمة المدعى عليه  2021فبراير/شباط    8المؤرخ    002/ 2021بموجب األمر القائم رقم   .10

 تقويميا من رفع الرد باللغة اإلنجليزية لكي يودع الترجمة العربية للرد.يوما  

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، فأرِسل إلى المدعي في اليوم 2021ديسمبر/كانون األول  20في  .11

 نفسه. 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، وقد أرِسل طلب المدعى 2022فبراير/شباط    3في   .12

 ليه إلى المدعي في اليوم نفسه.ع

، قبلت المحكمة  2022فبراير/شباط    14( المؤرخ  UNRWA/DT/2022)   017بموجب األمر رقم   .13

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى 2022أبريل/نيسان    4في   .14

 نفسه.المدعي في اليوم  

 حجج المدعي 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .15
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i) لم يمنح ترشحه للوظيفة اعتبارا وافيا ومنصفا؛ 

ii)  ينتهك القرار الطعين بنود عقده ويدل على حكم مسبق بشأن أدائه المستقبلي؛ و 

iii)  .أنزل به القرار الطعين أضرارا معنوية ومادية 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .16

i)  فسخ القرار الطعين؛ 

ii) الة عملية االستقدام لوظيفة رئيس برنامج التعليم في اإلقليم؛ و أن تلغي الوك 

iii)  .التعويض عن األضرار المعنوية والمادية التي قاساها 

 حجج المدعى عليه 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .17

i)   جاء قرار عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة لوظيفة رئيس برنامج التعليم في اإلقليم مراعيا

 فقد منح ترشح المدعي للوظيفة اعتبارا وافيا ومنصفا؛  لألصول،

ii)   لم يستوف المدعي جميع متطلبات وظيفة رئيس برنامج التعليم في اإلقليم، وذلك ألنه لم يكن يحمل

 شهادة دكتوراة أو ماجستير في الزمن مدار الدعوى الراهنة؛  

iii) ة نائب رئيس برنامج التعليم في  لقد أِخذ األداء غير المرضي الذي قدمه المدعي أثناء شغله وظيف

اإلقليم في االعتبار، فقد كان مؤشرا منصفا على ما يمكن أن يكون عليه أداؤه المستقبلي في وظيفة رئيس  

 برنامج التعليم في اإلقليم، وهي وظيفة أعلى من وظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في اإلقليم؛ 

iv) رار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان عجز المدعي عن تقديم أدلة كافية تثبت أن الق

 و  التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛

v)   .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 
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 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .18

 اإلطار القانوني 

رقم   .19 المحليين  الموظفين  شؤون  توجيه  شؤون    A/4/Part II/Rev.7/Section Iينص  )"توجيه 

، المعني بسياسة اختيار الموظفين المحليين، على 2009يونيو/حزيران    29"( المؤرخ  A4الموظفين المحليين  

 ما يلي في الجزء ذي الصلة: 

 . يضطلع المديرون أصحاب التعيين بالمسؤوليات التالية: 20

 .[ ].. 

 تحديد اإلستراتيجية والعملية إلدارة الشواغر بالتشاور مع مدير عملية االستقدام؛  •

 ]...[ 

اتخاذ القرارات بشأن القوائم القصيرة التي يُدرج فيها المتقدمون للوظيفة، وذلك   •
 باالشتراك مع مدير عملية االستقدام؛

 ]...[ 

 تقييم الطلبات  

إ35 للتقدم  تاريخ اإلغالق  انقضاء  بعد  يستعرض مدير االستقدام  .  لى وظيفة شاغرة، 

الطلبات، ويصدر قائمة طويلة من المتقدمين الذين يستوفون جميع متطلبات الوظيفة كما  
 هي موضحة في الوصف الوظيفي وإعالن الشاغر أو أغلبها.   

القصيرة عبر  36 القائمة  باالشتراك مع مدير االستقدام  التعيين  المدير صاحب  . يقرر 

تقدام اإلليكتروني. وفي حالة الوظائف الخاصة بالبرامج أو الوظائف في إدارة  نظام االس 
الدعم في اإلقليم، ينبغي لمدير اإلقليم ضمان التنسيق المالئم مع البرنامج المعني أو مع  

 إدارة الدعم المعنية )التشديد في األصل(.  

 االعتبارات 

ة القصيرة لوظيفة رئيس برنامج التعليم في اإلقليم،  يطعن المدعي في قرار الوكالة عدم إدراجه في القائم .20

ويزعم أن ترشحه للوظيفة لم يُمنح اعتبارا وافيا ومنصفا. أّما المدعى عليه فيحاجج أن قرار الوكالة عدم إدراج  



 Case No. UNRWA/DT/SFO/2021/097 

 Judgment No. UNRWA/DT/2022/016 

 

Page 6 of 7 

المدعي في القائمة القصيرة لوظيفة رئيس برنامج التعليم في اإلقليم كان قرارا معقوال، وذلك ألن المدعي لم 

 توف جميع المتطلبات لوظيفة رئيس برنامج التعليم في اإلقليم. يس

القائمة القصيرة، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف بما   .21 في شأن معايير األولوية الخاصة بإنشاء 

 يلي: 

. ]...[ ال مناص من التفريق بين خطوتين في عملية االختيار، أوالهما فحص الوكالة  13

اد قائمة طويلة تشمل جميع المرشحين الذين يستوفون المتطلبات  لجميع الطلبات بغية إعد 
كما هي موصوفة في اإلعالن؛ وثانيهما وضع الوكالة عددا محدودا من المرشحين في  

 قائمة قصيرة يمضون قدما إلى المرحلة التالية في عملية االختيار.  

القصيرة، حتى وإن لم    . تتمتع الوكالة باجتهاد واسع ال سيما في عملية تشكيل القائمة 14

 يكن هذا االجتهاد غير مقيد كما تقدم في سالف البيان.  

. يجب أن تقوم عملية إعداد القائمة القصيرة على معايير موضوعية وغير شخصية،  15

 ويجب أن تبرأ هذه المعايير من مزاعم التحيز أو تضارب المصالح أو التمييز.  

 ]...[ 

االحتكام حصرا    في مرحلة إعداد القائمة القصيرة  لوكالة . لّما كان ذلك، من المعقول ل17

انتباهها على سمات   أن ينصب  أو  الشاغر،  المسطورة في إعالن  المعايير  إلى بعض 
  1مميزة أخرى، وذلك ما دامت هذه المعايير والسمات معقولة حسب المقام. 

مسائل اختيار الموظفين، درج قضاء  عالوة على ذلك، وفي شأن معيار استعراض القرارات اإلدارية في   .22

 محكمة األمم المتحدة لالستئناف على ما يلي: 

. ]...[ تتمتع اإلدارة باجتهاد واسع في مسائل اختيار الموظفين، وقد بيّن فقه محكمة  14

االستئناف أن دور المحاكم، في مقام استعراض القرارات من هذا القبيل، يتمثل في النظر  
أحكام ُطبقت  إن  وفيما إن    فيما  أم ال،  السارية  للموظفين  النظامين األساسي واإلداري 

ُطبقت بطريقة عادلة وشفافة وغير تمييزية. وليس دور المحاكم استبدال قرارها بقرار 
 2اإلدارة.

في القضية الماثلة أمامنا، تالحظ المحكمة أن المتطلبات التعليمية لوظيفة رئيس برنامج التعليم في اإلقليم  .23

كانت واضحة: "شهادة جامعية عليا، يفضل أن تكون دكتوراه، من مؤسسة تربوية معتمدة، وذلك في مجال  

 
 .  UNAT-2019 El Madhoun-947حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  1
 .  UNAT-2019Kinyanjui-932حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف   2
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يدرس في مدارس األونروا، باإلضافة    اإلدارة/التخطيط التربويين أو أي شهادة عليا )ماجستير( في أي موضوع

إلى دبلوما عليا في التربية". ال يماري المدعي في أنه ال يحمل درجة الماجستير، ناهيك عن أنه أفاد في نموذج  

 سيرته الشخصية أنه لّما يحصل بعد على درجة الماجستير. 

رنامج التعليم في اإلقليم، استنادا كان قرار الوكالة عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة لوظيفة رئيس ب .24

.  األخرى  إلى عجزه عن استيفاء أحد متطلباتها الدنيا، قرارا شرعيا، وبذلك فال ضرورة إلى النظر في حججه

لقد عجز المدعي عن النهوض بعبء إثبات أن قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة للوظيفة كان تعسفيا أو  

ل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في  مزاجيا أو أن دافعه كان التحام

بل يبين من األدلة بين يدي المحكمة أن ترشح المدعي للوظيفة منح اعتبارا وافيا ومنصفا، وأن عدم    ؛القانون

ذلك من أي مؤشر على تحيز    سلمإدراجه في القائمة القصيرة قام على معيار موضوعي وغير شخصي، وقد  

 ال مناص من رد الدعوى. بذلك و تضارب مصالح أو تمييز، وأ

 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .25

  الدعوى مردودة. 

 )ُوقِّع(   

 القاضية يوهانا شوخنبروك 

 2022أبريل/نيسان  21بتاريخ  

 . 2022أبريل/نيسان   21بتاريخ  أدِخل في السجل 

    )ُوقِّع( 

 قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان  إليزابيث إلمور، رئيسة

 

 


