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  الُمقدمة

  

عي ةالسيد توفيق الزعاترَطعن  .1 قرار وكالة ا�مم المتحدة !غاثة وتشغيل )جئي  في) "("الُمد3

ى عليه") بعدم اختياره  فلسطيني في الشرق ا�دنى، والمعروفة أيضاً با�ونروا ("الُمدع3

ا�ردن  ماقليمركز تدريب وادي السير، لوظيفة ُمشرف َخدمات عامة في 

("GSS/WSTC"). 

  

  وقائعال

  

عي، بدأ 1987تشرين الثاني  20ي ف .2  في نظافة "ب" رئيس ُعّمالك العمل مع الوكالة الُمد3

عي وظيفة ُمشرف نظافة، درجة شَ . 3درجة  ،) ُمخيم ماركا (حطين ، في دائرة صحة 10غل الُمد3

   ى.لدعوُمتعلق باالوقت العد عدة تنق�ت وترقيات في بَ قليم ا�ردن. إمكتب 

  

 2011في مركز تدريب وادي السير في  نظافةالخدمات عامة ُمشرف تأسست وظيفة  .3

 20أصدرت الوكالة في  ،. نتيجة لذلكمركز تدريب وادي السيرفي ُموافق عليھا نتيجة إعادة ھيكلة 

خدمات  لوظيفة ُمشرف JF/80/2011 /خارجي رقميوظيفة شاغرة داخل إشعار 2011أيلول 

  " التالية:دنياطلبت "المؤھ�ت ال. 11ُبدرجة  مركز تدريب وادي السير/عامة

  

(IV  الدنياالمؤھ ت:  

      :اكاديمية والمھنية ؤھ تالمُ 

ممارسة أعمال مكتبية  في سنتين ةاضافة إلى كورس لمد!إنھاء التعليم الثانوي كام�ً با •

 وتجارية

 .!شرافاخمس سنوات خبرة إدارية منھا سنتين على مستوى  •

 

  اللغة

  نجليزية كتابة وقراءة.!باللغة العربية وا ةمعرفة جيد
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  المؤھ ت المرغوبة

i(  عمال أو� ع�قة. يعمل ذعمل بمستوى كورس جامعي في إدارة ا

ii( ونروا.!معرفة باOجراءات ا!دارية والتموينية والمالية ل 

iii(  .من� حضور كورس في ُمكافحة الحرائق و/أو ا

  

عي. ث�ث 233تلقت الوكالة  .4 وثمانون ُمَتقدماً كانوا على القائمة  ةطلباً بما فيھا طلب الُمد3

دعوة  تَتم. 2012شباط  23في  ؤهدعوتھم إلى ا)متحان الكتابي، والّذي ُتم إجرا تالقصيرة وَتمّ 

عي فيھم ن% أو أعلى، بمَ 50والّذين أحرزوا مقابلة الأفضل عشرة ُمرشحين إلى    .الُمد3

  

عي وقابلت العشرة ُمرشحين. تم تقييم 2012ُحزيران  11جتمعت لجنة المقابلة بتاريخ  .5  الُمد3

  كما يلي:

  

  نقاط القوة:

  

علم  في سياسة النوع ا)جتماعي  ىبدا السيد زعاترة واثقا وھادئا طيلة المقابلة؛ وبدا عل

لOونروا؛ يمتلك كفاءات جيدة في حل المشاكل والتواصل؛ كفؤ فنيا؛ ذو خبرة جيدة؛ ويبدو 

ُدنيا أن لديه خبرات إدارية وإشرافية جيدة؛ ويمتلك كذلك المعرفة، المھارات والقدرات ال

  للوظيفة.

  

  :ضعفنقاط ال

  

نجليزية وكذلك من كفاءات التنظيم !لغته ان من سأن ُيحّ  ةيجب على السيد زعاتر

  والتخطيط.

عي قّررت لجنة الُمقابلة أن3  ُمناسب للوظيفة وأوصت به َكُمرشح احتياط أول، وأن  الُمد3

  شھر. 12يوضع على القائمة لُمدة 
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  رشح الّذي َتم اختياره كما يلي:المُ يم يَتم تق  .6

  

  نقاط القوة:

؛ تتناسب شخصيته وطابعه بشكٍل جّيًد مع بشكل جيد باللغة ا)نجليزية كان واثقاً وَعّبر عن نفسه... 

 ن، واضحاً ودقيقاً عند ا!جابة عجيباً ستمتطلبات الوظيفة؛ بدا عليه التحضير الجّيد للمقابلة؛ كان مُ 

كاَن ناجحاً في تحديد أنواع ا)تصال الُمختلفة التي قد ُتستعمل في  ؛تمدة على الكفاءةعأسئلة اللجنة المُ 

دمات وأنظمة ا�ونروا وَيمتلك وخعمله اليومي؛ يمتلك مھارة فنية جيدة؛ على علم كامل ِبقيم 

  خدماٍت عامة. فكافيٍة �داء واجبات ُمشراٍت مھار

  

  :لضعفنقاط ا

  غير ظاھرة

  

  رشح الّذي َتم اختياره للوظيفة.مُ جماع بالُ أوصت لجنة الُمقابلة با!

  

قليم ا�ردن في إالموارد البشرية  ةمسؤول ايثيل روليتش توافق، 2012ُحزيران  28في  .7

ُمشرف خدمات عامة/ مركز تدريب  ختار لوظيفةن الُمرشح المُ ييعلى توصيات لجنة الُمقابلة لتع

  . وادي السير

  

عي بتاريخ  .8 ، أعلَم جمال قاسم، مسؤول الموارد البشرية 2012تموز  2وفي رسالة الى الُمد3

عي لمكتب اقليم ا�ردن المھن!دارة  دم اختياره للوظيفة ولكن قد تم اختياره ل�حتفاظ به على بعَ  الُمد3

  القائمة بمنزلة احتياط أول.

  

  ُمَؤرخ.   رنموذج غيَتقّدم الُمّدعي بطلب لمراجعة القرار على  .9
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عى  .2012أيلول  30َتقّدم الُمّدعي بدعوى إلى المحكمة في  .10 َتم إرسال الدعوى إلى الُمد3

  .2012تشرين ا�ول  25عليه في 

  

عترض ا. الردلتمديد الوقت لتقديم  ِبطلبَتقّدم الُمّدعى عليه ، 2012تشرين الثاني  23في  .11

عى عليه على طلب 2012تشرين الثاني  25ؤرخة في مُ الُمّدعي في رسالة الكترونية    . الُمد3

  

، وافقت المحكمة على 2012كانون ا�ول  5 ) والُمؤرخ2012(054ا�مر الُمرقم في  .12

كانون الثاني  9بتقديم طلبه في موعٍد أقصاه يو م ا�ربعاء  الُمّدعى عليهوأمرت  الُمّدعى عليهطلب 

2013.  

  

عى َتقّدَم  .13 . َتم إرسال الّرد إلى الُمّدعي في نفس 2012�ول اكانون  19ِبرده في  عليهالُمد3

  اليوم.

  

، َحّددت المحكمة جلسة 2013 نيسان 9 في ) والُمؤرخ2013( 008في ا�مر الُمرقم  .14

، والسيدة ايثيل كشاھدةرئيسة لجنة الُمقابلة  أن ُيقدم السيدة لبنى أبو وردة الُمّدعى عليه وأمرت

  تش والتي وافقت على تقرير التوظيف كي تحضر كشاھدة. رولي

  

ظفين في رسالة الكترونية إلى رئيس قلم المحكمة بأّنه وي لمساعدة المُ ونانقأبلغ المكتب ال .15

رفضت المحكمة ھذا َسُيمثل الُمّدعي وطلب استدعاء ث�ثة شھود اضافيين بدون إعطاء أسباب. 

   .2013نيسان  11الُمؤرخ  )2013( 012 َرقم  ي ا�مرف الطلب

  

 يتينكترونلا!لتين أدلى الُمّدعي با�سباب لطلبه للشھود ا!ضافيين وذلك في الرسا .16

السيد كمال فرح،  واحداً من الشھود الث�ثة للحضور َوھو َورّشحنيسان،  16و 15تين الٌمؤرخ

  ُعضو في لجنة الُمقابلة.   
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بحضوره إلى المحكمة أمرت ،  2013 نيسان 16والُمؤرخ  )2013(16 في ا�مر الُمرقم .17

  الجلسة.

  

، منحت المحكمة الُمّدعي إذناً 2013 نيسان 17ؤرخ والمُ ) 2013(019في ا�مر الُمرقم  .18

  لتقديم َرٍد على رّد الُمّدعى عليه.  

  

بم�حظاته على الّرد عي َتقّدم الُمدّ ، 2013نيسان  23في الرسالة ا!لكترونية الُمؤرخة   .19

َتم إرسال ، 2013بريل أ 25في  �حظات إلى الُمّدعى في نفس اليوم.َتم إرسال المُ  .باللغة العربية

  .عليه ىمن ترجمة المحكمة باللغة ا)نجليزية للُم�حظات إلى الُمّدع ُمجاملةسخة نُ 

  

من الُمدعي والشھود شھادة إلى الاستمعت المحكمة فيھا  2013نيسان  28َتم عقد جلسة في  .20

  الث�ثة.

   

  ُحجج الُمّدعي

  

  َيّدعي الُمّدعي أَّن:  .21

  

  )(i    ُتفسد أّن أسئلة رئيسة لجنة الُمقابلة لم يكن لھا ع�قة بالوظيفة الشاغرة وُسئلت لكي 

  على َجّو الُمقابلة.

  )ii(  عضاء ا[خرين في لجنة في التأثير على  لجنةالرئيسة  نجحت�الُمقابلة عندما ا

  اتھمته بالتصرف بشكل غير أخ�قي. أّدى ذلك لعدم اختياره للوظيفة.

  (iii)   أعلى منه، و) َيمتلك خبرة َكُمشرف وخضع ُمؤھ�ت ) َيمتلك الُمرشح الُمختار

�داء الضعيف.اِبسبب إلى إجراءات تأديبية   

  ) (iv   عاماً َكُمشرف، َوُمعظم مسؤوليات وظيفة ُمشرف  24َيعمل الُمّدعي ُمنذ أكثر من  

  لحالية.االخدمات العامة ھي شبيھة بوظيفته     
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  )(v   ُّمقابلة الُمرشحين ا[خرين لُمدة نصف  تُمقابلة الُمّدعي لُمدة ساعة بينما َتم تَتم

  ساعة.

  )vi(  سئلة بشكٍل َجيد وھذا يعني أن الوكالة ) تستطيع استبعاده  الُمّدعي أجاب�على ا

ولذلك َتم اختياره كخيار ثاٍن وَتم َوضعه في المرتبة ا�ولى على القائمة. يطعن 

"عوامل غير  ل للوظيفة و�ن القرار تأثر بِ ھّ ؤَ ُمّدعي في ھذا القرار �نه مُ ال

  قانونية" وھي أسئلة رئيسة اللجنة.

  ريخ الُمقابلةابأثر رجعي من ت في الوظيفة تعيينهبالُمدعي من المحكمة أن تأمر  يطلب  .22

  عن ا�ضرار. ضوالتعوي 

  

  ٌحجج الُمّدعى عليه

  

  َيّدعي الُمّدعى عليه أّن:. 23

  )i(  ُتراعي  عملية ا)ختيار لوظيفة ُمشرف خدمات عامة/َمركز تدريب وادي السير

  وكالة. بالكامل ا!طار التنظيمي لل

  )ii(   ح الُمّدعي للمنصب.وعادل لَترشّ  كاملإعطاء اعتبار َتـّم  

  )iii(   ستنتاج الذي َتم الوصول إليه ا)إلى إّن قرار الوكالة بعدم اختيار الُمدعي كان َيستند

غم من أنه كان ركاحتياط أول على الالقائمة  عي علىلوضع الُمدّ حسب ا�صول 

  ُمرشحاً ُمناسباً.

  )iv(   للوظيفة.الُمعلنة استوفى الُمرشح الُمختار الشروط الدنيا  

  )v(   َّيستند إلى تقييم ُمقارن لكافة الُمرشحين بحيث أّن من الُمرشحين  كان قرار تعيين أي

  الُمّدعي َتم تصنيفه الثاني في ترتيب الجدارة.

  )vi(   مسلكاً ُمخالفاً لذلك الُمبّين في نع بأّن لجنة الُمقابلة اتخذت قمُ دليل الُمدعي أي  ُيقدملَم

  توجيه شؤون الموظفين المعمول به.

  )vi(  قد أدى إلى عدم  المھنة الُمّدعي أّي دليل ُمقنع بأن السؤال الُمتعلق بأخ�قيات ُيقدم لم

لجنة الُمقابلة بمسائل  دتھادَ اختياره للوظيفة. لَم تتعلق أّي من نقاط الضعف التي حَ 

  ا�خ�قيات.
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  )viii(  بأن قرار الوكالة ِبعدم تعيينه في وظيفة ُمشرف  لَم ُيقدم الُمدعي أي دليل ُمقنع

خدمات عامة/مركز تدريب وادي السير كان َتعُسفياً أو َنزوياً، أو كان متأثراً 

  أو خطأ في القانون.إن اعتراه خلل إجرائي )ئق أو  دافع غيرأو بز، بالتحيَ 

  َتّرد الدعوى بأكملھا.أن  . يطلب الُمّدعى عليه من المحكمة24

  

  القانون

    على ما يلي: 3.4المحليين  للُموظفيننظام ا�ساسي َينص ال .25

    

 مقاييس الفعالية ىَنقل وترقية الُموظفين لضمان أعلوفي تعيين،  وافٍ  ن ُيعطى اھتمامَيجب أ

 الكفاءة وا�مانة.و

   

ختيار  اسياسة  PD/A/4/Part II/Rev.7   مُيوّضح توجيه شؤون الُموظفين المحليين رق   .26

  موظفي الوكالة المحليين َويّنص على:

  

  مبادئ ا3ختيار

  

 التالية:ظفيين المحليين التي ُتنفذھا الِوكالة َسوف ُتوجھھا المبادئ وُ اختيار الم عمليات .1

 ا�مانة؛ة وفاءلكاوتعيين الُمرشحين بأعلى َمعايير الفعالية  •

رنين ولديھم الكفاءات الَمطلوبة على التأقلم والمَ  تعيين الُموظفيين القادرين •

 ؛ا)ستراتيجية ِبشكل َفّعال ِرسالتھا وأولوياتھالُِمساعدة الوكالة في َتنفيذ 

  لقائمة ااستباقية بد)ً من تراجعية من خ�ل التخطيط الَفّعال، إدارة  اختيارعملية  •

  ؛وا!ع�ن الُموّجه

              *           *    *  

  :الُموظفين المحليينختيار ا َمسؤوليات الُمشاركين في عملية

      *           *    *  
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   لجنة الُمقابلة

  لجنة الُمقابلة لكل شاغر مسؤولة عن:  .22

  

بل الُمقابلًة، والتأكد ِمن َتحضير أسئلة ُمقابلة قياسية لتوجيھھا ُمقّدماً للُمرشحين قَ  •

و) ُتؤدي إلى ُمعاملة غير النوع ا)جتماعي من حيث أّن ھذه ا�سئلة حيادية 

 عادلٍة �ّي ُمرشح؛

 إجراء ُمقاب�ت َتستنُد إلى الكفاءة؛ •

وتقييم الُمّعرفين تقييم الُمرشحين با)عتماد على نتائج ا)متحان، الُمقابلة،  •

 ا�داء؛

 ن ُمناسبين للوظيفة.وحأن الُمرشّ عمل التوصيات إلى ُمدير التوظيف ب •

  

  ا3ختيار وا>جراءات ذات الع قةسياسة 

    *           *    *  

  خطوات ُمھمة –ا3ستخدام التنافسي بين الُمرشحين الداخليين والخارجيين 

      *           *    *  

  الُمقابلة الشخصية

 على الُمتطلبات الُمبينةِمن قبل اللجنة  َسيّتم تقييم الُمرشحين ،ِخ�ل َمرحلة الُمقابلة الشخصية  .43

  .الوظيفي في وصف الوظيفة وإشعار الشاغر

       *           *    *  

  التوصيات/القرار با)ختيار

دير التوظيف َتقرير ا)ختيار والذي وظيف/ا)ستخدام، َسُيزود مُ تبالتعاون مع قِسم ال  .49

  سيحتوي على المعلومات التالية:

   [...]  

والتقييم (للمقابلة، يجب أن َيشمل ھذا على تقييم ختبار أداء الُمرشح خ�ل عملية الُمقابلة/وا) •

  ُتعطى تفاصيل عن نوع لھا ع�قة بالعمل، وُمقابل كفاءات ُمحددة ُمسبقاً َسردي ُمفصل 

 ؛إلى تقييمه ما يھدف ھذا ا)ختبار/التقييما)ختبار/التقييم و
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        [...]  

يجاد أكثر من ُمرشح إتوصيات لجنة الُمقابلة على الُمرشح المنوي تعيينه. في حال َتم  •

 ؛ا للَمرتبات النسبية الُمزودةمنطقي اقارناً وأساسمناسب فعلى اللجنة أن ُترفق تحلي� مُ 

       *           *    *  

  

  

  لتوظيفالعامة لبنود الشروط وال

  

  معايير السلوك/الَتصرف

ُملتزمة باختيار الُموظف الذي ُيظھر أعلى معايير ا�مانة، الحيادية وعدم الوكالة   .74

يم َيجب أن ُترفق في إشعار شاغر الوظيفة للوظائف الُمعلنة الَتحّيز ... الحاجة لِدعم ھذه القِ 

ُموجز جب أن ُيرفق مع ، ويَ التوظيفمن قبل لجنة الُمقابلة خ ل وقت  ميّ قّ جب أن يُ ويَ 

  د ُمضاف][التشدي .للموظفين الُجددقديم للوظيفة الجديدة الت

رارات بصنع القُتشير المحكمة إلى أن الُمفوض العام لديه اجتھادات واسعة فيما َيتعلق   .27

تستعيَض  ليس دور المحكمة عند مراجعتھا لمثل ھذه القرارات أنبالتعيينات. الُمتعلقة 

ليس للمحكمة أن ُتقّييم  أخرى، عبارةٍ عليه. وب بقرارھا الشخصي عوضاً عن قرار الُمّدعى

. ومع ذلك، فإّن اجتھاد الُمّدعى عليه ليس ُمطلقاً وَستدرُس الَمعنيةجدارة الُمرشحين للوظيفة 

 للمُوظفين في النظام ا�ساسي وا)داريكما ھو ُمبيٌن قد اُتبع المحكمُة فيما إذا كان ا!جراء 

. اعتباراً عاد)ً َوُمناسباً ظف وعِطي المُ وفيما إذا ما أُ ، وأية إصدارات أخرى ذات الصلة

 Abbasi 2011-UNAT-112ل�ستئناف في قضية  كمة ا�مم الُمتحدةحوكما أقرت م

  التالية: 26الفقرة ،

      

لھا السلطة القضائية !لغاء القرارات ا!دارية  UNDT)(منازعات محكمة ا�مم الُمتحدة لل  

َقد ُيلغى قرار عدم اختيار الُموظف في على اُسس ُمحددة. ولكن الُمتعلقة باختيار الُموظفين 

إذا ما كان ُھناك أّي نوٍع من التمييز أو اً وعاد)، أو باعتباراً ُمناس حالة أنه/أنھا لَم َيتلقّ 

  حالة عدم اتباع ا!جراءات الُمناسبة في اختيار الُموظفين.ظف أو في وُ الَتحيز ِضد الم
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  ا3عتبارات

 ىحدإنظراً لحقيقة أّن لجنة الُمقابلة َحددت . كان ھذا ُمھماً نجليزيةَتم عقد الجلسة باللغة ا!  .28

ين نجليزية. لقد كاَن واضحاً للذ!الُمدعي ھي حاجته لتحسين مھارات لغته ا ضعف نقاط

على نحو تام. وَتحت ھذه  نجليزية كاَن ُمرضياً !أن َتمّكنه من اللغة ا َحضروا الجلسة

 والتي  الظروف َتحّرت المحكمة ھذه المسألة مع السيدة/لبنى أبو وردة، رئيسة لجنة الُمقابلة

في َفھم تعليق اللجنة ليعني أن ھذا كان ھو السبب أو إلى أن الُمدعي كان ُمخطئا  أشارت

  تصنيفه كرقم واحد في الٌمقابلة. السبب الھاّم في عدم

ينطبق نفس الشيء على التعليق الُمتعلق بالتخطيط والتنظيم. على الرغم من أن ھذه النقاط   

قد َتّم تأكيدھا في تقرير اللجنة، فيجب أن ُينظر إليھا في سياق الجدارات الُمقارنة للمرشحين 

تنافُسي. كانت ھذه النقاط ُمجّرد إشارٍة إلى أماكن الضعف بالمقارنة مع الُمرشح  تمرينفي 

إلى أنه  تالُمّدعي َقد ُصنف كاحتياط أّول َوُوضع في أعلى القائمة قد أشار الناجح. حقيقة أن

التوصية  تاستوفى الكفاءات للوظيفة ولكن في ذلك اليوم كان ھناك ُمرشح أقوى والذي َتمّ 

  بتعيينه.

  

 ةالسيدة لبنى أبو ورد شھادةالسيد كمال فرح وشھادة إلى قي با)ضافة ئوثاالسجل الُيشير   .29

َمواطن القلق  بأَّن سياسة وإجراءات الوكالة قد َتم إتباعھا ِبَشكل مناسب في عملية ا)ختيار.

 للشھود ةسبمن قبل المحكمة ِبطرح أسئلة ُمنا بشكل كامل ھااكتشافّم التي أثارھا الُمّدعي تَ 

  َقد َتم تبديده. تمرينالفيما يتعلق بنزاھة ِبحيث أّن أّي َشٍك باٍق 

   

بينما كاَن ُمناسباً لجنة الُمقابلة، ترى المحكمة أنه  واُعضى بھا َوبعد َسماع الشھادة التي أدل  .30

إ) أن الُسؤال التالي الُمتعلّق ووثيق الصلة أن تسأل الُمرشحين َعن أخ�قيات المھنة، 

في الُمقابلة عند ا�خذ بعين  بالموظفون كان غير حكيٍم وغير ُمناسأضرب عندما بالحادثة 

ا)عتبار حساسية المسألة وحقيقة أّن ھذا النوع من ا�سئلة قد َتم طرحه للُمّدعي فقط وكان 

 ،جة النھائيةيوالنت عملية ا)ختيار والمقابلة ِبشكٍل عام في بعناية َوبعد النظر ) ُبّد أن ُيقلقه.
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�سئلة وإن كان غير ُمناسٍب لَم ُيوثر ِبشكل جوھري اا النوع من ھذبأن المحكمة قّررت 

  في تحديد الشخص الذي َسيتم َتعيينه.على التوصيات النھائية 

والُُظلم.  معقول من الَتحيزُيراوده الشك في تخّوف َومع ذلك، فقد أعطى أساساً للُمّدعي بأن   

ُمقتنعٌة بأن ھذا النوع من ا�سئلة كان دا)ً على ُمجملھا، فإن المحكمة بِ بينة وبالنظر إلى ال

 أن إجابته عن ھذا السؤالاعتقاده بز. لقد أخطأ الُمّدعي في تَحيّ على  ليسَ وَ ا)جتھاد في سوء 

الُمّدعي شروط التعيين لوظيفة ُمشرف ضده ِمن قبل اللجنة. لقد استوفى  تلاسُتعمِ قد 

لو) أنه َقد ُھزم من ِقبل ُمرّشٍح صى به يوخدمات عامة /مركز تدريب وادي السير وكان سَ 

. وتحت ھذه الظروف يجب عليه أن ) يرى ھذه التجربة بمنظار سلبي في ذلك اليوم أفضل

د فُرص ترقية ا توجَ عندممزيد من ا)رتقاء  ولكن يجب عليه أن يسَتمّر في السعي وراء

        مناسبة.  

                           

  الحكم

  .َوُتردھذه الدعوى فشل تَ    .31

  

     (ُوقـfع) 

  غ�م ميرانالقاضي 

 2013يار أ 16 بتاريخ

 

  2013أيار  16 أدِخَل في السجل بتاريخ

  

     (ُوقـfع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.  


