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  مقدمة

 

 2013يوليو  2) المؤرخ 2013( 059ھذا حكم موحد في قضيتين خضعتا ل9مر رقم  .1

 القاضي بالبت في القضيتين بإجراءات جامعة.

 

 يطعن المدعيان في عملية ا+ستقدام التي اُتبعت لملء وظيفة رئيس مكتب منطقة صيدا.  .2

 
  الوقائع 

 

، بدأ المدعي زيدان العمل مع الوكالة بموجب تعيين محدد ا$جل 2004سبتمبر  20في  .3

 1. وفي 11مدته ث�ث سنوات في وظيفة مشرف مدرسة في مجال حقوق ا"نسان على الدرجة 

، ُرقي إلى وظيفته الحالية وھي وظيفة اختصاصي تعليم في مجال حقوق ا"نسان 2011ديسمبر 

 .رة التعليم في مكتب إقليم لبنانفي دائ 13على الدرجة 

 

، بدأ المدعي العبد� العمل مع الوكالة في وظيفة مشرف الصيانة 1986سبتمبر  15في  .4

، ُعين في وظيفته الحالية، وھي وظيفة مھندس 1996مارس  28. وفي في منطقة لبنان الوسطى

 الصحة العامة في ا"قليم في دائرة الصحة في مكتب إقليم لبنان. 

 
لوظيفة رئيس  20/2012، أصدرت الوكالة إع�ن الشاغر رقم 2012أبريل  26في  .5

 ، وذكر إع�ن الشاغر ما يلي: 20مكتب منطقة صيدا على الدرجة 

 
تستند عملية ا+ستقدام إلى إستراتيجية الوكالة الرامية إلى الحصول على أفضل 

. وبعد تنافسيةالموظفين من حيث المؤھ�ت وأنسبھم من خ�ل عملية استقدام 

 صاحبة ت، ستراجع الموارد البشرية والدائرةانقضاء الموعد النھائي لتسلّم الطلبا

قائمة التصفية +متحانات في لتعيين الطلبات، وسيخضع المرشحون المختارون ا

ل�متحانات الفنية  ةالممنوح سبة إلى جميع الوظائف، فإّن القيمةفنية وعملية. وبالن

وتستند تزكية %. 40 يللمقابلة ھ ةالممنوح %، والقيمة60ي والعملية معاً ھ
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وإلى تقييم المقابلة وإلى أولويات  ا+ختيار النھائية إلى نتائج ا+متحانات مجتمعةً 

 الوكالة وإلى المعلومات عن المرشح.  

 

ونة امع يشلين سعد، وھيمن م 2012أغسطس  29بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

ب إقليم لبنان، أعِطي المرشحون تعليمات عن ا+متحان الفني لوظيفة رئيس موارد بشرية في مكت

 مكتب منطقة صيدا بما فيھا الموجز التالي: 

  

  سيشمل ا+متحان الفني العناصر الث�ثة التالية: 

، علماً أّن مدة 20إجابة المرشح ع�مة من جزء كتابي [...] وسُتمنح  .1

 ا+متحان ستكون ساعتين. 

دقيقة)، وسُيعطى في خ�لھا  15-10شفھية (تتراوح مدتھا من  محاضرة .2

وسُتعطى ع�مة من  المرشح فرصة لشرح أجوبته التي أدلى بھا في الجزء الكتابي.

20.   

 3دقيقة) مع فريق من  20- 15جلسة أسئلة وأجوبة (تتراوح مدتھا من  .3

ان الكتابي؛ أشخاص، وسُيسأل كل مرشح أسئلة معينة محددة سلفاً ترتبط با+متح

 . 20وسُتعطى ع�مة من 

 

بموجب رسالة رد إليكترونية في اليوم نفسه كتب المدعي العبد� إلى اVنسة سعد والسيد  .7

البرامج، ومدير شؤون ا$ونروا في لبنان  –روجر ديفيز نائُب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان 

الخدمات،  –ا$ونروا في لبنان  وبرت ھيرت، وھو نائب مدير شؤونربا"نابة مع نسخة للسيد 

 وغيرھم؛ وقال المدعي: 

  

$نني + أعتقد أّن ...أود أن أعلمكم أنني لن أحضر ا+متحان الفني للوظيفة المعنية 

ضمن القياس الشفاف والمھني والموضوعي لكفاءات يا"جراء المقرر ل�متحان س

 أكثر شفافية ومھنية.  حل محله إجراءيالمرشحين، وآمل 
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، 2012أكتوبر  8شؤون ا$ونروا في لبنان مؤرخة  ةبموجب رسالة مشتركة إلى مدير .8

عّبر المدعيان عن مخاوفھما وتحفظاتھما من ا"جراءات والممارسات المطبقة خ�ل عملية ا+ستقدام 

المخاوف بطبيعة ا+متحان الفني وتشكيل فريق معظم  تلوظيفة رئيس مكتب منطقة صيدا. وارتبط

 واخُتتمت الرسالة كما يلي:  ا+ختيار.

  

بما أّن ا+نتھاكات متقدمة الذكر تشكل خرقاً جسيماً $نظمة ا$ونروا، وللمھنية 

والموضوعية والشفافية بصفتھا منظمة أممية [...] فإننا نلتمس من عنايتكم فسخ 

جميع ا"جراءات والتوصيات والقرارات واVثار التي سببتھا عملية ا+ستقدام 

  المذكورة أع�ه. 

  

 

إلى المدعَيين، أشارت اVنسة آن ديسمور مديرة  2012أكتوبر  10 بموجب رسالة مؤرخة .9

شؤون ا$ونروا في لبنان إلى أّن عملية ا+ستقدام المعنية أجِريت قبل تعيينھا وأّن بعض القرارات 

با"نابة؛  شؤون ا$ونروامدير منصب المتعلقة بعملية ا+ستقدام اتخذھا الشخص الذي كان يشغل 

 سُيرفع إلى نائبة المفوض العام للنظر فيه.  وأّن طلب المراجعة

 

إلى اVنسة ديسمور، أشار المدعي  2012أكتوبر  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 عن تحفظاته بشأن أخذ ا+متحان الفني "لجميع المعنيين". كتابياً العبد� إلى أّنه عّبر 

 
نائبة المفوض العام، ذكرت  إلى مارغو إليس 2012نوفمبر  1بموجب مذكرة مؤرخة  .11

ا+ختبار والمقابلة" التي اُتبعت في اVنسة ديسمور أّن ھناك أربعة مرشحين يطعنون في "عملية 

 عن عملية ا+ستقدام.  نبذةعملية ا+ستقدام لوظيفة رئيس مكتب منطقة صيدا، وقّدمت 

 
ر ناجحين إلى المدعيين ومرشَحين آخرين غي 2012ديسمبر  13بموجب رسالة مؤرخة  .12

 عام نتيجة مراجعتھا للقرار كما يلي: نائبة المفوض ال أوردت، لوظيفة رئيس مكتب منطقة صيدا
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 رفض أخذ ا+متحان الكتابي، وبذلك �+حظت أثناء مراجعة القرار أّن السيد العبد

إلى ذلك، أرى أّن  أقصى نفسه من المراحل ال�حقة لشغل ھذه الوظيفة. وبا"ضافة

% في ا+متحانين الكتابي والشفھي؛ وبما 50[...] السيد زيدان [...] حقق أقل من 

ئج حققھا أّن النتيجتين كانتا أقل من المعدل ا$دنى للنجاح وليستا من أعلى خمس نتا

  إلى المقابلة النھائية.  المرشحون [...] لم ُتدعَ 

  

إقليم لبنان أجرى عملية استقدام قوية جداً تظھر الوثائق التي راجعتھا أّن مكتب 

 وشفافة ونزيھة، ولم أرصد أي حا+ت خالف فيھا إجراء ا+متحان الكتابي والشفھي

أي قواعد من القواعد أو المعايير أو الممارسات المتبعة في الوكالة. بل على 

لية العكس من ذلك، أرى أّن مكتب إقليم لبنان بذل أقصى جھد له لضمان إجراء عم

عادلة وفرت للمرشحين فرصاً كثيرة "ظھار المعرفة والمھارات والخبرة التي 

  حياته المھنية. كل منھم في اكتسبھا 

  

وعليه، أستنتج أّن القرار ا$صلي الذي اتخذه مدير شؤون ا$ونروا في لبنان ينبغي 

أن يبقى قائماً، وأّنه ينبغي المضي قدماً في قرار ا+ختيار لوظيفة رئيس مكتب 

  منطقة صيدا. 

    

 

 19، رفع السيد زيدان دعواه، وأرِسلت إلى الُمدعى عليه في 2012ديسمبر  17في  .13

 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2013يناير  18في . و2012ديسمبر 

 

، 2013فبراير  18مة دعوى من السيد العبد�؛ وفي ، تسلّمت المحك2013يناير  30في  .14

 رفع الُمدعى عليه رّده عليھا. 
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المزيد من الشرح حول الموجز المختصر الذي قّدمته قّدم رّدا الُمدعى عليه على الدعوتين  .15

 نائبة المفوض العام رداً على طلَبي مراجعة القرار. 

 

 ا"ذن لرفع �، طلب المدعي العبد2013فبراير  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

ا"ذن  م�حظات على رد الُمدعى عليه. وأرِسلت الرسالة ا"ليكترونية إلى الُمدعى عليه، وُمنح

 . 2013مارس  6للمدعي لرفع م�حظات بموجب رسالة إليكترونية من المحكمة تحمل تاريخ 

 
، ودفع بأّنه ، رفع المدعي العبد� م�حظاته على رد الُمدعى عليه2013مارس  13في  .17

طعن "منذ البداية في ا"جراء المتبع في تقييم المرشحين لوظيفة [رئيس مكتب منطقة صيدا] وليس 

 النھائي القاضي بعدم اختياره للوظيفة..." كما ذكر الُمدعى عليه في الرد على الدعوى. القرار  في

 
، أمرت المحكمة الطرفين بأن 2013مايو  27) المؤرخ 2013( 039بموجب ا$مر رقم  .18

 ا بإجراءات جامعة. ميفصحا إن اتفقا على إخضاع القضيتين $مر قضائي يقضي بالنظر فيھ

 
، أقر الطرفان أّنه ينبغي 2013مايو  31المؤرخ  039رد مشترك على ا$مر رقم  بموجب .19

 دمج قضيتيھما. 

 
المحكمة جلسة مناقشة القضية، وشارك السيد زيدان عبر البث  ت، عقد2013يوليو  1في  .20

 مارزانو الُمدعى افيديالمرئي، في حين شارك السيد العبد� عبر الھاتف من لبنان. ومّثل السيد د

تقديم  القدس. وطلبت المحكمة إلى السيد العبد� وممثلهعليه، وقد شارك عبر البث المرئي من 

�الطاعن في عملية ا+ختيار لوظيفة رئيس  إيضاح عن المسألة التمھيدية في موقف السيد العبد

مشاركة بعد . وعلى وجه التحديد، +حظت المحكمة أّن السيد العبد� قرر عدم المكتب منطقة صيدا

 تلقيه دعوة لخوض ا+متحان للوظيفة المعنية. 
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شددت المحكمة للمدعيين أّنه إذا أجرى الُمدعى عليه عملية استقدام حقيقية للوظيفة المعنية  .21

ف� يجوز للمحكمة التدخل وإصدار حكم على صيغة ا+متحان الذي أجري؛ لكن بما أّن المدعيين 

ت وأجريت لخدمة غرض خفي ھو إقصاؤھما، ستنظر مُصم كانا يزعمان أّن عملية ا+ختيار

المحكمة في ھذه ا$قوال والحجج شريطة تلقيھا دقائق مفّصلة من المدعيين وتعليقات الُمدعى عليه 

 بشأنھا. 

 
، خضعت القضيتان $مر 2013يوليو  2) المؤرخ 2013( 059بموجب ا$مر رقم  .22

سيد العبد� برفع مذكرة يورد فيھا ا$سس الداعمة ، وأِمر الا بإجراءات جامعةمقضائي للنظر فيھ

للطعن في القرار وإّن المحكمة تتمتع بالو+ية للنظر  حق المثول أمام المحكمةلحجته القائلة إّن لديه 

في الطعن الذي رفعه رغم أّنه قرر عدم المشاركة في عملية ا+ختيار. وأِمر المدعيان أيضاً برفع 

م تفاصيل عن حا+ت الخلل وعدم الس�مة التي يزعمان أّنھا شابت عملية ا+ختيار، مع مذكرات تقد

 تقديم أي أدلة وثائقية دعماً لذلك. وأِمر الُمدعى عليه برفع ردود على مذكرات المدعيين. 

 
 . 059، رفع المدعيان ردودھما على ا$مر رقم 2013يوليو  8في  .23

 
 . 059ن تصحيحاً للرد الذي قّدمه على ا$مر رقم ، رفع السيد زيدا2013يوليو  15في  .24

 
 . 059، رفع الُمدعى عليه ردوده على ا$مر رقم 2013يوليو  16في  .25

 
، رفع السيد زيدان طلباً للحصول على إذن لرفع م�حظات على رّد 2013يوليو  18في  .26

 . 059الُمدعى عليه على ا$مر رقم 

 
، منحت المحكمة المدعيين 2013يوليو  18) المؤرخ 2013( 074ا$مر رقم  بموجب .27

 . 059ا"ذن لرفع م�حظات على ردود الُمدعى عليه على ا$مر رقم 

 
، رفع المدعيان م�حظاتھما على رد الُمدعى عليه على ا$مر رقم 2013يوليو  25في  .28

059 . 
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  ثول أمام المحكمةفي الم السيد العبد$حق المسألة التمھيدية: 

  

 الحجج

 
له الحق في ضمان تطبيق سياسة ا+ستقدام المقررة في الوكالة، فذلك  يحتج المدعي بأنّ  .29

يؤثر في بنود تعيينه بصفته موظفاً في الوكالة. وھو يطعن في ا"جراء المتبع في تقييم المرشحين 

لوظيفة رئيس مكتب منطقة صيدا وليس في القرار النھائي القاضي بعدم اختياره للوظيفة، ويحتج 

حق من النظام ا$ساسي للمحكمة؛ وعليه، لديه  2و+ية المحكمة بموجب المادة  بأّن ھذا يقع ضمن

للمحكمة الو+ية للنظر في الطعن يقول إّن و ،للطعن في القرار موضوع الطعنالمثول أمام المحكمة 

 الذي رفعه. 

 
ضية $ّن يحتج الُمدعى عليه بأّّن السيد العبد� + يملك حق المثول أمام المحكمة في ھذه الق .30

من النظام  2عدم اختياره لوظيفة رئيس مكتب منطقة صيدا لم يكن نتيجة لقرار إداري عم�ً بالمادة 

 ا$ساسي للمحكمة. 

 
يحتج الُمدعى عليه بأّن رفض المدعي للمشاركة في ا+متحان الكتابي منع الوكالة من تقييم  .31

كن أن تؤھله لمرحلة المقابلة النھائية؛ امت�كه أو عدم امت�كه للمھارات والكفايات التي كان يم

من  2لم يكن نتيجة قرار إداري عم�ً بالمادة عدم اختياره ولذلك فھو + يملك حق رفع دعوى $ّن 

 مة بل بسبب قرار اتخذه ھو طوعاً. كالنظام ا$ساسي للمح

 
 ا,عتبارات

 
32. �ة للطعن في القرارات + يملك حق المثول أمام المحكم تجد المحكمة أّن المدعي العبد

المتخذة فيما يخص ھيكل ا+متحان الفني وتشكيل فريق ا+ختيار $ّنه لم يشارك في عملية التقييم، 

 وبذلك لم يتأثر تأثراً مباشراً بفعل ھذه القرارات. 
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النظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين  حتى لو وجدت المحكمة أّن عمليات ا+ستقدام خالفت .33

وا"صدارات ا$خرى، أو أّن ا+متحان الفني ُصمم خصيصاً ليفيد بعض المرشحين دون غيرھم فما 

لم يشارك. ويعني قراره أحادي الجانب با+متناع كان المدعي ليتأثر سلباً بفعل ھذه القرارات $ّنه 

عن المشاركة في عملية ا+ستقدام أّنه يفتقر إلى حق المثول أمام المحكمة للطعن في الطريقة التي 

 أجريت بھا عملية ا+ستقدام. 

 

مع ذلك، ت�حظ المحكمة بقلق أّن زعم المدعي، الذي لم يطعن فيه الُمدعى عليه، أّنه لم  .34

التي ذكر فيھا مخاوفه من عملية  2013أغسطس  29اً على رسالته ا"ليكترونية المؤرخة يتسلّم رد

ا+متحان. وقد أرِسلت ھذه الرسالة ا"ليكترونية إلى كل من مدير شؤون ا$ونروا في لبنان با"نابة، 

 ونائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، وكذلك إلى عدد من موظفي الموارد البشرية. 

 
 السيد العبد� إلى حق المثول أمام المحكمة لرفع الدعوى؛ وعليه، فإّن دعواه مردودة. يفتقر  .35

 
  

  المسألة الرئيسية: إجراء ا,ستقدام 

  

 حجج المدعي زيدان

 
 يحتج المدعي بما يلي:  .36

  

)i( و+ سيما شمول المحاضرة الشفھية وجلسة إّن ھيكل ا+متحان الفني ،

في التقييم مما ترك العملية مفتوحة  ، زاد من الذاتيةا$سئلة وا$جوبة

 . للت�عب

)ii(  إّن الفريق "ت�عب بالع�مات...لكي يثبت أّنه رسب وأّنه لم يستحق

المرور إلى المقابلة النھائية، كما أّن عملية التقييم التي اتبعوھا 

. وكان القصد من نظام وضع الع�مات "ساعدتھم أكثر في فعل ذلك
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وتبرير  9قاربل"إقصاء المدعي"، و"تبرير محاباة الفريق 

 محسوبيته والھروب من المساءلة..." 

)iii(  من أسئلة وسيناريوھات + تكّون العنصر الكتابي من ا+متحان الفني

، وعليه سيكون تقييم أجوبة المرشحين إجابة صحيحة موضوعية لھا

 ذاتياً صرفاً. 

)iv( رة وجلسة ا$سئلة وا$جوبة كان الفريق الذي تولى تقييم المحاض

 والمقابلة النھائية ھو الفريق نفسه. 

)v( الخاصة با"قليم المؤرخة  انتھك تشكيل فريق التقييم التعليمات الفنية

ن من مدير شؤون ، وذلك $ّنه تكوّ 03/2010أبريل ذات الرقم  16

ولم يشمل المباشرين ا$ونروا في لبنان با"نابة واثنين من مرؤوسيه 

رأي من الرئاسة العامة ل9ونروا. ومعنى ھذا أّنه لم يوجد  ممث�ً 

 "مستقل" في مسألة ا+ستقدام. 

   

 
 يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر بما يلي:  .37

  

)i( رئيس  إلغاء جميع ا"جراءات المطبقة خ�ل عملية ا+ستقدام لوظيفة

 مكتب منطقة صيدا. 

)ii(  عملية ا+ستقدام إبطال جميع القرارات والتوصيات التي قامت على

 رئيس مكتب منطقة صيدا وفسخھا.  الخاصة بوظيفة

)iii( رئيس مكتب منطقة صيدا في أسرع وقت  إعادة ا"ع�ن عن وظيفة

 ممكن. 

)iv( رئيس مكتب منطقة صيدا. تطبيق إجراء استقدام جديد لوظيفة 
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  حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .38

  

)i(  تمت مراعاة جميع جوانب توجيه شؤون الموظفين رقمA/4/Part 

II, Rev. 7 بما في ذلك ا"ع�ن عن الوظيفة وإعداد قائمة تصفية ،

 وإجراء اختبارات فنية وتقييم المرشحين.  للمرشحين

)ii(  في مستھل إجراء ا+متحان الفني، قُّدمت إلى جميع المشاركين

إحاطة مفصلة تفسر العملية وتشدد على أھمية الوظيفة للوكالة، 

 ووفرت تفاصيل عن المراحل المختلفة لعملية ا+ختبار الفني. 

)iii(  كان استخدام الفريق نفسه في المراحل المختلفة من عملية ا+ستقدام

ة وتوجيھاتھا، وأتاح المجال أمام تحقيق مراعياً $نظمة الوكال

مستوى من ا+تساق في تقييم المرشحين. واستطاع الفريق بفعل 

انخراطه في المراحل المختلفة من التقييم الفني إجراء تقييم كلي لما 

يتمتع به المرشحون من كفايات ومھارات في التعامل مع اVخرين 

 ومعرفة. 

)iv(  المرشح  اء الفريق قياس نضج$عضأتاح تصميم ا+متحان الفني

وتفكيره النقدي وإبداعه وفھمه للمجتمع المحلي وقدرته على 

لمواقف مأخوذة من أمثلة من الحياة الواقعية؛ ثم قُّيمت ا+ستجابة 

ا$جوبة، وھذا ردود المرشحين وفقاً لمصفوفة نقاط ُمعدة سلفاً تقّيم 

ن مستوى يلغي أي شكل من أشكال الت�عب في ا+متحان ويحد م

 الذاتية. 

)v(  نظراً إلى عدم وجود "دائرة ممثلة في الرئاسة العامة" تقّدم ا"شراف

رئيس مكتب منطقة صيدا، اعتبر مدير شؤون ا$ونروا  على وظيفة

با"نابة أّن من الم�ئم تكوين فريق يتكون من مدير شؤون في لبنان 
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في لبنان، ا$ونروا في لبنان با"نابة ونائب مدير شؤون ا$ونروا 

المخيمات في ا"قليم، ومسؤول شؤون  تحسينورئيس البنية التحتية و

 الموارد البشرية في ا"قليم. 

)vi(  تنص التعليمات الفنية في ا"قليم على أّنه "ينبغي" لفرق ا+ختيار أن

تشمل ممث�ً من الرئاسة العامة وتنص نصاً صريحاً على أّن مدير 

إدخال شرط لم يكن القصد من ھذا ا"قليم يمكنه منح استثناءات. و

 إجباري فيما يخص مشاركة ممثل من الرئاسة العامة. 

)vii(  قام قرار عدم اختيار المدعي زيدان على نقاط ضعف تم تحديدھا في

لم يكن المدعي ناجحاً مراحل ا+متحان الفني بعد تقييم دقيق وعادل. 

خ�ل المراحل المختلفة من ا+متحان الفني في إظھار المھارات 

النھائية، وكانت ع�مته العامة والكفايات التي تؤھله لمرحلة المقابلة 

، ولم تضعه ضمن المرشحين أصحاب الع�مات الخمس 60من  18

 ا$على. 

)viii( دام اعتمد مقاربة لم يقّدم المدعي أي دليل مقنع على أّن فريق ا+ستق

مخالفة للمعايير المعلنة أو أّنه تعرض لمعاملة ظالمة. ويقع العبء 

على المدعي عندما يقدم مزاعم عن وجود دافع خارج عن 

 الموضوع. 

   

 

 أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. يلتمس الُمدعى عليه  .39

  

 القانون

 
، الذي يبين سياسة اختيار A/4/Part II, Rev.7إّن توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .40

 الموظفين المحليين في ا$ونروا، ينص على ما يلي: 
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فما فوق، يحتفظ المفوض العام بسلطة اتخاذ القرار.  18. للتعيينات على الدرجة 8

(مديرو ا$قاليم والدوائر في الرئاسة العامة/مديرو  صاحبة التعيينوترفع الدائرة 

البرامج) توصيات التعيين إلى مدير الموارد البشرية الذي سيقدمھا بعد مراجعتھا 

  ض العام للحصول على موافقته. إلى المفو

  

*       *       *  

. يجوز لمديري ا$قاليم إصدار تعليمات إضافية تتسق مع ھذا التوجيه للتطرق 12

  لى جوانب محددة من عملية اختيار الموظفين. إ

  

*       *       *  

  

  يتولى فريق المقابلة لكل شاغر المسؤوليات التالية:. 22

  

تحضير أسئلة ُمقّيسة للمقابلة ُتوّجه إلى جميع المرشحين، على أن يكون  •

و+ تؤدي إلى  ذلك قبل المقابلة، مع ضمان أن تكون ھذه ا$سئلة محايدة جنسانياً 

 معاملة غير عادلة $ي مرشح؛

 على أساس الكفاءة؛إجراء مقاب�ت  •

تقييم المرشحين استناداً إلى نتائج ا+متحان والمقابلة والمعرفين وتقييمات  •

 ا$داء؛

  رفع توصيات إلى المدير المكلف بالتعيين حول م�ئمة المرشحين.  •

  

  

  

  ا+ختبار
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، صاحبة التعيينإجراء ا+ختبارات أو إلغاؤھا وفقاً لقرار الدائرة  . يجوز38

ويجوز استخدامھا إّما لدعم عملية إعداد قائمة تصفية أو إجراؤھا با+قتران مع 

  المقابلة الشخصية. 

. توضع ا+متحانات بالتشارك بين المدير المكلف بالتعيين ومدير عملية 39

الدعم في ا"قليم، ينبغي  وائرالبرامج أو في دا+ستقدام. وفي حالة الوظائف في 

. لمدير ا"قليم أن يضمن التنسيق الم�ئم مع البرنامج المعني أو دائرة الدعم المعنية

م قبل إجراء ا+متحانات ويجب أن تعبر عن متطلبات يَ وُتحدد معايير التقييم والقِ 

القسم الطالب للتعيين  موإع�ن الشاغر؛ وُيقيّ الوظيفة المبينة في الوصف الوظيفي 

وافق عليھا مسبقاً ا+متحانات با+قتران مع مدير عملية ا+ستقدام بناًء على معايير م

  وبدون معرفة ھوية المرشحين. 

  

*       *       *  

  تشكيل فرق المقابلة

  

. يجب أن تتكون فرق المقابلة من ث�ثة أعضاء على ا$قل وأ+ّ يزيد عددھم في 69

أعضاء، ويجب أن يكون منھم على ا$قل ممثل واحد عن مدير  خمسةالعادة عن 

في البرامج  . وفي حالة الوظائفصاحبة التعيينعملية ا+ستقدام وممثل من الدائرة 

أو في دوائر الدعم في ا"قليم، ينبغي لمدير ا"قليم أن يكفل التمثيل الم�ئم للبرنامج 

مثل مدير عملية ا+ستقدام عضواً مص̀وتاً. المعني أو دائرة الدعم المعنية، وسيكون م

ويجب أن يتكون فريق المقابلة من أعضاء وعضوات؛ كما ينبغي أن يكون مستوى 

نسجماً مع أقدمية الوظيفة قيد ا+ستقدام. وفي مدرجة أعضاء الفريق في العادة 

مة العادة، ينبغي أن يكون جميع أعضاء الفريق مدربين على تقنيات المقاب�ت القائ

المراعية للنوع ا+جتماعي والتنوع. على الكفاءة بما في ذلك ممارسات ا+ستقدام 
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وسيكون المديرون المكلفون بالتعيين مسؤولين عن تحديد جميع الموظفين في 

  إقليمھم/دائرتھم الذين سيشاركون في فرق المقابلة وضمان تلقيھم التدريب ال�زم. 

  

    

ار الموظفين المحليين في الوكالة ("المبادئ التوجيھية") إّن المبادئ التوجيھية في اختي .41

لتكّمل سياسة اختيار الموظفين المحليين المنقحة" وللمساعدة على ضمان ا+تساق  "وِضعت

من المبادئ التوجيھية، وھي الوحدة المعنية  4الوحدة  والشفافية في عمليات ا+ختيار. وتبّين

لوضع امتحانات موصى بھا تسبق التوظيف، "عمليًة بالمبادئ التوجيھية في إعداد وإجراء امتحانات 

 فعالة تسبق التوظيف و"جرائھا في بيئة آمنة"، وتنص على ما يلي: 

  

بوضع معايير ا+ختبار السابقة المديرون المكلفون بالتعيين ُيفّوض  .4

 للتوظيف بغية تقييم البنود والكفايات ووضع قيمھا بھدف دعم عملية ا+ختيار. 

 

   *       *       *  

. يجوز استخدام ا+متحانات قبل التوظيف بھدف دعم عملية إعداد قائمة 10

  . التصفية، أو إجراء ھذه ا+متحانات با+قتران مع عملية المقابلة

  

*       *       *  

. يجب أن تكون جميع البنود في امتحانات ما قبل التوظيف قائمة على الكفايات 30

أو مرتبطة بمھام وظيفية محددة. ويجب أن تدعم أسئلة ا+متحان، أو أيb شكل آخر 

من أشكال أدوات التقييم، إجراَء عملية استقدام تراعي التنوع. وإّن استخدام أي بند 

متحان لتقييم مرشح على أساس معايير + ترتبط بالوظيفة ممنوع منعاً من بنود ا+

  باتاً. 
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أصدر السيد سلفاتوري لومباردو، وھو مدير شؤون ا$ونروا في لبنان سابقاً، التعليماِت  .42

وقد ُعنيت بالمبادئ التوجيھية في  2010أبريل  16في  03/2010الفنية الخاصة با"قليم رقم 

المقاب�ت. وكان الغرض من المبادئ التوجيھية "توفير عمليًة موصى بھا للتحضير للمقاب�ت 

 المستندة إلى الكفاءة وإجرائھا". وتنص المبادئ التوجيھية على ما يلي: 

  

 إجراءات تشكيل فريق المقابلة 

  

   *       *       *  

  . يتكون رؤساء المقاب�ت من مديرين كبار وموظفين دوليين. 13

  

. مع إجراء ا+متحانات الفنية، يحدد مدير عملية ا+ستقدام بالتشاور مع رئيس 15

المقاب�ت للمشاركة أعضاء المقابلة موظَفين إضافيين اثنين على ا$قل من مجمع 

، ومشارك صاحبة التعيينة من الدائرأحد المشاركين أن يأتي في الفريق. ينبغي 

. و+ ينبغي للمشارك القادم من خارج الدائرة الدائرة صاحبة التعيينآخر من خارج 

  أن يكون من مرؤوسي رئيس المقابلة. صاحبة التعيين 

  

   *       *       *  

  تشكيل فرق المقابلة

  

أن تتكون فرق المقابلة دائماً من ث�ثة أعضاء على ا$قل وأن تشمل  . يجب38

وموظفاً من دائرة أخرى.  صاحبة التعيينعضواً واحداً على ا$قل من الدائرة 

وسيشارك ممثل من الموارد البشرية بصفة مراقب لضمان النزاھة وا"نصاف أثناء 

فرق المقابلة بالتوازن بين عملية المقابلة. وحيثما أمكن، ينبغي أن يتسم تشكيل 

  الجنسين. 

   *       *       *  
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فما فوق، ينبغي أن يتكون فريق المقابلة من نائب  18. ل�ستقدام للدرجات 40

روا، والمدير المكلف بالتعيين، وعضو من الدائرة الممثلة في مدير شؤون ا$ون

  الرئاسة العامة. 

  . حيثما أمكن، + ينبغي لفريق المقابلة أن يشمل مشرفاً ومرؤوساً. 41

   *       *       *  

  ا+ستثناءات من ھذه السياسة 

. يجوز لمدير ا"قليم منح استثناء من ھذه السياسة بناًء على توصية من مسؤول 44

  الموارد البشرية في ا"قليم. 

  

  

  ا,عتبارات 

 

"أتاح تصميم ا+متحان الفني المحكمة مطمئنة بالتفسير الذي قّدمه الُمدعى عليه، وھو أّن  .43

المرشح وتفكيره النقدي وإبداعه وفھمه للمجتمع المحلي وقدرته على  $عضاء الفريق قياس نضج

ة وفقاً لمصفوفا+ستجابة لمواقف مأخوذة من أمثلة من الحياة الواقعية." وقُيمت ردود المرشحين 

نقاط ُمعدة سلفاً مما يحد من عنصر الذاتية في عملية التقييم، ولم يحتج المدعي بأّن تصميم ا+متحان 

للموظفين أو أي إصدارات أخرى. الفني خالف أي حكم من أحكام النظامين ا$ساسي وا"داري 

، إذا أجرى الُمدعى عليه عملية استقدام حقيقية للوظيفة ين فيما مضىوكما أعلمت المحكمة المدعي

 المعنية، ف� يجوز للمحكمة التدخل وإصدار حكم على صيغة ا+متحان الذي أجري. 

 

ممارسة تلك السلطة ا+جتھادية كانت اعتباطية أو مبنية  في الحا+ت التي يزعم فيھا مدٍع أنّ  .44

على الھوى، أو كانت دوافعھا التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع، أو شابھا خلل 

. وقد إجرائي أو خطأ في القانون فإّن عبء إثبات التحامل أو الدافع غير السليم يقع على المدعي

لدعم حجته القائلة إّن الفريق ت�عب بعملية وضع الع�مات عجز المدعي زيدان عن تقديم أي دليل 
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أجراه الفريق كانت اعتبارات غير سليمة بقصد إقصائه من المقابلة النھائية أو إّن دوافع التقييم الذي 

 وغير جائزة. 

 
أشارت محكمة ا$مم المتحدة ، Abbasi, 2011-UNAT-110في الحكم رقم   .45

 ل�ستئناف إلى اVتي:

 
  

لية مراجعة القرارات ا"دارية بشأن التعيينات والترقيات، تنظر محكمة ا$مم في عم

ن في النظامين ) فيما إن اُتبع ا"جراء المبيّ 1المتحدة للمنازعات فيما يلي: (

  ) فيما إن أعِطي الموظف اعتباراً عاد+ً وكافياً. 2ا$ساسي وا"داري للموظفين، و(

  

؛ وعند المتعلقة بالترقيات والتعييناتخاذ القرارات ل9مين العام اجتھاد واسع في ات

مراجعة ھذه القرارات، + يتمثل دور محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات أو محكمة 

ا+ستئناف في استبدال قرارھا بقرار ا$مين العام فيما يخص نتيجة عملية ا+ختيار 

  للوظيفة.

 
سب ا$صول. ويحتج المدعي بأّن مكتب أجراه فريق ُشكل ح تنتقد تقييماً ليس للمحكمة أن  .46

التي أصدرھا مكتب إقليم لبنان  03/2010التعليمات الفنية الخاصة با"قليم ذات الرقم ا"قليم خرق 

عندما شّكل فريق ا+ختيار؛ وعلى وجه الخصوص، لفت ا+نتباه إلى  2010أبريل  16في  

قّدمه الُمدعى عليه ومفاده عدم وجود دائرة ، بيد أّن المحكمة مطمئنة للشرح الذي 41و 40المادتين 

شمول ممثل من ھذا القبيل  ممثلة في الرئاسة العامة لھذه الوظيفة بالذات وبالتالي لم ُيعتبر ضرورياً 

شمول  لفريق المقابلة ينبغيتنص على أّنه  40المادة في فريق ا+ختيار. وت�حظ المحكمة أيضاً أّن 

صد من ھذه نصح به بشدة، وقُ أّن ھذا متطلباً يُ  ت ھذه اللغة تشير إلىممثل من ھذا القبيل؛ ولئن كان

على أّن الفريق "عليه" أن  40ا"لزام. ولو نصت المادة  + تفيداللغة اللغة أن تكون مقنعة، إ+ّ أّن 

ً يشمل أو "يجب" أن يشمل ممث�ً من الرئاسة العامة، لوجدت المحكمة أّن ھذا متطلب ً إلزامي ا  . ا
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قلق المدعي من أّن فريق المقابلة + ينبغي أن يشمل مشرفاً ومرؤوساً كما تفيد الفقرة أّما  .47

، ت�حظ المحكمة أّن ھذا البند ُيراعى "حيثما أمكن". وفي الحالة الحاضرة، اعُتبر من الم�ئم 41

س شمول مدير شؤون ا$ونروا با"نابة في الفريق مع نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، ورئي

ا"قليم. وت�حظ المحكمة ، ومسؤول الموارد البشرية في البنية التحتية وتحسين المخيمات في ا"قليم

 عدم وجود شيء خبيث في تشكيل فريق ا+ختيار.

 

أخيراً، المحكمة غير مقتنعة بأّنه كان من المجافي لdنصاف أن يتولى الفريق نفسه تقييم كل  .48

تتفق المحكمة مع الُمدعى عليه عندما قال إّنه على العكس فإّن مرحلة من مراحل عملية ا+ختيار، و

 ھذه المقاربة تتيح المجال "جراء تقييم كلي للمرشحين. 

 
من حيث طعن المدعي زيدان في قرار عدم اختياره لمرحلة المقابلة من عملية ا+ختيار،  .49

، على أّنه ينبغي الطعن ولم ُيثر حتى شكاً معقو+ً  ،فھذه دعوى فاشلة $ّن المدعي لم يظھر أدلة كافية

ا$دلة في عملية ا+ختيار إّما $ّنھا ُصممت "قصائه أو إضعافه أو أّنھا معيبة $سباب أخرى. وتدعم 

، لم يبلغ ع�مة "النجاح" ليستحق الرأي القائل إّنه، نتيجة لعملية اختيار أجريت حسب ا$صول

اب دليل على خلل إجرائي، + يجوز للمحكمة أّن تستبدل رأيھا برأي الوصول إلى مقابلة. وفي غي

 فريق ا+ختيار. 

 
     الحكم 

 

 . تانمردود تانالدعو .50
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     (ُوقـ̀ع) 

  القاضي غ�م ميران

  2014يناير  22 بتاريخ

 

  

  2014يناير  22بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̀ع)   

 رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري مكناب، 

 


