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 مقدمة 

 

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة  نضال محمود حسيانھذه دعوى رفعھا  .1

!غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا#دنى التي تعرف أيضاً باسم ا#ونروا 

مل وقفاً بB أجر توجيه لوم إليه ووقفه عن الع("الُمدعى عليه")، وھو القرار القاضي ب

 .مدة أسبوع

 

 الوقائع 

 

، دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة مساعد صيدلي على الدرجة 2000يونيو  5 في .2

2B  بموجب تعيين محدد ا#جل، وُمدد توظيفه مرات عدة. وفي الزمن المتعلق  1والخطوة

في مركز إربد  7بأحداث الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة مساعد صيدلي على الدرجة 

 .الصحي في ا#ردن ("المركز الصحي")

  

ن كشفت عا#ردن ونائبه زيارة إشرافية  إقليم صيدلي، أجرى 2010مارس  28في  .3

 اختB*ت في حفظ السجBت. 

 
نتائج زيارته إلى  ا!قليم صيدلي، رفع 2010مايو  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

 رئيس برنامج الصحة في إقليم ا#ردن، واستنتج ما يلي: 

 
 يبدو أّن تزويراً متعمداً أجري على السجBت؛ -

يين التكرم ُيرجى من مسؤول الصحة في المنطقة وكبير المسؤولين الطب -

بتحديد ھوية الموظف المسؤول عن ا#مراض غير المعدية والسجBت العامة خBل 

) وذلك لتحديد المسؤوليات استناداً إلى 2009الفترة الزمنية المعنية (خBل نوفمبر 

تحقيق الالتداخل الذي يعرفه الموظفون وكبير المسؤولين الطبيين با!ضافة إلى 

 خط اليد. ب
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في إلى نائب مدير عمليات ا#ونروا  2010مايو  9مؤرخة  إليكترونية بموجب رسالة .5

ا#ردن، أوصى رئيس برنامج الصحة في إقليم ا#ردن بتشكيل لجنة تقصي حقائق 

"لجمع معلومات عن الشبھة الخطيرة المتمثلة في تزوير سجل ا#دوية" في صيدلية 

 المركز الصحي.

  

لصحة في إقليم ا#ردن أن يشكل نائب رئيس ، طلب رئيس برنامج ا2010مايو  12في  .6

مراجعة حسابات تتكون من نائب رئيس برنامج الصحة في إقليم لجنة  برنامج الصحة

ا!قليم، ومسؤول الصحة في منطقة إربد. وراجعت اللجنة سجBت  صيدليا#ردن، و

ن مساعدي الصيادلة بمن فيھم المدعي، كما قابلت البوابي تالمركز الصحي وقابل

 والمنظفين. 

 
 :2010يونيو  1قّدمت لجنة مراجعة الحسابات نتائجھا واستنتاجھا في تقرير مؤرخ  .7

 
  ا*ستنتاج:

  

*  *   *   

ھناك تكرار فائض لتسجيل بعض ا#دوية المصروفة للمرضى في أربع مناسبات على 

نوفمبر  12و 10ل بركات في دن جھة مساعَدي الصيادلة السيد عاا#قل اثنتان منھا م

 . 2009ديسمبر  17أكتوبر و 13والسيد نضال حسيان في  2009

  

، ومساعد S اتھناك ثBثة شھود عيان ھم البواب المنظف السيد نادر عود

ام ناصر الذي شھدوا السيد شالسيد ھ صيدليعادل بركات ومساعد ال صيدليال

يصرف أدوية إلى الناس بدون أن يصفھا لھم  صيدلينضال حسيان مساعد ال
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في العيادة، وحدث ھذا في مناسبات عدة مسؤول طبي، وبدون تقييد ذلك في سجل 

  خBل ا#شھر القليلة الماضية. 

  

بشرية في ا!قليم، اتفق إلى مسؤول الموارد ال 2010يونيو  13مؤرخة  موجب مذكرةب .8

وأوصى  رئيس برنامج الصحة في إقليم ا#ردن مع استنتاجات لجنة مراجعة الحسابات

 بما يلي: 

  

  

، 5Z3750السيد نضال محمود حسيان، وھو الموظف رقم  صيدليإّن مساعد ال

ارتكب أيضاً التكرار الفائض لتسجيل ا#دوية المصروفة مما أدى إلى خسارة مالية 

رآه ثBثة شھود عيان يصرف أدوية #شخاص يعرفھم لTونروا. وعBوة على ذلك، 

بدون أن يصفھا لھم مسؤول طبي وبدون تسجيلھما في سجل الصيدلية في مناسبات 

أوصي بإنھاء ي ضوء ما تقّدم، عدة، وھذه حالة سرقة واضحة وسوء سلوك. ف

خدمات ھذا الموظف، كما أوصي في الوقت الحالي بإيقافه عن العمل أو نقله فوراً 

  إلى مركز صحي آخر حتى اتخاذ القرار النھائي. 

  

، أعلم مسؤول الموارد البشرية في ا#ردن 2010يونيو  14بموجب رسالة مؤرخة  .9

 وھي:المدعَي باستنتاج لجنة مراجعة الحسابات، 

  

ثبت أّنك كررت تسجيل أدوية مصروفة للمرضى في السجBت اليومية في 

، وأّنك 2009ديسمبر  17والثانية في  2009أكتوبر  13مناسبتين، ا#ولى في 

  صرفت أدوية بB وصفة طبية من المسؤولين الطبيين في مركز إربد الصحي.

  

  للرد على استنتاج لجنة مرجعة الحسابات. أمِھل المدعي أسبوعاً من تاريخ تسلّم الرسالة 
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رّد المدعي وشرح أسباب إمكانية حدوث  2010يونيو  20بموجب رسالة مؤرخة  .10

أخطاء غير مقصودة عند تسجيل ا#دوية وألقى بالمسؤولية على جميع الصيادلة وليس 

على نفسه فقط. أّما الزعم بأّنه صرف أدوية لمرضى بدون وصفات طبية، فقد قال 

 لمدعي: ا

 

... * يوجد دليل ملموس يدعم ھذا الزعم ... قد يBحظني موظف من الصيدلية أو 

العيادة وأنا أصرف دواًء عبر الباب ويعتقد أني أصرفه بB وصفة طبية ... * أحد 

  يمكنه القول جزماً إّني صرفت دواًء بB وصفة ...

  

، أعلم 2010يونيو  25تم تسلّمھا في  2010يونيو  21رسالة مؤرخة بموجب  .11

 المدعَي بما يلي: البشرية في إقليم ا#ردنالموارد مسؤول 

  

أدوية لمرضى بدون  ... تم التوصل إلى استنتاج مفاده أّنك ُوجدت مذنباً بصرف

 وصفات طبية من المسؤولين الطبيين في مركز إربد الصحي، وأّنك كررت تسجيل

في مناسبتين ا#ولى في  الدواء المصروف للمرضى في المركز الصحي المذكور

. ونظراً إلى ما تقّدم، تقرر 2009ديسمبر  17والثانية في  2009أكتوبر  13

قفاً بB أجر مدة أسبوع، وسيبلّغك مشرفك توجيه كتاب لوم إليك ووقفك عن العمل و

  بتواريخ ھذا الوقف في الوقت المناسب. 

  

، طلب المدعي إلى مدير عمليات ا#ونروا في 2010يوليو  22ب رسالة مؤرخة بموج .12

القرارات التأديبية وكرر ا#سباب المتعددة الكامنة وراء احتمال حدوث ا#ردن مراجعة 

طاعناً في النتيجة القائلة إّنه  –الذي يفعله جميع الصيادلة  –تعدد تسجيل ا#دوية 

إلى أّنه لم يتسلّم شكوى من أشار المدعي أيضاً صرف ا#دوية بB وصفات طبية. و

مدير العيادة أو من مسؤول الصحة، كما لم ترد شكوى في تقرير تقييم ا#داء الخاص 

 :هأّنه اسُتھدف من بين موظفي المركز الصحي بالعقوبات التأديبية #نّ  به، مضيفاً 
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يوجه إلى الزمBء اZخرين كتاب لفت نظر أو أي شيء رغم أّنھم جميعاً  ... لم

  كانوا متورطين في ا#خطاء التي ُرصدت وفقاً للقرار. 

  

، ثّبت مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن 2010أغسطس  2رسالة مؤرخة بموجب  .13

 القرارات التأديبية معتبراً عدم وجود حقائق جديدة تبرر تغيير القرارات. 

 

، تسلّم الموظف المسؤول عن أمانة مجلس الطعون المشترك 2010سبتمبر  15في  .14

         1الطلب غير المؤرخ الذي رفعه المدعي.

  

دعواه على ، وبناًء على طلب رئيسة قلم المحكمة، رفع المدعي 2011أبريل  17في  .15

 النموذج الجديد المعتمد لدى المحكمة. 

 
 عليه رّده.  ، رفع الُمدعى2012ديسمبر  21في  .16

 
لدى مراجعة ملف القضية، وجدت المحكمة وثيقة باللغة العربية لم يترجمھا الُمدعى  .17

داخلية، ترجمت المحكمة الوثيقة واكتشفت أّن  عليه إلى اللغة ا!نجليزية. و#غراض

، مررت المحكمة إلى 2013فبراير  17الوثيقة كانت طلب المدعي لBنتصاف؛ وفي 

الُمدعى عليه نسخة من باب المجاملة المھنية من ھذه الترجمة ومنحت ا!ذن للُمدعى 

 لرفع رّد معدل. عليه 

 
، طلب المدعي أن تترجم المحكمة 2013فبراير  20رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .18

رد الُمدعى عليه على الدعوى إلى اللغة العربية، وكذلك جميع الرسائل ا!ليكترونية من 

 قلم المحكمة، وجميع الوثائق التي رفعھا الُمدعى عليه في القضية. 

 
 . ، رفع الُمدعى عليه رّده المعّدل2013 فبراير 21في  .19

                                      
1
، تابع الموظف المسؤول عن أمانة مجلس الطعون 2009لئن كان مجلس الطعون المشترك قد ألغي في ا#مم المتحدة قاطبة في يوليو  

مايو  29ُعينت في لة. وتشير المحكمة إلى أّن قاضية محكمة ا#ونروا للمنازعات مالمشترك تلقي الطعون حتى أصحبت المحكمة عا
2010 .  
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  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .20

)i(  ،ا#خطاء الواردة في تسجيل ا#دوية في السجل اليومي كانت غير مقصودة

 ل وسوء التنظيم في العيادة"؛موارتكبھا جميع الصيادلة بسبب "ضغط الع

)ii( وصفات؛ Bلم يستطع أحد أن يثبت أّنه صرف أدوية ب 

)iii( وصفات ولم يتھمه أحد بذلك؛ هنبھي لم Bأحد بشأن صرف ا#دوية ب 

)iv(  لم يشكك أحد في نزاھة عمله؛2000منذ انضمامه إلى الوكالة في عام ، 

)v(  ؤه للكذب على لجنة مراجعة الحسابات #ّنه ھناك مؤامرة ضده حاكھاBزم

 المسائل غير القانونية" المزعومة التي تحدث في العيادة. اعترض على "

  

 

 يلتمس المدعي ا*نتصاف التالي: .21

  

)i( فسخ القرار غير العادل؛ 

)ii( اتخاذ إجراء قانوني ضد جميع الذين تآمروا ضده والذين قدموا شھادات كاذبة؛ 

)iii( إعادة "حقه الواجب في إعادة تقييمه"؛ 

)iv(  .منحه تعويضاً عن الخسائر المالية التي تعرض لھا في عملية الطعن في القرار 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي:  .22

  

)i(  ًمة القرارين القاضيين بتوجيه لوم إلى المدعي وبوقفه عن العمل وقفاBس

 ؛مدة أسبوع غير مدفوع ا#جر



   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2010/014  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/015  

 

 

Page 8 of 22 

)ii(  .أساس قانونياً لوسائل ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعي * 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. .23

  

  ا$عتبارات

   

  المسائل الرئيسية

 

، والتمس في الرد ا!ذن 2012ديسمبر  21كما ورد أعBه، رفع الُمدعى عليه رّده في  .24

 من المحكمة للمشاركة في ا!جراءات. 

 

من القواعد ا!جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية  30عطي المادة ت .25

 2قاعدةالمفروضة بفعل القواعد ا!جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة !لغاء أي 

من القواعد ا!جرائية، يجوز  14عندما تقتضي مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 

للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه مBئم للبت العادل والسريع 

للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن المذكرات من كB الطرفين ستجّھز 

!صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على ذلك؛ تقضي المحكمة أّن  المحكمة تجھيزاً أفضل

ومما سيكون من المBئم للبت العادل والسريع للقضية،  –مما يصب في مصلحة العدل 

، وأن 6أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –ولتحقيق العدل للطرفين 

 .وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد المُدعى عليه .تقبل تسلّم الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه

  

  طلب تقرير التحقيق

  

                                      
2
من النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة  تBحظ المحكمة 

 "* يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
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، طلب المدعي نسخة تقرير التحقيق، واتصلت المحكمة بمحامي 2013 يناير 2في  .26

الُمدعى عليه واستفسرت إن كان ھناك "تقرير تحقيق" منفصل غير "تقرير مراجعة 

ويد المدعي بأي إفادات أدلى بھا بتزوأمرت المحكمة الُمدعى عليه أيضاً  3الحسابات". 

إلى لجنة مراجعة الحسابات وأن يظھر إفادات الشھود التي أِخذت خBل تقرير مراجعة 

 . 4الحسابات على أن يكون ذلك بصفة الحجب عن الطرف اZخر

 

، أّكد الُمدعى عليه أّن تقرير 2013يناير  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .27

مراجعة الحسابات كان فعBً التقرير الوحيد، وقّدم إلى المدعي نسخاً من إفاداته إلى 

لجنة مراجعة الحسابات، وقّدم إلى المحكمة إفادات الشھود بصفة الحجب عن الطرف 

 اZخر. 

 
محكمة للمدعي إفادات ال ت، كشف2013أبريل  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .28

 الشھود، ومنحت المحكمة المدعي أسبوعاً لرفع مBحظاته. 

 
، رفع المدعي مBحظاته على 2013أبريل  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .29

إفادات الشھود، واعترض على جملة أمور من بينھا أسئلة لجنة مراجعة الحسابات، 

، وزعم وجود تضاربات في إفادات الشھود وحا*ت وشكك في مصداقية شھود معينين

 إسقاط في الترجمات. وطلب المدعي أيضاً إلى المحكمة استدعاء شاھدين لBستجواب. 

 
، طلبت المحكمة إلى المدعي تقديم أمثلة 2013أبريل  24بموجب رسالة مؤرخة  .30

أبريل  25فق محددة من ا!سقاطات، وُحدد موعد نھائي لذلك ھو نھاية يوم العمل الموا

2013 . 

 

                                      
3
  اجعة الحسابات كان مرفقاً في رّد الُمدعى عليه، وبذلك حصل المدعي على صورة منه. تBحظ المحكمة أّن تقرير مر  

4
  تBحظ المحكمة أّن تقرير مراجعة الحسابات يحتوي ملخصات لكل من إفادات الشھود وإفادات المدعي، بيد أّنه * يحتوي ا!فادات نفسھا.  
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، ولم ، رفع المدعي رسالة إليكترونية إلى المحكمة باللغة العربية2013أبريل  25في  .31

يستطع مترجم المحكمة ترجمتھا بسبب الصيغة واختBل النحو، وعليه؛ كتبت رئيسة قلم 

 . Wordالمحكمة إلى المدعي وطلبت أن يعيد رفع مBحظاته بصيغة وورد 

 
ى طلب المحكمة، ولم يستطع مترجم المحكمة ترجمة الرسالة لم يرد المدعي عل .32

 ا!ليكترونية.

 
  

  طلب ترجمة رد الُمدعى عليه ووثائق متنوعة

 
فبراير  20من الحكم، بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  18كما ورد في الفقرة  .33

ولجميع ، ، طلب المدعي أن يقّدم له قلم المحكمة ترجمة عربية لرد الُمدعى عليه2013

من قلم المحكمة وجميع الوثائق التي رفعھا الُمدعى عليه في  الرسائل ا!ليكترونية

 القضية.

 

ومكتوبة باللغة العربية، شرح  2013فبراير  21 مؤرخةبموجب رسالة إليكترونية  .34

ن ا!دارية في المحكمة للمدعي أّن المحكمة * تترجم ردود الُمدعى عليه مسؤول الشؤو

لمسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين للحصول على المزيد من وأحاله إلى ا

 المساعدة. 

 
، طلب المدعي مرة أخرى أن 2013فبراير  23مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .35

 تقّدم إليه ترجمة لرد الُمدعى عليه. وأشار المدعي إلى جملة أمور منھا ما يلي:

 
أن أعبر عن استغرابي لحضرة القاضية من عدم توفير الترجمة المذكورة.  أود

وعلى وجه التحديد، * أعرف ماذا سأجني من ا*تصال بالمسؤول القانوني 

! ... يحتوي موظف 30000[المكلف بمساعدة الموظفين] المسؤول عن خدمة نحو 

بعيد المنال  رد الُمدعى عليه مصطلحات وتعابير تحتاج إلى فھم واضح، وھذا
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بالنسبة إلي في الظروف الحاضرة...ويعرض ھذا دعواي أمام المحكمة للخطر 

  ناھيك عن ا#عباء المالية التي سأضطر إلى تحّملھا. 

  

 
، كتب مسؤول الشؤون ا!دارية 2013فبراير  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .36

 مرة أخرى إلى المدعي باللغة العربية وأعلمه بما يلي: 

 

الرجاء العلم أّنه وفقاً للممارسات المتبعة في محكمة ا#مم المتحدة للمنازعات، فإّن 

* للمدعي و* محكمة ا#ونروا للمنازعات محكمة مستقلة و* تترجم أي وثائق 

ا القاضية ھياً، تترجم محكمة ا#ونروا للمنازعات وثائق لتستخدململلُمدعى عليه. ع

  فقط. من باب المجاملةإلى الطرفين  ، وتقّدم نسخاً منھاوموظفوھا

  

انوني (المكلف بمساعدة الموظفين)، وھو أحيلك مرة أخرى إلى المسؤول الق

  المكتب المBئم لتقديم المزيد من المساعدة والمشورة إليك. 

      

تBحظ المحكمة أّنه بعكس محكمة ا#مم المتحدة للمنازعات، ومحكمة ا#مم المتحدة  .37

محكمة ا#ونروا للمنازعات ليس لھا وصول جاھز إلى خدمة الترجمة  ، فإنّ لBستئناف

بمخاوف تعترف المستقلة في ا#مم المتحدة في نيويورك وجنيف. ولئن كانت المحكمة 

المدعي، إ*ّ أّنھا تؤكد موقفھا بأّنه ليس من المBئم لمحكمة مستقلة ومحايدة أن تكون 

إجراءات تقام أمامھا. ومن المھم الھيئة المسؤولة عن ترجمة وثائق #ي من طرَفي 

الموظفين (نحو  ا!شارة إلى أّن اللغة العربية ھي اللغة ا#م للغالبية العظمى من

) يعملون في الوكالة. وعندما أنشأت الوكالة محكمة ا#ونروا للمنازعات، 30,000

تدرك وسمحت برفع الوثائق في كل من اللغتين العربية وا!نجليزية، كان ينبغي لھا أن 

استشراف في الحاجة إلى ترجمة الوثائق للموظفين. وتجد المحكمة أّن تقصير الوكالة 

الموظفين/الموارد الضرورية للتعامل مع ترجمة الوثائق ليس فقط غير مراٍع للموظفين 
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المحليين الذين يشكلون الغالبية العظمي فيھا، بل أيضاً إشارة جلية إلى افتقارھا إلى 

 غالبية القوة العاملة فيھا.تلّمس؟؟؟ حاجات 

  

  المسائل الرئيسية

  

القاضيان بلوم المدعي ووقفه عن العمل وقفاً غير مدفوع ا#جر  ،ھل كان قرارا الُمدعى عليه

  ن اُتخذا حسب ا#صول؟ يقرار ،أسبوعاً 

  

 على اZتي:  2.10ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  .38

  

  تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء سلوك.يجوز للمفوض العام فرض إجراءات 

  

فّوض ، 2.3الفقرة ، A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .39

، )كل في إقليمه(المفوُض العام سلطَة فرض إجراءات تأديبية إلى مديري ا#قاليم 

 #قاليم.ويجوز لھم بدورھم تفويُض ھذه السلطة إلى مسؤولي الشؤون ا!دارية في ا

 

، 1، في فقرته رقم 1.110يورد النظام ا!داري للموظفين المحليين، في القاعدة رقم  .40

، الذين يرتكبون سوء سلوكبياناً لcجراءات التأديبية التي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين 

 حيث ينص على ما يلي:

 

اللوم  من 2.10تتألف ا!جراءات التأديبية بموجب النظام ا#ساسي للموظفين رقم 

الكتابي، أو ا!يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

  ...سوء السلوك

    

ا!جراءات التأديبية المختلفة  A/10يعّرف توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .41

الموصوفة في الفصل العاشر من النظام ا#ساسي للموظفين المحليين وقاعدة النظام 
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، كما يحدد المبادئ التوجيھية والسياسات 1.110لموظفين المحليين رقم ا!داري ل

وينص في الجزء الواجب اتباعھا في تطبيق النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين. 

 ذي الصلة على ما يلي: 

  

  السياسة المّتبعة. 4444

  

ستـُفرض ا!جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو  1.4

السلوك غير المسؤول، أو ا!خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا!خفاق في 

  تنفيذ تعليمات محددة. 

الحا*ت المتأصلة من عدم الفعالية أو عدم القدرة، وھي يختلف ھذا السلوك عن  2.4

  ع إصBحھا عادًة لفعل إداري مBئم غير ا!جراءات التأديبية.  يخضحا*ت 

  

  

... نورد فيما يلي أمثلة على الحا*ت التي تـُفرض فيھا إجراءات تأديبية في  3.4

  العادة: 

  

النظام ا*لتزامات ا#ساسية المحددة في ا#ساسية ورفض تأدية وتنفيذ المھام   ) أ

، والتوجيھات المتـّبعة في الوكالة، للموظفينالنظام ا!داري ، وا#ساسي للموظفين

النظام ا#ساسي الخروج عن معايير السلوك المحددة في الفصل ا#ول من  * سيماو

   ؛للموظفين

  ؛ا!خفاق المتعمد أو غير المسؤول في مراعاة ا*لتزامات التعاقدية  ) ب

و الشفوية أ المكتوبةا!خفاق المتعمد أو غير المسؤول في ا*لتزام بالتعليمات   ) ت

  ؛الصادرة عن المشرفين

  المخالفات البسيطة المتكررة.  ) ث
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  اللوم الكتابي. 7

  

اللوم الكتابي رسالة ُتوّجه إلى موظف ُيعلَم فيھا بعيوب خطيرة في سلوكه، . 1 .7

وقد تنشأ ضرورة توجيه لوم كتابي من حادثة واحدة، أو من حا*ت توبيخ لفظية أو 

كتابية متكررة موجھة إلى موظف، وقد يكون اللوم الكتابي مصحوباً أو غير 

الرتبة، وذلك وفقاً لما تستوجبه مصحوب با!يقاف عن العمل بB أجر، أو بتخفيض 

  الظروف. 

*    *    *  

  . الوقف عن العمل وقفاً ب% أجر8

  

ُيعفى الموظفون الموقفون عن العمل وقفاً غير مدفوع ا#جر من أداء واجباتھم  1.8

طوال فترة الوقف، ولن ُيدفع راتب أو عBوات خBل ھذه الفترة. ولن تزيد فترة 

يوماً تقويمياً بدون الموافقة  30الوقف عن العمل وقفاً غير مدفوع ا#جر على 

  الخطية المسبقة لمدير شؤون الموظفين. 

 

تود المحكمة التذكير بأّن المفوض العام له سلطة اجتھادية واسعة فيما يخص  .42

ا!جراءات التأديبية، بما في ذلك تحديد ما ُيشّكل "سوء سلوك"، وكما أشارت المحكمة 

)، في 2007( 1321ا!دارية لTمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم 

 : IXالفقرة رقم 

  

مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا*جتھادية لTمين العام الحكم تود المحكمة التأكيد 

فيما إن لّبى موظف معايير السلوك المسطورة في ميثاق ا#مم المتحدة والنظامين 

  ا#ساسي وا!داري للموظفين أم *. 

  

بناًء على ذلك، ومع ا*عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا*جتھادية  .43

) i( عندما تراجع عقوبة فرضتھا ا!دارة فستنظرمحكمة الإّن فالواسعة للمفوض العام، 
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) فيما إن كانت الوقائع iiم * (أفيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثِبتت 

) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع iiiي إلى سوء السلوك أم * (الُمثَبتة ترتق

 Haniya، وھذا ما يرد في حكم محكمة ا#مم المتحدة لBستئناف رقم المخالفة أم *

2010-UNAT-024 حكمھا رقم وMaslamani 2010-UNAT-028 ، ،لكن

تحدة لBستئناف في حكمھا تشير المحكمة إلى اZتي استناداً إلى فقه محكمة ا#مم الم

Abu Hamda 2010-UNAT-022: 

  

القاعدة العادية أّن المحاكم * تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ*ّ إن كان ثمة 

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقBنية، أو على خلل إجرائي.

  

  أم *؟ إثباتاً معقو*ً  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة

 

عند تدبر السجل الوارد في الملف تجد المحكمة أّن الوقائع التي قام عليھا ا!جراء  .44

 التأديبي أثِبتت وفق المعقول.

  

إلى أّن لجنة مراجعة الحسابات في عملية إثبات الوقائع راجعت سجBت  يشير السجل .45

 وقابلت ستة شھود بمن فيھم أربعة صيادلة مساعدين (من ضمنھم المدعي) الصيدلية

وبوابين/منظفين. وتBحظ المحكمة أّن المدعي يعترض في مBحظاته على نوع ا#سئلة 

التي استخدمتھا لجنة مراجعة الحسابات وخاصة السؤال القائل "ھل رأيت يوماً أي 

مساعد صيدلي يصرف دواء بدون بطاقة طبية"؟ فقد اعتقد المدعي أّن السؤال كان 

توقعاً بأّن شخصاً معيناً مستھدف". و* تجد  ويثير "يرشد أو يوجه إجابات الشھود

المحكمة أّن ھذا السؤال غير معقول، أو ظالم، أو غير قانوني، أو غير عقBني، أو 

معيب إجرائياً. وتBحظ المحكمة أّن كل شاھد من الشھود ُسئل ھذا السؤال في بداية 

  . 5المقابلة

                                      
5
/المنظفين ُحذفت كلمة "مساعد"، وكان نص السؤال "ھل رأيت يوماً أياً من الصيادلة تBحظ المحكمة أّنه عندما ُطرح السؤال على البوابين 

  يصرفون أدوية بدون ملف؟". 
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حسابات في مناسبتين على ا#قل سجBت الصيدلية، وجدت لجنة مراجعة العند مراجعة  .46

) سجBت مكررة لTدوية. ولدى مقابلة 2009ديسمبر  17و 2009أكتوبر  13(

أّن المدعي كان مسؤو*ً عن تسجيل ا#دوية في الشھود، أّكد جميع مساعدو الصيادلة 

ذلك اليوم. وتBحظ المحكمة أّن المدعي رغم توريطه الصيادلة اZخرين في المركز 

لم ينكر ارتكابه للخطأ، حيث قال إّنھا أخطاء غير مقصودة وعزاھا إلى  الصحي

، بيد أّن أخطاء التسجيل التي ارتكبھا زمBؤه * "ضغط العمل وسوء التنظيم" في العيادة

 تجعل أخطاء المدعي أقل خطورة. 

 
تBحظ المحكمة أيضاً أّن ثBثة شھود عيان رأوا المدعي يصرف ا#دوية إلى أشخاص  .47

في  فھا لھم مسؤول طبي وبدون أن يسجلھا في سجل الصيدليةصرفھم بدون أن ييع

يطعن في مصداقية ثBثة  مناسبات عدة. وفي مBحظات المدعي على إفادات الشھود

شھود شھدوا بأّنھم رأوه يصرف ا#دوية بدون وصفة طبية، كما تBحظ المحكمة أّن 

واب/منظف. ويلتمس المدعي من وأّن الثالث ب اثنين من الشھود مساعدا صيدلي

المحكمة أن تطرح شھادات الشھود الثBثة المذكورين آنفاً وأن ترّكز فقط على شھادة 

الشھود الثBثة اZخرين الذين اتفقوا على أّن أي أخطاء في التسجيل ھي أخطاء غير 

مقصودة وأّن المسؤولية تقع على جميع موظفي الصيدلية. وترفض المحكمة اقتراح 

آراء الشھود يفتقر إلى المصداقية فقط #ّن  مدعي القائل إّن ھذا الدليل الذي يجّرمهال

الثBثة اZخرين تدعم موقفه، و* يجوز للمحكمة أن تنتقي وتختار ا#دلة التي تساعد 

ً طر ولدى مراجعة إفادات الشھود، ما، بل عليھا مراجعة جميع ا#دلة ذات الصلة  فا

الثBثة تفتقر إلى المصداقية، وعليه؛  ي أّن ا!فادات الُمدينةترفض المحكمة زعم المدع

ُيرفض طلب المدعي *ستدعاء الشھود وتوضيح المسألة #ّنه عجز عن إثبات أّن 

 إفادات الشھود تفتقر إلى المصداقية. 

 
رض أحد على عمله، فإّنه ُيذّكر تعأّما حجة المدعي أّنه لم ُيلفت نظره قبل ذلك وأّنه لم ي .48

أّن العقوبات التأديبية المتمثلة في توجيه لوم كتابي إليه ووقفه عن العمل وقفاً غير 

مدفوع ا#جر * تخص أداءه العام خBل عمله كله مع ا#ونروا، بل ترتبط بحا*ت 
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. وحتى كشف لجنة 2009وديسمبر  2009محددة من سوء السلوك وقعت في أكتوبر 

  .ن ھناك ما يدعو إلى معاقبتهمراجعة الحسابات لسوء السلوك لم يك

 
كما  مع ا!شارة إلى أّن "ا!دارة * ُيطلب إليھا إثبات قضيتھا أبعد من الشك المعقول" .49

في  1022في حكم المحكمة ا!دارية لTمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، رقم  ؤّكدھو م

تقرر المحكمة أّن الُمدعى عليه أثبت الوقائع  ،Vفي الفقرة  Araim (2001)قضية 

وتقرر المحكمة أيضاً المتعلقة بالتكرار الفائض لTدوية وصرفھا بدون وصفات طبية. 

لدحض نتائج لجنة مراجعة  –مقنع أو غير مقنع  –أّن المدعي عجز عن تقديم دليل 

 الحسابات. 

 
    ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟

 
تذّكر المحكمة أّن المفوض العام ُيمنح سلطة اجتھادية واسعة فيما يخص العقوبات  .50

التأديبية وفي الحكم إن لّبى موظف معايير السلوك المبينة في النظامين ا#ساسي 

وتشير ا#دلة الواردة في الفقه القانوني.  هّكدؤوا!داري للموظفين أم *، وھذا ما ي

) ii) كرر تسجيل ا#دوية و(iّن ا#دلة المثبتة بأّن المدعي (السجل إلى أّن المحكمة تجد أ

صرف أدوية بB وصفات طبية تدعم قانوناً وصف فعله بسوء السلوك. وتقرر المحكمة 

أّن الُمدعى عليه مارس سلطته ا*جتھادية الواسعة فيما يخص المسائل التأديبية عندما 

 قرر إدانة المدعي بسوء السلوك. 

 

مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن، عندما مارس سلطته  أيضاً أنّ  تقرر المحكمة .51

المفوضة إليه من المفوض العام لفرض عقوبات تأديبية ووّجه كتاب لوم إلى المدعي 

راعى شروط النظام ا#ساسي للموظفين وأوقفه عن العمل أسبوعاً وقفاً بB أجر، 

، وتوجيه 1.110ن المحليين رقم ، وقاعدة النظام ا#ساسي للموظفي2.10المحليين رقم 

 .A/10/Rev.1شؤون الموظفين المحليين رقم 
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  ؟مع الذنب ھل كانت العقوبات المفروضة غير متناسبة

  

 
-Sanwidi 2010-UNATفي حكمھا ا#مم المتحدة لBستئناف كما قضت محكمة  .52

التناسب أّن الفعل ا!داري ينبغي أ*ّ يكون مفرطاً أكثر مما ينبغي  ، يعني مبدأ084

إذا كان الفعل المتخذ معقو*ً، و* للحصول على النتيجة المرغوبة. وُيلّبى مبدأ التناسب 

 يكون كذلك إذا كان مفرطاً. 

 

ونظراً إلى أّن الوقائع التي قامت في ضوء سلوك المدعي كما ھو موصوف أعBه،  .53

، وأّن أثِبتت، وأّنه ثبت حسب ا#صول أّن المدعي ارتكب سوء سلوك لعقوبةعليھا ا

قرار توجيه لوم إليه ووقفه عن العمل أسبوعا بB أجر لم يُشبه اعتباط أو خطأ في 

القانون، ترى المحكمة أّن ا!جراءات التأديبية المفروضة على المدعي، أ* وھي اللوم 

، لم تكن غير متناسبة أو غير مبررة أسبوعاً  ا#جروالوقف عن العمل وقفاً غير مدفوع 

 . 6ولم تلحق به ظلماً 

 
  

أو اعتراه خلل إجرائي أو ، ھل اُتخذ قرار الُمدعى عليه بصورة اعتباطية، أو كان دافعه التحامل

  خطأ في القانون؟ 

 

 
المسألة اZن ھي النظر فيما إن كان قرار الُمدعى عليه القاضي بلوم المدعي ووقفه عن  .54

العمل وقفاً بB أجر مدة أسبوع اُتخذ بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو إن كانت 

دوافعه التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو إن اعتراه خلل إجرائي أو 

 Assadكما قضت محكمة ا#مم المتحدة لBستئناف في حكمھا  خطأ في القانون، وذلك

2010-UNAT-021. 

                                      
6
ن المدعي بسبب لسوء ي، أوصى رئيس برنامج الصحة في ا!قليم بإنھاء تعي2010يونيو  13تذكر المحكمة أّنه بموجب مذكرة مؤرخة  

  البشرية في ا!قليم، بيد أّن الوكالة اختارت عقوبة أقل شدة.  إلى مسؤول الموارد السلوك، حيث رفع ذلك
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يزعم المدعي أّن مؤامرة حيكت ضده #ّن زميلته "اعتذرت عن إرسال رسالة فيما  .55

تBحظ أّن ھذه الشھادة لم تتھم يخص شھادتھا بسبب ضغط نفسي"، بيد أّن المحكمة 

ويحتج المدعي أيضاً أّن مساعد صيدلي يذكره . المدعي بصرف أدوية بB وصفات

باسمه أخبره بأّن أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات طلب إليه أن يشھد ضد المدعي. 

، وتBحظ أّن ا#دلة الواردة في سماعيةلTدلة الو* تعطي المحكمة قيمة إثباتية كبيرة 

تكرار تسجيل اZخر ھو الذي أدين ب صيدليالسجل تدل على أّن ھذا الموظف وليس ال

 بعض ا#دوية. 

 
كان جزءاً من  2010يزعم المدعي أيضاً أّن توزيع العمل في الصيدلية في أبريل  .56

رّكز على موضوع لجنة مراجعة الحسابات مؤامرة ضده، بيد أّن المحكمة تBحظ أّن 

 . 2009مزاعم تكرار تسجيل ا#دوية في أكتوبر وديسمبر 

 
، أعلِم المدعي بالمزاعم ضده 2010يونيو  14تبين ا#دلة أّنه بموجب رسالة مؤرخة  .57

وأعِطي الفرصة لدحض المزاعم؛ وبھذا * ترى المحكمة أي دافع غير سليم أو خطأ 

ً إجرائي في تسلسل الخطوات التي أدت إلى ا!جراءات التأديبية ضد المدعي. وتستشھد  ا

Tمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم المحكمة بفقه المحكمة ا!دارية ل

الذي ينص بوضوح على أّن المدعي يحمل عبء  Kumar (1997)في قضية  834

شابه دافع غير سليم أو  ا!ثبات وأّن عليه تقديم دليل مقنع بأّن القرار المطعون فيه

ثبت عوامل خارجة عن الموضوع. وتقرر المحكمة أّن المدعي عجز عن تقديم أدلة ت

 مزاعمه.

  

  ھل ھناك أساس قانوني #سباب ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟ 

  

طلب المدعي أن تأخذ المحكمة إجراءات قانونية ضد ا#شخاص الذين يزعم أّنھم  .58

تآمروا ضده وقّدموا إفادات كاذبة ضده. وُيذّكر المدعي أّن تحكيم النزاعات أو المسائل 
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المحكمة مبين في النظام المحكمة، فاختصاص بين الموظفين * يقع ضمن و*ية 

 الذي ينص في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  1.11ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

بموجب الشروط المذكورة في النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا   ) أ(

، وبموجب الشروط المذكورة 3.11للمنازعات، المبسوط في النظام ا#ساسي رقم 

في القواعد ا!جرائية لمحكمة ا#ونروا للمنازعات الواردة في النظام ا#ساسي رقم 

اً فيھا، وھي ، تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكم4.11

  الدعوى التي يرفعھا الموظف بھدف:

 

)i(  الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه * يراعي بنود التعيين أو عقد

التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا#ساسي وا!داري 

  للموظفين ذات الصلة، وجميع ا!صدارات ا!دارية ذات الصلة؛  

 

ه أّن زميلين من زمBئه تآمرا عليه وكذبا على عBوة على ذلك، يزعم المدعي في حجج .59

غير قانونية تحدث في العيادة".  مسائللجنة مراجعة الحسابات #ّنه اعترض على "

وتBحظ المحكمة أّن المدعي قّدم فقط أدلة سماعية وعجز عن تقديم دليل مقنع يدعم 

إّنھا * تستطيع مزاعمه بأّنه كان ھدف مؤامرة وإفادات كاذبة، وتكرر المحكمة قولھا 

منح قيمة إثباتية كبيرة لTدلة السماعية. أّما طلب المدعي لـ"حقه الواجب في إعادة 

التقييم"، فترى المحكمة أّن ھذا محير، فإذا كان المدعي يقصد أّن على الُمدعى عليه 

ي التذكر أّن مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن عإعادة تقييم قرار معاقبته، على المد

مراجعة للقرار. وإذا كان المدعي يقصد أّن حقوقه في ا!جراءات القانونية  أجرى

العادلة انتھكت، فقد قررت المحكمة في الفقرات أعBه أّن حقوقه في ا!جراءات 

القانونية العادلة لم ُتنتھك. وقد قوبل المدعي مرتين وأعلِم بالمزاعم المقدمة ضده، 

قضية بما في ذلك تقرير مراجعة الحسابات، وقُدمت إليه جميع ا#دلة في ملف ال

وإفاداته التي أدلى بھا أمام لجنة مراجعة الحسابات، وإفادات الشھود غير المحررة، كما 

 ُمنح الفرصة لرفع مBحظاته.
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 بعد الحكم بأّن: .60

 
)i( الوقائع التي استندت إليھا ا!جراءات التأديبية أثبِتت وفق المعقول؛  

)ii( قانوناً إلى سوء السلوك؛ الوقائع ترقى 

)iii( قرار الُمدعى عليه سليم؛  

)iv( ا!جراءات التأديبية لم تكن غير متناسبة مع الذنب؛ 

)v(  السلطة ا*جتھادية للُمدعى عليه لم ُتمارس بصورة اعتباطية، ولم يُشبھا دليل

 على دافع غير سليم، ولم يعتِرھا خلل إجرائي، أو خطأ في القانون،

 

    المدعي لBنتصاف * أساس له * في الواقع و* في القانون. تقضي المحكمة بأّن طلب 
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     (ُوقـfع) 

  القاضية بانة َبرازي 

  2013 مايو 1بتاريخ 

 

  

  2013 مايو 1بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـfع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


