
 

Page 1 of 1 

ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/024                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/003 

Date: 22 January 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ذويب

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

    عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة اتخذته في قرار  للطعنرفعت ميساء ذويب دعوى  2012يونيو/حزيران  12في  .1

ا)مم المتحدة &غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا)ونروا 

، وھو القرار القاضي بأن توضع في ملفھا نتيجة تحقيق أجري في أعقاب ("الُمدعى عليه")

 اج، وأن توضع كذلك رسالة مفادھا أّنھا ارتكبت سوء سلوك.مشاركتھا في احتج

  

 الوقائع

 

 Thweibھذه القضية في حكمھا في محكمة ا)ونروا للمنازعات ("المحكمة")  فصلتلقد  .2

and Al Hasanat UNRWA/DT/2013/028  وفسخت 2013يوليو/تموز  15المؤرخ .

-Thweib and Al Hasanat 2014محكمة ا)مم المتحدة لNستئناف الحكم في حكمھا 

UNAT-449  كما أرجعت القضيتين لمحاكمة جديدة في ھذه 2014يونيو/حزيران  27المؤرخ ،

 المحكمة أمام قاٍض آخر. وستسرد المحكمة فقط الوقائع ذات الصلة بتحكيم ھذه القضية.

 

وظفت الوكالة المدعية في وظيفة نائبة رئيس برنامج  2010أبريل/نيسان  1اعتباراً من  .3

ا&غاثة والخدمات ا+جتماعية في ا&قليم با&نابة بموجب عقد محدود المدة مدته سنة واحدة، ومن ثم 

 ، وھو تاريخ استقالتھا من الوظيفة. 2011أكتوبر/تشرين ا)ول  31ُمدد العقد حتى 

 
نظمت المدعية وموظفون آخرون اعتصاماً وشاركوا  2011سبتمبر/أيلول  19و 18في  .4

فيه، وكان ھدفه ا+حتجاج على قرارات مديرة عمليات ا)ونروا في ا)ردن بشأن طرد موظَفين 

 وتمديد عھد لجنة الخدمات العامة في اتحاد الموظفين المحليين.

 
سبتمبر/أيلول  19قابة الداخلية مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير دائرة خدمات الر .5

طلبت مديرة الموارد البشرية تحقيقاً في ا+حتجاج. وبعد التقييم ا)ولي طلبت مديرة عمليات  2011
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من مدير دائرة خدمات  2011سبتمبر/أيلول  20ا)ونروا في ا)ردن بموجب مذكرة مؤرخة 

 ية بالضبط في ا+عتصام.الرقابة الداخلية الشروع في تحقيق رسمي في تورط المدع

 
أعلمت مديرة عمليات ا)ونروا في  2012يناير/كانون الثاني  4بموجب رسالة مؤرخة  .6

أّنھا قررت عدم متابعة المسألة )ّن المدعية تركت الوكالة، لكّنھا قالت "ستبقى المدعية ا)ردن 

 نتيجة التحقيق ومراسNت المتابعة في السجل". 

 
يناير/كانون  4رفعت المدعية طلبھا لمراجعة القرار المؤرخ  2012مارس/آذار  2في  .7

 . 2012الثاني 

 
 رفعت المدعية دعوى إلى المحكمة.  2012يونيو/حزيران  13في  .8

 
بعدما وافقت المحكمة على طلب المدعية لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في ا&جراءات،  .9

 Thweib and Al Hasanatالحكم  2013يوليو/تموز  15أصدرت المحكمة في 

UNRWA/DT/2013/028  4وفسخت فيه قرار مديرة عمليات ا)ونروا في ا)ردن المؤرخ 

ُتشطب من السجNت أي إشارة إلى سوء السلوك بما في "وأمرت بما يلي  2012يناير/كانون الثاني 

يناير/كانون  4ذلك نتيجة التحقيق ومراسNت المتابعة كما وردت في رسالة السيدة ميتشل المؤرخة 

عليھا إذا رغبت اUنسة ذويب في أن ُيعاد توظيفھا في الوكالة و+ ينبغي الثاني، و+ يجوز ا+عتماد 

ذكرھا في أي إشارة تتعلق باUنسة ذويب )ي شخص أو وكالة أو جھة سواء داخل ا)ونروا أو 

دو+ر تعويضاً عن  3,000". وأمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن يدفع إلى المدعية مبلغ خارجھا

 ا)ضرار المعنوية. 

 
حكمھا  بموجب، فسخت محكمة ا)مم المتحدة لNستئناف 2014يونيو/حزيران  27في  .10

Thweib and Al Hasanat 2014-UNAT-449  الحكمThweib and Al Hasanat 

UNRWA/DT/2013/028  .وأرجعت القضيتين إلى المحكمة لينظر فيھا قاٍض آخر 
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 2014سبتمبر/أيلول  22) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 097بموجب ا)مر رقم  .11

 أعادت المحكمة فتح القضية وأمرت الُمدعى عليه بأن يرفع رده على الدعوى. 

 
 س مكتبرئيأرسل  2014نوفمبر/تشرين الثاني  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

الموارد البشرية في ا&قليم إلى المدعية رسالة المدير الحالي لعمليات ا)ونروا في ا)ردن وأعلمھا 

 . 2012يناير/كانون الثاني  4أّن الوكالة ستفسخ القرار المطعون فيه المؤرخ 

 
رفع الُمدعى عليه رّده والتمس من المحكمة أن تقضي  2014نوفمبر/تشرين الثاني  12في  .13

 23) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 116بأّن الدعوة جدلية. وبموجب ا)مر رقم 

طلبت المحكمة من المدعية تقديم تعليقات على رد الُمدعى عليه، كما  2014نوفمبر/تشرين الثاني 

يكون من المNئم للبت العادل والسريع للقضية فصلھا عن قضية المدعية وسام سأمرت المحكمة بأنه 

 عالج كل قضية بصورة مستقلة عن ا)خرى. الحسنات وأن ت

 
رفعت المدعية طلباً تلتمس فيه ا&ذن لتعديل دعواھا  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27في  .14

 بغية طلب تعويض عن ا)ضرار المادية والمعنوية. 

 
يلتمس فيه من  2014ديسمبر/كانون ا)ول  5رد الُمدعى عليه على طلب المدعية في  .15

  المحكمة رفض الطلب. 

 
رفعت المدعية تعليقات إضافية بشأن رد الُمدعى عليه ، 2014ديسمبر/كانون ا)ول  7في  .16

 . 2015ديسمبر/كانون ا)ول  5المؤرخ 

 
  

  حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .17
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i. ّنھا كانت تأمل في  2012م تطلب تعويضات عن ا)ضرار المادية والمعنوية في عام ل(

تسوية سريعة لقضيتھا، لكن مرت ثNث سنوات قبل أن يوافق الُمدعى عليه على إبعاد 

رسالة سوء السلوك من ملفھا؛ ويقتضي العدل منح المدعية ا&ذن لتعديل دعواھا بغية 

 انتصاف؛ وسائل طلب 

ii.  شعرت بأّنھا مرغمة على ا+ستقالة من وظيفتھا مما سبب لھا ضرراً مادياً )ّنھا تكبدت

 خسائر مالية وخسرت فرص عمل؛ 

iii.  لقد "عانت أضراراً معنوية" تم ا+عتراف بھا في الحكمThweib and Al Hasanat 

UNRWA/DT/2013/028 وفيه أِمرت الوكالة بأن تدفع إليھا تعويضات عن ،

 معنوية؛ وا)ضرار ال

iv.  .كانت التأخيرات الكبيرة في ا&جراءات خارج سيطرتھا وزادت ا&جھاد لديھا 

   

 
تقديم المزيد من المرافعات لدعم مطالبتھا بالتعويضات عن ا)ضرار تلتمس المدعية  .18

 المعنوية والمادية. 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .19

  

i.  حقة التي فسخت القرارNل ا)فعال ا&دارية الNلقد أبِطل القرار المطعون فيه، وذلك من خ

التي طلبتھا  وسائل ا+نتصافومنحت المدعية  2012يناير/كانون الثاني  4المؤرخ 

 في الدعوى، وبذلك أصبحت الدعوى جدلية؛

ii.  المرحلة من  في ھذه وسائل ا+نتصافإّن السماح بالتعديل بھدف طلب المزيد من

ا&جراءات سيسبب الظلم للُمدعى عليه. وقد ُشطبت نتيجة التحقيق والمراسNت الNحقة 

 ؛ و2014نوفمبر/تشرين الثاني  10من السجل في 
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iii.  ل الوقت الذيNلم تطلب المدعية في أي مرحلة تعويضات عن أضرار مادية أو معنوية خ

اعتبرته مNئماً؛ وإّن قبول الطلب  طلب أي انتصافتعديل دعواھا وأتيحت لھا الفرصة ل

الذي ُرفع بعد منح ا+نتصاف المطلوب في الدعوى يحمل في طياته خطر التقاضي 

 المتواصل وغير الضروري. 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة طلب المدعية وأن تقضي بأّن الدعوى جدلية.   .20

  

  ا$عتبارات

  

  التمھيديةالمسائل 

  

 
رفعت المدعية طلباً تلتمس فيه ا&ذن لتعديل دعواھا  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27في  .21

بغية طلب تعويض عن ا)ضرار المادية والمعنوية، وسيتم تناول ھذا الطلب في موضوع ھذا 

 الحكم. 

 

 Thweibتستحضر المحكمة أّنه ُحكم في ھذه القضية سابقاً لصالح المدعية بموجب الحكم  .22

and Al Hasanat UNRWA/DT/2013/028  بيد أّن 2013يوليو/تموز  15المؤرخ .

-Thweib and Al Hasanat 2014محكمة ا)مم المتحدة لNستئناف فسخت الحكم في حكمھا 

UNAT-449  كما أرجعت القضية لمحاكمة جديدة في ھذه 2014يونيو/حزيران  27المؤرخ ،

 Thweib and Al Hasanat، يجب اعتبار الحكم المحكمة أمام قاٍض آخر. وعليه

UNRWA/DT/2013/028 تب ستطيع الطرفان استخدام أي شيء كُ على أّنه + وجود له، و+ ي

 أو تقرر في ذلك الحكم.
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 الموضوع 

 
طعنت المدعية في قرار مديرة  2012يونيو/حزيران  12بموجب الدعوى المرفوعة في  .23

) نتيجة تحقيق أجري بعد مشاركتھا في 1توضع في ملفھا عمليات ا)ونروا في ا)ردن بأن 

استنتجت مديرة عمليات ا)ونروا في  2012يناير/كانون الثاني  4) رسالة مؤرخة 2احتجاج؛ و

، طلبت المدعية فقط وسائل ا+نتصافوفيما يخص ا)ردن بموجبھا أّنھا تورطت في سوء سلوك. 

 ة من سجNتي الشخصية". "إبعاد المذكرة/المراسNت بشأن ھذه المسأل

 

أعلم المدير الحالي لعمليات  2014نوفمبر/تشرين الثاني  10بموجب رسالة مؤرخة  .24

ا)ونروا في ا)ردن المدعية أّن الوكالة قررت فسخ القرار المطعون فيه وأّن "نتيجة التحقيق في 

لمراسNت الNحقة في مكتب إقليم ا)ردن وا 2011سبتمبر/أيلول  19و 18ا)حداث التي دارت في 

 ". 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10سُتشطب من سجNتك الشخصية اعتباراً من 

 
ترى المحكمة أّن المدعية تلقت بالكامل ا+نتصاف الذي طلبته في دعواھا بموجب ھذا  .25

، وھذا ا+نتصاف ھو فسخ القرار المطعون فيه 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10القرار المؤرخ 

الوثائق المرتبطة با+حتجاج من سجNتھا في شؤون الموظفين. وتعتبر المحكمة أّن  جميعلوشطب 

 الدعوى أصبحت جدلية اUن. 

 
بعد تسلم المدعية إشعاراً بقرار مدير عمليات  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27لكن في  .26

رفعت طلباً للحصول على إذن  2014نوفمبر/تشرين الثاني  10ا)ونروا في ا)ردن المؤرخ 

 لتعديل دعواھا لطلب التعويض عن ا)ضرار المادية والمعنوية. 

 
تعديل وسائل ا+نتصاف المطلوبة في أي على المحكمة أو+ً أن تقرر إن كان يجوز لمدٍع  .27

القضية. وترى المحكمة أّنه يجوز للمدعية تعديل وسائل ا+نتصاف المطلوبة  الفصل فيمرحلة قبل 

ما بقيت القرارات المطعون فيھا في الدعوى مقتصرة بصورة صارمة طالإلى حين إصدار الحكم 

ربما تغير الوضع الشخصي للمدعية، أو أّن  قرارات التي ُطعن فيھا في طلب مراجعة القرار.على ال



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/024                                             

                                                                                                                    Judgment No.: UNRWA/DT/2015/003                                             

                                                                                                                     

 

Page 8 of 8 

أضراراً مادية أو معنوية وقعت بعد الرفع ا)ولي للدعوى؛ وبذلك + ترى المحكمة من حيث المبدأ 

 عائقاً أمام الموافقة على طلب تعديل وسائل ا+نتصاف. 

 
الحاضرة مختلفة، فعندما رفعت المدعية طلبھا لتعديل بيد أّن آراء المحكمة في القضية  .28

الدعوى لطلب التعويض عن ا)ضرار المادية والمعنوية كانت قد تسلمت إشعاراً بقرار مدير 

عمليات ا)ونروا في ا)ردن القاضي بمنحھا جميع وسائل ا+نتصاف التي طلبتھا في الدعوى. وبھذا 

أراد مدير عمليات ا)ونروا في ا)ردن إنھاء  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 10القرار المؤرخ 

النزاع. وتماماً كما يجوز لمدٍع في أي لحظة خNل ا&جراءات سحب دعواه يجب أن يحظى الُمدعى 

عليه بالفرصة لجعل القضية جدلية من خNل منح المدعي ما طلبه في الدعوى. وسيكون من 

أن لمدٍع حصل على ا+نتصاف المطلوب الكامل ب ُمدعى عليه أن تسمح المحكمةفي حق الا&جحاف 

 طلب وسائل انتصاف أخرى لم يطلبھا سابقاً. ي

 
يلزم مما سبق أّن المحكمة تقرر عدم منح ا&ذن لتعديل الدعوى لطلب تعويض عن  .29

 ا)ضرار المادية والمعنوية. ونتيجة لذلك، فإّن الدعوى جدلية كما تقدم الذكر. 

 
  

  الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .30

  

 الدعوى أصبحت جدلية، وھي مردودة. 
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     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015الثاني /كانون يناير 22 بتاريخ

 

  

 2015يناير/كانون الثاني  22 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̂ع)   

  المحكمة، عّمان.لوري مكناب، رئيسة قلم 

 


