
 

Page 1 of 25 

ح  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/002                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/009 

Date: 18 February 2015  

Original:           English 
 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  دواس

  

  ضد

  

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولميوز
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 مقدمة

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة  داھود دواسھذه دعوى رفعھا  .1

وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا$دنى، التي ُتعرف أيضاً باسم ا$ونروا ("الُمدعى عليه")؛ وھو 

 إساءة استعمال السلطةإغDق التحقيق بعد الشكوى التي رفعھا من التمييز وبالقرار القاضي 

نروا في ا$ردن، علماً أّن التحقيق استنتج أّن ا$دلة التي ُحصل مديرة عمليات ا$ووالتحرش ضد 

 .سوء السلوك الُمبلغ عنهعليھا لم ُتثبت 

  

  الوقائع

 

، وّظفت الوكالة المدعي بموجب تعيين محدد ا$جل 2007فبراير/شباط  11اعتباراً من  .2

ر/شباط فبراي 21. وبموجب رسالة مؤرخة 16في وظيفة مسؤول منطقة إربد على الدرجة 

 .2013فبراير/شباط  10، أعلِم المدعي أّن تعيينه في وظيفة مسؤول منطقة ُمدد حتى 2010

، ُرقي المدعي إلى وظيفة رئيس منطقة جنوب عّمان 2010أبريل/نيسان  1اعتباراً من  .3

 . 2011مارس/آذار  31مع فترة تجريبية مدتھا سنة واحدة تنقضي في  20على الدرجة 

، عّينت الوكالة السيدة ساندرا ميتشل في وظيفة مديرة عمليات 2011فبراير/شباط  1في  .4

 . ا$ونروا في ا$ردن

، أعلِم المدعي أّن فترته التجريبية ُمددت 2011مارس/آذار  31بموجب رسالة مؤرخة  .5

 . 2011يونيو/حزيران  30ثDثة أشھر، أي حتى 

ى عملية المدعي إل، أحيل 2011 يونيو/حزيران 30إلى  2011مارس/آذار  31من  .6

 فرصة التحسن. 



                                                                                Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/002                                                            

     Judgment No.: UNRWA/DT/2015/009  

 

 

Page 3 of 25 

ي من المدير السابق لعمليات ا$ونروا في ا$ردن أول ، تسلّم المدع2011في أبريل/نيسان  .7

تقرير تقييم أداء له في وظيفة رئيس منطقة، علماً أّن ھذا التقرير يغطي الفترة من أبريل/نيسان 

 يلبي التوقعات".  ، وقُيم أداؤه على أّنه "أداء2011إلى فبراير/شباط  2010

أعلِم المدعي أّن عملية ، 2011يونيو/حزيران  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

 . 2011أغسطس/آب  5فرصة التحسن ُمددت حتى 

، طلب المدعي إلى مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن أن 2011يونيو/حزيران  14في  .9

، فمنحته مديرة عمليات وا"جھاد اللذين شعر بھمايأخذ إجازة سنوية مدتھا شھر واحد بسبب التوتر 

منح ا$ونروا في ا$ردن أسبوعاً واحداً مشيرة إلى أّنه نظراً إلى ِقصر فترة ا"شعار لم يكن ممكناً 

 من المدعي 2011يونيو/حزيران  16المدعي إجازة مدتھا شھر. وبعد رسالة إليكترونية مؤرخة 

، رّدت مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن على جازةشرح فيھا سبب حاجته إلى شھر من ا"

 المدعي بالقول "يحق لك استخدام عمليات الموارد البشرية للطعن في قراري إذا اخترَت ذلك". 

ُعقد اجتماع استعراُض منتصف مدة عملية فرصة التحسن ، 2011يونيو/حزيران  26في  .10

ونروا في ا$ردن، ومسؤولة الموارد الخاصة بالمدعي؛ وذلك بين المدعي ومديرة عمليات ا$

البشرية في ا"قليم، ومسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية، كما ُحررت مذكرة تسجيلية 

 لھذا ا,جتماع.    

 3، أدِخل المدعي إلى المستشفى وأحيَل إلى إجازة َمرضية من 2011يوليو/تموز  3في  .11

 . 2011أغسطس/آب  4إلى  2011يوليو/تموز 

 5، ُمددت عملية فرصة التحسن الخاصة بالمدعي حتى 2011يوليو/تموز  31في  .12

 . 2011سبتمبر/أيلول 

، أدِخل المدعي إلى المستشفى مرة أخرى وأحيل إلى إجازة 2011سبتمبر/أيلول  3في  .13

 . 2011ديسمبر/كانون ا$ول  31َمرضية حتى 
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 ترك الخدمة، طلب المدعي 2011سبتمبر/أيلول  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

 $سباب طبية. 

مديرة عمليات ، أعلم المدعي 2011سبتمبر/أيلول  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

ا$ونروا في ا$ردن أّنه أراد تفادي النقاش عن العمل أثناء إجازته الَمرضية وكذلك نظراً إلى 

 رسالة تفيد باVتي ا$ونروا في ا$ردن مشاكله الصحية. وفي اليوم نفسه، أرسلت إليه مديرة عمليات

بسبب أدائك، في الوظيفة "كانت فترة التجربة/فرصة التحسن الخاصة بك ستؤدي إلى عدم تثبيتك 

ونحن خططنا ,ستعراض النتائج النھائية معك وكذلك "عDمك رسمياً بذلك القرار خDل ا,جتماع 

سبتمبر/أيلول". وقد أرِسلت ھذه الرسالة بالبريد ا"ليكتروني إلى المدعي وأيضاً  5عقده في  قررالم

 ُسلّمت له باليد. 

، ُعقد مجلس طبي لتقييم لياقة المدعي لمواصلة العمل مع 2011سبتمبر/أيلول  13في  .16

 الوكالة. 

، أعلِم المدعي أّن المجلس الطبي 2011أكتوبر/تشرين ا$ول  18رسالة مؤرخة  بموجب .17

مع الوكالة، وأّن خدماته سُتنھى $سباب طبية بأثر يسري  تقديم خدماته,ئق لمواصلة غير اعتبره 

 . 2012يناير/كانون الثاني  17من 

  .2012يناير/كانون الثاني  15إلى  1كان المدعي في إجازة َمرضية من  .18

، رفع المدعي إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية 2012يناير/كانون الثاني  14في  .19

 . مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن والتحرش ضد إساءة استعمال السلطةشكوى من التمييز و

، طلب 2012وأكتوبر/تشرين ا$ول  2012في مناسبات عدة وقعت بين مارس/آذار  .20

 الرقابة الداخلية إعDمه عن موعد النظر في شكواه.  المدعي إلى دائرة خدمات

 ، قابل أحد المحققين المدعي. 2012أكتوبر/تشرين ا$ول  15في  .21
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رئيسُة شعبة التحقيقات التابعة  ، التقت السيدة ماكسين مانديتش2013أغسطس/آب  27في  .22

غير لدائرة خدمات الرقابة الداخلية المدعَي "عDمه بنتيجة التحقيق أ, وھي أّن مزاعمه اعُتبرت 

 . ُمثبتة

، أعلمت رئيسة شعبة التحقيقات 2013سبتمبر/أيلول  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .23

أّن التحقيق أغلِق $ّن ا$دلة التي ُحصل عليھا لم ُتثبت التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية المدعَي 

 سوء السلوك المبلغ عنه. 

غDق التحقيق بعد شكواه ، طلب المدعي مراجعة لقرار إ2013أكتوبر/تشرين ا$ول  7في  .24

 من السلوك المحظور ضد مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن. 

 .لم ترد الوكالة على طلب المدعي لمراجعة القرار .25

 ، رفع المدعي دعواه أمام محكمة ا$ونروا للمنازعات2014 يناير/كانون الثاني 23في  .26

 . ("المحكمة")

، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى؛ وأرِسل الرد إلى 2014فبراير/شباط  25في  .27

 . 2014فبراير/شباط  26المدعي في 

، رفع المدعي طلب إظھار وثائق وأدلة، كما رفع طلباً 2014نوفمبر/تشرين الثاني  24 في .28

 25رد الُمدعى عليه، وأرِسل الطلب إلى الُمدعى عليه في للحصول على إذن لرفع مDحظات على 

 . 2014نوفمبر/تشرين الثاني 

رّد الُمدعى عليه على الطلب ملتمساً من المحكمة ، 2014ديسمبر/كانون ا$ول  4في  .29

المطلوبة ورفض الطلب رفض دفوع المدعي جملة وتفصيDً وحرمانه من جميع أسباب ا,نتصاف 

 بكامله. 

ديسمبر/كانون ا$ول  7) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 120بموجب ا$مر رقم  .30

أو قبل نھاية  2014انون ا$ول ديسمبر/ك 12، أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن ُيظھر في 2014
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التحقيق غير الُمحرر ونسخة من السجDت غير  بصفة الحجب تقريرَ إظھاراً العمل في ذلك اليوم 

 ُمحررة للمقابDت التي أجرتھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية فيما يخص شكوى المدعي.

غير الُمحرر  ، رفع الُمدعى عليه تقرير التحقيق2014ديسمبر/كانون ا$ول  11في  .31

ونسخة من السجDت غير الُمحررة للمقابDت التي أجرتھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن 

 شكوى المدعي. 

من السجل غير  28، رفع الُمدعى عليه الصفحة 2014ديسمبر/كانون ا$ول  29في  .32

فِلت عن غير قصد الُمحرر للمقابلة التي أجريت مع السيدة ميتشل مشيراً إلى أّن ھذه الصفحة أغ

 . 2014ديسمبر/كانون ا$ول  11ل إلى المحكمة في ضوئياً وأرسِ  السجل عندما ُمسح

ديسمبر/كانون ا$ول  31المؤرخ  )UNRWA/DT/2014( 129بموجب ا$مر رقم  .33

أو قبل نھاية العمل  2015يناير/كانون الثاني  5، أمرت المحكمة الُمدعى عليه أن ُيظھر في 2014

من السجل غير الُمحرر للمقابلة التي  27و 26و 25م إظھاراً بصفة الحجب الصفحات في ذلك اليو

 شكوى المدعي. أجرتھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية مع السيدة ميتشل بشأن 

يناير/كانون  2الصفحات المفقودة من سجل مقابلة السيدة ميتشل في رفع الُمدعى عليه  .34

 . 2015الثاني 

على المواد التي ُكشفت، أ, وھي ، رفع المدعي تعليقاته 2015يناير/كانون الثاني  26 في .35

 سجDت المقابDت وتقرير التحقيق؛ كما رفع أيضاً مDحظاته على رد الُمدعى عليه. 

         حجج المدعي

 يقّدم المدعي الحجج التالية: .36

i( بتمديد فترته 1مييزية قامت مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن بصورة تعسفية وت (

 ) بعدم تثبيته في وظيفته؛2التجريبية و
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ii(  في وظيفة رئيس منطقة، تقريباً في تقرير تقييم أدائه النھائي الذي يغطي سنته ا$ولى

المدعَي على أّنه موظف "يلبي ا$داء  قّيم المدير السابق لعمليات ا$ونروا في ا$ردن

 المتوقع منه"؛

iii(  التحسن بعد شھرين فقط من انضمام مديرة عمليات ا$ونروا في أحيَل إلى خطة فرصة

، وعليه؛ لم يكن ممكناً لمديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن الُمعينة ا$ردن إلى الوكالة

للسلطة وتحرشاً.  استعمالحديثاً آنذاك أّنھا قّيمت أداءه بصورة سليمة، وكان ذلك إساءة 

في خDل فترته التجريبية، كما أّن الخطة خاطئاً  وقد ُطّبقت خطة فرصة التحسن تطبيقاً 

 /آذارمارس 31مع ا"شارة إلى أّن تاريخ البداية كان  2011مايو/أيار  3ُوّقعت في 

 ؛2011

iv( فاً للفقرةDمن توجيه شؤون الموظفين  2.9 خA/4/part VII لم ُيبلّغ كتابياً بأسباب ،

 ية ا$ولية؛انقضاء المدة التجريب تمديد فترته التجريبية قبل

v(  مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن القاضي بتمديد فترته التجريبية متحيزاً كان قرار

 ياً $ّنه لم ُيطّبق على قدم المساواة على جميع رؤساء المنطقة ا$ربعة؛وتمييز

vi(  سلطتھا وتحرشت به برفضھا  استعمالأساءت مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن

الموافقة على طلبه لشھر من ا"جازة ا,ستثنائية مما سبب له مشاكل صحية؛ وقبلت 

وطلبت إليه فقط مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن منحه أسبوعاً واحداً من ا"جازة 

في يوم العمل ا$ول بعد الخاص بعملية فرصة التحسن حضور اجتماع منتصف المدة 

، ومن ثم ُمنح 2011يوليو/تموز  3، مما أدى إلى إدخاله إلى المستشفى في إجازته

 ؛ 2011أغسطس/آب  7إجازة َمرضية حتى 

vii(  دفعته مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن إلى ترك الوكالة $سباب طبية، فعندما كان

اقترحت مديرة الموارد البشرية أن يتقاعد  2011في إجازة َمرضية في يوليو/تموز 

سباب طبية. وفي أغسطس/آب اقترحت مديرة الموارد البشرية تسوية واقترحت أيضاً $

أن يستقيل وأن يتسلّم تعويضاً مالياً جيداً. وفي مطلع سبتمبر/أيلول قصده رئيس منطقة 

انتھاء الخدمة ببالنيابة عن مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن الذي أوصى إربد 

المستشفى في سبتمبر/أيلول، زاره رئيسا برنامَجي $سباب طبية. وعندما كان في 
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التعليم والصحة واقترحا انتھاء الخدمة $سباب طبية، وأشارا إلى أّن ذلك كان خياراً 

 ًDلدى مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن؛ مفّض 

viii(  تعرض للتحرش على يد مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن عندما كان في إجازة

 ه أخبرھا بأّنه رغب في تفادي النقاشات حول العمل؛َمرضية رغم أنّ 

ix(  شھراً، وقد  20قابله محقق بعد تسعة أشھر من رفعه الشكوى، وأعلِم با,ستنتاج بعد

الخاص بحظر  06/2010إجراء تحقيق فوري مع أّن التعميم رقم  تخلفت الوكالة عن

وإساءة استعمال السلطة" ينص  –بما في ذلك التحرش الجنسي  –التمييز والتحرش 

 رسمية"؛الشكوى الأشھر من رفع  3على إجراء التحقيق في فترة ", تزيد على 

x(  رئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات  ه، أعلمت2013أغسطس/آب  27في

با,ستنتاج الذي توصل إليه التحقيق، فذكر جانبين من شكواه لم شفھياً  الرقابة الداخلية

 العDج فيو الكربما سبب له موالتحرش  إساءة استعمال السلطةجا، وھما ُيعال

المستشفى. وأخذت رئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية علماً 

عبر البريد ا"ليكتروني أّن  2013سبتمبر/أيلول  23بمDحظاته لكّنھا أعلمته في 

 التحقيق اعُتبر مغلقاً؛ و

xi( أن يتسلّم نسخة من التحقيق عندما طلبھا؛ كان ينبغي 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .37

i(  نسخة من تقرير التحقيق؛الحصول على 

ii(  الوضع السابق أو الحصول على تعويض مالي يعادل الرواتب التي بإعادته إلى وظيفته

 سلّمھا منذ تاريخ انتھاء خدمته حتى تاريخ سن تقاعده؛سيتكان 

iii(  والتبعات الجسدية التي أدت إلى إدخاله المستشفى؛ الكربالتعويض عن 

iv( التعويض عن التأخر في التحقيق في شكواه؛ 

v(  ئمة" ضدDمديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن ودائرة خدمات فرض "إجراءات م

 الرقابة الداخلية؛ و



                                                                                Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/002                                                            

     Judgment No.: UNRWA/DT/2015/009  

 

 

Page 9 of 25 

vi(  لفرض  ما يمكن اتخاذه من إجراءاتإحالة القضية إلى المفوض العام بغية اتخاذ

 التحقيق والطريقة التي أجِري بھا. فترة المساءلة , سيما فيما يخص طول 

  

  حجج الُمدعى عليه

     

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .38

i(  اُتبعت حسب ا$صول، فقد أجرت دائرة  2010/06نة في التعميم ا"جراءات المبيّ إّن

مديرة تمھيدياً أجِري بعده تحقيق كامل، وجرت مقابلة  قييماً خدمات الرقابة الداخلية ت

 عمليات ا$ونروا في ا$ردن والمدعي؛ 

ii(  استنتج التحقيق حسب ا$صول أّن ا$دلة لم ُتثبت المزاعم ضد مديرة عمليات ا$ونروا

 في القرارات؛ إساءة استعمال السلطةالتمييز وفي ا$ردن، وھي مزاعم 

iii(  على المدعي عبء إثبات التحامل، وقد عجز عن تقديم أي دليل على أّن قرار يقع

حسب دراسًة إغDق التحقيق كان تعسفياً أو مزاجياً؛ وُدرست جميع شكاوى المدعي 

 ؛إساءة استعمال السلطةا$صول وأدِرجت في الزعم العام، وھو زعم التمييز و

iv(  ي سببه نقص خطير في الموارد شھراً في دراسة شكوى المدع 20التأخر الذي بلغ

 التحقيقية في الوكالة وفي دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛

v(  من دائرة خدمات الرقابة الداخلية فقط أن  06/2010(أ) من التعميم  29تقتضي الفقرة

ت التي موجزاً عن نتائج التحقيق وا,ستنتاجاتقّدم إلى المدعي بصفته الفرد المظلوم 

 ما أبلِغ به المدعي؛ وتوصل إليھا، وھذا 

vi(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيDأساس قانونياً ل , 
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39.  ،ًDيلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى، وأن ترفض دفوع المدعي جملة وتفصي

 وأن ترد الدعوى بكاملھا.

  

  ا$عتبارات

  

  المسائل التمھيدية

شفھية، وقد راجعت  ة استماعيطلب أي من المدعي أو الُمدعى عليه في ھذه القضية جلس لم .40

المحكمة جميع الكتابات والوثائق والمعلومات وترى أّن الطرفين رفعا مادة كافية للبت في الدعوى؛ 

 شفھية. استماع وعليه، لن ُتعقد جلسة 

اخلية، وھي التوصية بإغDق يطعن المدعي رسمياً في توصية دائرة خدمات الرقابة الد .41

المرفوعة ضد مديرة عمليات ا$ونروا في والتحرش  إساءة استعمال السلطةشكواه من التمييز و

ا$ردن السيدة ميتشل. وقد جاء في التوصية المذكورة أّن ا$دلة التي ُحصل عليھا خDل التحقيق لم 

     ُتثبت سوء السلوك الُمبلغ عنه. 

بما في ذلك التحرش  –الخاص بحظر التمييز والتحرش  06/2010ينص التعميم رقم  .42

على ما يلي "...ُيرفع التقرير إلى مدير ا"قليم أو  28وإساءة استعمال السلطة" في الفقرة  –الجنسي 

مع نسخة إلى مدير دائرة خدمات الرقابة  ما ينطبق على الحالةمدير الموارد البشرية حسب 

حسب ما ينطبق على فإّن "لمدير ا"قليم أو مدير الموارد البشرية،  29الداخلية". ووفقاً للفقرة 

 ، اتخاذ أحد ا"جراءات التالية: الحالة

  

سُتغلق القضية، وسُيقدم إلى المذنب المزعوم فإذا اعُتبرت المزاعم بD أساس من الصحة...   ) أ(

  .والفرد المظلوم موجزاً لنتائج التحقيق واستنتاجاته..."
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ترى المحكمة أّن المدعي جانب الصواب عندما طعن في قرار دائرة خدمات الرقابة  .43

الداخلية $ّن ھذه الدائرة كما ورد أعDه ليست من يقرر إغDق القضية أو عدم إغDقھا؛ ولكّن دائرة 

عمال إساءة استخدمات الرقابة الداخلية ترفع تقريراً مفاده وقوع أو عدم وقوع التمييز أو التحرش أو 

، و, يكون منھا إ,ّ أن ترفع توصية إّما بإغDق القضية أو باتخاذ المزيد من ا"جراءات فيما السلطة

يتعلق بنتائج التحقيق. وعليه؛ , ُتعتبر توصية دائرة خدمات الرقابة الداخلية قراراً إدارياً يمكن 

 الطعن فيه أمام المحكمة.

جھت ضد مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن، لكن في القضية الحاضرة، و$ّن الشكوى وُ  .44

فإّن من الجلي للمحكمة أّن قصد المدعي كان الطعن في قرار المفوض العام القاضي بإغDق القضية 

وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن مزاعمه ضد مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن. وبعد كل توصية 

إساءة استعمال شكوى من التمييز أو التحرش أو ترفعھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية بعد ورود 

، يجب على الشخص المخول بالسلطة اتخاذ إجراء وإبDغ المشتكي والشخص موضوع السلطة

قرار رسمي من ھذا القبيل، ترى المحكمة أّن المفوض العام  بناًء على ذلك. وفي ظل غيابالتحقيق 

فادھا إغDق القضية. مالرقابة الداخلية و قرر ضمناً ا$خذ بالتوصية المقدمة من دائرة خدمات

 وعليه؛ يجب اعتبار المدعي طاعناً في ھذا القرار. 

  

  موضوع الدعوى

 و,ية المحكمة

من النظام ا$ساسي للمحكمة، علماً أّن ا$حكام  2يرد اختصاص المحكمة في المادة   .45

 ھي كما يلي:  2في الفقرة القانونية ذات الصلة 
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. تختص محكمة ا$ونروا للمنازعات في ا,ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا$فراد 1

ضد المفوض العام بصفته المسؤول التنفيذي ا$ول ل[ونروا، وتختص أيضاً في إصدار 

، من ھذا النظام ا$ساسي، وھي الدعاوى 1، الفقرة 3ا$حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 

  التي تلتمس: 

  

الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه , يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف،        )أ(

علماً أّن المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمDن جميع أحكام النظامين 

ا$ساسي وا"داري للموظفين ذات الصلة، وجميع ا"صدارات ا"دارية ذات الصلة، 

  عوم؛ السارية في زمن وقوع عدم المراعاة المز

  الطعن في قرار إداري يفرض إجراًء تأديبياً. ) ب(

 

، Messinger, 2011-UNAT-123محكمة ا$مم المتحدة لDستئناف في حكمھا قضت  .46

 بما يلي: 

  

من الواضح أّن محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات , تملك الو,ية للتحقيق في 

من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$مم المتحدة  2شكاوى التحرش بموجب المادة 

للمنازعات؛ لكن بغية البّت فيما إن كانت القرارات ا"دارية المطعون فيھا سليمة 

لمتحدة للمنازعات النظر في الدوافع، يقع ضمن نطاق اختصاص محكمة ا$مم ا

  مزاعم التحرش، وھذا يختلف عن إجراء تحقيق من جديد في شكوى من التحرش. 

  

بناًء على ذلك، تقضي المحكمة بأحقيتھا في استعراض الشكوى التي رفعھا المدعي من  .47

 والتحرش ضد السيدة ميتشل مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن إساءة استعمال السلطةالتمييز و

في تقريرھا أّن ا$دلة التي ُحصل عليھا لم تثبت  رقابة الداخليةحتى ولو استنتجت دائرة خدمات ال
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شكوى المدعي. وفي ھذه ا$نواع من القضايا، تتمثل مھمة المحكمة في استعراض الوقائع 

عتبار المزعومة والبت فيما إن أثبِتت أم ,؛ وبالتالي، يجب على المحكمة أن تنظر فيما إن أمكن ا

 للسلطة وتحرش.  استعمالالوقائع الُمثبتة أفعال تمييز وإساءة 

    التمييز

 تعريف "التمييز": ، 06/2010يقّدم التعميم رقم  .48

ھو أي معاملة مجحفة أو تفريق تعسفي يستند إلى ِعرق شخص أو جنسه أو  التمييز  ) أ(

أو إعاقته أو سّنه أو لغته أو أصله ا,جتماعي أو  دينه أو جنسيته أو أصله ا"ثني

 صحته أو أي سمات شخصية أخرى.  

   

أّن قرار مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن القاضي بتمديد فترته التجريبية يزعم المدعي  .49

 ُعينا في الوقت نفسه الذي ُعين فيهلرئيَسي منطقة آخرين  ناتالتجريبي ّن الفترتينكان تمييزياً $

ى أّن عدم تثبيت المدعي في وظيفته , يمكن اعتباره عمDً ينم المدعي لم ُتمددا؛ بيد أّن المحكمة تر

يم كل واحد منھم قُ عن تمييز، فقد كان رؤساء المناطق ا$ربعة مستقلين عن بعضھم بعضاً وبالتالي 

عدم تثبيته، أو مسألة  إّن مسألة تثبيت أي من رؤساء المناطق اVخرين أو تقييماً منفصDً. وعليه؛

 حاجته إلى تمديد لفترته التجريبية أم ,، اعتمدت على ا$داء المنفرد لكل رئيس منطقة. 

 إساءة استعمال السلطة

 ": إساءة استعمال السلطةيقّدم التعميم نفسه تعريف " .50

ھي ا,ستخدام غير الDئق لموقع تأثير أو نفوذ أو  إساءة استعمال السلطة(ث) 

سلطة ضد شخص آخر؛ وينطوي ھذا على خطورة خاصة عندما يستخدم شخص 

تأثيره أو نفوذه أو سلطته ليؤثر تأثيراً غير ,ئق في الحياة المھنية لشخص آخر أو 

د العقد في أحوال توظيفه، ويشمل ھذا ِذكراً , حصراً التعيين أو ا,نتداب أو تجدي

أو تقييم ا$داء أو الترقية. وقد تشمل إساءة استعمال السلطة السلوك الذي يخلق بيئة 
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عمل عدائية أو مسيئة تشمل ِذكراً , حصراً استخدام الترھيب أو التھديدات أو 

   ."ا,بتزاز أو ا"كراه

عندما لك وذ سلطتھا استعماليزعم المدعي أّن مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن أساءت  .51

 ، وعندما أحالته إلى خطة فرصة التحسن. مرتين مددت فترته التجريبية

، اختير المدعي لوظيفة رئيس منطقة جنوب عّمان على 2010أبريل/نيسان  1اعتباراً من  .52

 31. وفي 2011مارس/آذار  31مع فترة تجريبية مدتھا سنة واحدة تنقضي في  20الدرجة 

 30أّن فترته التجريبية سُتمدد ثDثة أشھر، أي حتى  ، أعلِم المدعي2011مارس/آذار 

، ُوقعت خطة عمل خاصة بخطة فرصة التحسن 2011مايو/أيار  3. وفي 2011يونيو/حزيران 

الفترة التجريبية للمدعي مرة ومن ثم ُمددت  ؛2011مارس/آذار  31مع تاريخ بداية رجعي ھو 

 5بعد ذلك حتى  تالفترة التجريبية ُمدد ويشير الطرفان إلى أنّ . 2011أغسطس/آب  5أخرى إلى 

 .2011سبتمبر/أيلول 

للسلطة من جانب مديرة عمليات  استعماليزعم المدعي أّن تمديد فترته التجريبية كان إساءة  .53

ا$ونروا في ا$ردن $ّنھا قررت ذلك بعد مضي شھرين فقط من توليھا منصبھا؛ ويقول المدعي إّن 

ليات ا$ونروا في ا$ردن قد حظيت بالفرصة لتقييم أدائه بصورة من المحال أن تكون مديرة عم

في وظيفة رئيس بخDف المدير السابق لعمليات ا$ونروا في ا$ردن الذي قّيم أداء المدعي  سليمة

إلى  2010من أبريل/نيسان  10على أّنه "يلبي ا$داء المتوقع" فيما يخص فترة ا$شھر الـمنطقة 

 . 2011فبراير/شباط 

 على ما يلي:  2.4نص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم ي .54

  

  . يبيةلتجراتخضع التعيينات ل`تمام الُمرضي لما يقل عن شھر من الخدمة 
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على ما يلي في الجزء  PD A/4/Part VII/Rev.7ينص توجيه شؤون الموظفين رقم 

  ذي الصلة: 

 الغرض من فترة التجربة .3
  

الغرض من فترة التجربة ھو سبر أغوار ا$داء العام للموظف وإمكانيته في الوظيفة  إنّ 

التي ُيعيaن فيھا أو ُيعاد انتدابه إليھا، وذلك بھدف تحديد كفاية موقفه فيما يخص مقاييس 

  أداء معيارية معينة. ويخضع الموظفون للتجربة في حا,ت: 

)i( التعيين؛ 

)ii( أو بدونھا. إعادة ا,نتداب أو النقل بترقية 

  

***  

  إشعار الموظف بالتجربة في حالة النقل والترقية. 6

  

[...] إذا قُررت أي حا,ت تمديد لفترة التجربة ا$ولية، سوف ُيبلّغ الموظف بالِمثل 

  كتابياً وسُيعطى أسباب التمديد. 

***  

   تمديد الُمدد التجريبية ا$ولية. 9

  

***  

ُمددت فترة تجربة أولية سواًء لحا,ت التعيين الجديدة أو حا,ت النقل أو  إذا 2.9

الترقية، يجب إبDغ الموظف كتابياً بھذا التمديد وا$سباب الداعية له على أن يكون ذلك 

  قبل انقضاء المدة التجريبية ا$ولية. 

***  

بيت التعيين والنقل . في جميع الظروف، تعتبر الفترة التجريبية الُمرضية شرطاً لتث11
  والترقية. 
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القاضية بتمديد  ،تبت إن كانت قرارات مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردنعلى المحكمة أن  .55

إساءة بالفترة التجريبية للمدعي مرات عدة وبتطبيق عملية فرصة التحسن على المدعي، مشوبة 

 . استعمال السلطة

أخطاء إجرائية في عملية التمديد ا$ول لفترته التجريبية وعلى أو,ً، يزعم المدعي وقوع  .56

 PDتمديد مع أّن ذلك من مقتضيات توجيه شؤون الموظفين اً بأسباب الكتابيرأسھا أّنه لم ُيبلّغ 

A/4/Part VII/Rev.7.؛ و, يجادل الُمدعى عليه في ھذا الخطأ 

مديرة عمليات ا$ونروا في $ّن  قُيم على نحو غير سليميزعم المدعي أّن أداءه ثانياً،  .57

خطة فرصة التحسن خDل فترته  بصورة خاطئة 2011مايو/أيار  3ا$ردن فرضت عليه في 

 التجريبية، ويقول إّن فرصة التحسن ليست آلية تستخدم مع الموظفين خDل فتراتھم التجريبية. 

، 2010ارس/آذار م 17تنص سياسة إدارة ا$داء الخاصة بالموظفين المحليين، المؤرخة  .58

"تعتمد عملية فرصة التحسن على ا"دارة الفعالة  :على ما يلي 1وتحديداً في الحاشية  IIIفي الفرع 

لعمليتين ذاَتي صلة لكّنھما منفصلتين؛ والعملية ا$ولى ھي فترة التجربة (المرجع: توجيه شؤون 

ات الخاصة بسوء السلوك )، والثانية ھي التأديب وا"جراءA4 part VIIالموظفين المحليين 

). إّن وجود عمليٍة فعالٍة لتقييم الموظفين A10 part III(المرجع: توجيه شؤون الموظفين المحليين 

خDل فترة التجربة يضمن تقييَم الموظفين، الذين يكملون فترة التجربة بصورة ُمرضية، تقييماً مفاده 

اق. أّما عملية فرصة التحسن، فھدفھا إعادة أّنھم قادرين على تقديم أداء بمستويات ُمرضية باتس

ا$داء المتردي إلى مستويات ا$داء التي أظھرھا صاحبه في السابق؛ وليس الھدف منھا الوصول 

  ."بأداء الموظف إلى مستوى ُمرٍض للمرة ا$ولى [...]

 

من الواضح من النص أعDه أّن مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن طّبقت عملية غير  .59

صحيحة لتقييم أداء المدعي، و, يطعن الُمدعى عليه في ذلك، فھناك إصدار إداري محدد ُيعنى 

 PDبتقييم أداء الموظفين خDل فتراتھم التجريبية، أ, وھو توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 
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A/4/Part VII/Rev.7 . ّمديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن  و, يطعن الُمدعى عليه أيضاً في أن

 أعلِمت أّن عملية فرصة التحسن لم تكن العملية المDئمة ومع ذلك قررت مواصلة العملية. 

التي أعّدت بعد ا,جتماع ثالثاً، يشكو المدعي من أّنه لم ُيعلَم بمحتوى المذكرة التسجيلية  .60

 مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن بشأن أدائه. حضره مع الذي 

 10في فقرته رقم  ،PD A/4/Part VII/Rev.7شؤون الموظفين المحليين  ينص توجيه .61

 الخاصة باستعراض الخدمة التجريبية وما يتصل بذلك من إجراءات وصDحيات، على اVتي: 

  

العادة تخضع الخدمة التجريبية، سواًء كانت مرتبطة بتعيين جديد أو نقل  في 2.10

أو ترقية، للتقييم والتسجيل في نموذج التقرير الدوري الساري على فئة الموظفين 

المعنية. ويجب على المسؤولين الذين فّوضت إليھم سلطة تثبيت التجربة أو عدم 

بتسجيل الخدمة وتقييمھا بواسطة نموذج تثبيتھا أن يضمنوا أّن ا"جراءات المتعلقة 

التقرير الدوري امُتثلت حسب ا$صول، وأّن قراراتھم مشروحة بوضوح وموّقعة 

  ومؤرخة في سجDت شؤون الموظفين المDئمة. 

 

تقضي المحكمة أّن المادة المذكورة أعDه، التي تنطبق على تقييم الخدمة التجريبية للمدعي،  .62

ا,جتماعات التي يعقدھا مع الموظف الخاضع للتجربة. ونظراً إلى تجبر المشرف على تسجيل 

وجوب شمول ھذه التقارير الدورية في سجDت شؤون الموظفين، فإّن المحكمة تقضي بوجوب 

إعطاء الموظف المعني نسخة من ھذه التقارير. و, يطعن الُمدعى عليه في أّن المدعي لم يتسلّم 

 عقدھا مع مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن. نسخة من سجDت ا,جتماعات التي

  

حتى مع ا,فتراض أّن مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن رأت أّنھا أصابت في تطبيق  .63

عملية فرصة التحسن لتقييم أداء المدعي، إ,ّ أّن سياسة إدارة ا$داء الخاصة بالموظفين المحليين 

مع  هينبغي أن يوّقع المدعي تقرير اجتماعاتتنص على أّنه كان  2010مارس/آذار  17المؤرخة 

 مشرفته، أ, وھي مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن. 
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 ، المتعلق بخطة فرصة التحسن وصحيفة العمل، على اVتي:III.2تنص السياسة في الفرع  .64

 
عمليات ا,ستعراض والمباحثات التي تدور بقصد  جميعفي أي حال، يجب توثيق 

المتابعة بين الموظف والمشرف (أو المشرفين)/رؤساء الدوائر في خDل فترة 

برنامج فرصة التحسن وفي آخرھا توثيقاً دقيقاً؛ ويجب أن يوّقعھا ا$طراف 

المنخرطون في المباحثة وذلك لتتأتى القدرة على إثبات أّن المشرفين اتسموا 

وضوح وأّن الموظفين نالوا الفرصة لطرح أسئلة عن الخطة وواجبات العمل بال

 ومستوى ا$داء المتوقع [...] (التشديد في ا$صل)  

  

 
لئن كانت ا$خطاء المذكورة أعDه يجب اعتبارھا على أقل تقدير مؤسفة جداً عندما ترتكبھا  .65

ه , يمكن اعتبارھا تلقائياً أفعال إساءة مدعومة بموظفي موارد بشرية، إ,ّ أنّ  مديرة رفيعة المستوى

إذا ارُتكبت بحسن نية. وستنظر المحكمة اVن فيما إن كانت ا$خطاء المذكورة للسلطة  خداماست

 للسلطة أم ,.  تعمالأعDه ترقى فعDً إلى إساءة اس

 

ة التي إذ تأخذ المحكمة في ا,عتبار تقرير دائرة خدمات الرقابة الداخلية وسجDت المقابل .66

أجريت مع السيدة ميتشل، فإّنھا تشير إلى أّن نية مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن ومسؤولة 

الموارد البشرية في ا"قليم كانت "تفادي اللجنة ا,ستشارية المعنية بالموارد البشرية"، ومعنى ذلك 

وظيفة رئيس تفادي ا,ضطرار إلى طلب توصية من ھذه اللجنة بشأن عدم تثبيت المدعي في 

يونيو/حزيران  20منطقة. وتشير المحكمة على وجه الخصوص إلى رسالة إليكترونية مؤرخة 

من مسؤولة الموارد البشرية في ا"قليم إلى مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن. وعDوة  2011

ورد عن ، 2011يونيو/حزيران  20في السلسلة ذاتھا من الرسائل ا"ليكترونية المؤرخة على ذلك، 

لقد سّممُت البئر بشأن رئيَسي المنطقتين في مذكرة ...مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن قولھا "

طويلة بشأن أمور كثيرة أرسلتھا إلى المفوض العام ونائبة المفوض العام بدون ذكر أسماء، وذلك 

مديرَة ق محقالب في مسعى للحصول على دعمھما للقرارات القادمة المخطط لھا...". وعندما استجو

عمليات ا$ونروا في ا$ردن حول معنى ھذه العبارة رّدت بالقول "إّنه مجرد تعبير". وعندما سألھا 
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؟ أ, يوحي أّنك كنِت تحّرفين ‘ا"عDم’بأكثر بكثير من مجرد ‘ تسميم البئر’المحقق "أ, يوحي 

أجابت مديرة عمليات ا$ونروا  الحقائق لكي تقف نائبة المفوض العام والمفوض العام إلى جانبك؟"

في ا$ردن قائلة "ھذا افتراض عادل". و, شك لدى المحكمة في أّن مديرة عمليات ا$ونروا في 

 ا$ردن كانت تشير في عباراتھا إلى تعيين المدعي.

 

في الغالب، يكون من العسير جداً على المحكمة التفريق بين سوء ا"دارة وإساءة استعمال  .67

في القضية الحاضرة، تقّدم العبارات التي استخدمتھا مديرة عمليات ا$ونروا في  السلطة؛ لكن

وتشير عبارات  ا$ردن في التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية توضيحاً للمسألة.

ر في يمديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن إلى أّنھا استخدمت منصبھا استخداماً غير ,ئق للتأث

: 06/2010العام، وھذا بعينه ما يشمله تعريف إساءة استعمال السلطة في التعميم رقم  المفوض

 ھي ا,ستخدام غير الDئق لموقع تأثير أو نفوذ أو سلطة ضد شخص آخر".  إساءة استعمال السلطة

 
 التحرش

 ما يجب اعتباره تحرشاً:  06/2010التعميم رقم يعّرف  .68

ھو أي سلوك غير ,ئق وغير مرحب به قد ُيتوقع أو ُيدرك منه وفق  التحرش

المعقول أّنه يسبب إساءة أو إذ,,ً لشخص آخر. وقد يأخذ التحرش شكل كلمات أو 

إيماءات أو أفعال تميل إلى إزعاج شخص آخر أو إفزاعه أو الحط من قدره أو 

ا ا$فعال التي تخلق بيئة ترھيبه أو التقليل من شأنه أو إذ,له أو إحراجه، ومثلھ

 عمل تتسم بالترھيب والعدوانية وا"ساءة.

 2012يناير/كانون الثاني  14شرح المدعي في جزء كبير من الرسالة التي أرسلھا في  .69

إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية كيفية تعرضه للتحرش على يد مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن 

في بيته وفي المستشفى؛ وتDحظ المحكمة أّن تقرير دائرة خدمات  عندما كان في إجازة َمرضية

ومع ما في الشكوى من بيان واضح، . الرقابة الداخلية لم يورد كلمة واحدة عن التحرش المزعوم

ومع ما ُيظھره ملف القضية، من أّن المدعي واصل خDل إجازته الَمرضية تلقي رسائل ورسائل 

مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن، وكذلك مكالمات أو زيارات من  إليكترونية تتعلق بالعمل من
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موظفين في ا$ونروا "قناعه بالتقاعد $سباب طبية، إ,ّ أّن التقرير , يتطرق إلى المسألة , من 

 قريب أو بعيد. 

أّنه عندما التقى رئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة  ،يذكر المدعي في عريضة الدعوى .70

وأعلِم شفھياً بنتيجة التحقيق، أشار إلى أّنه لم  2013أغسطس/آب  27خدمات الرقابة الداخلية في 

 يتم التطرق إلى مسألة التحرش. و, يطعن الُمدعى عليه في ھذا. 

المحكمة ببيانھا أّن ھذه الوقائع المزعومة يجب اعتبارھا ُمثَبتة، فإّنھا , تجري بذلك إّن  .71

ّنھا تشير فحسب إلى أّن الوقائع التي يزعمھا المدعي محددة جداً، وأّن الُمدعى عليه بل إ تحقيقاً جديداً 

لم يطعن فيھا، وأّن دائرة خدمات الرقابة الداخلية لم تحقق فيھا. ومع ذلك، تنشأ معظم الوقائع من 

م رسائل إليكترونية قُّدمت بصفة أدلة في ملف الدعوى، وُتطّبق المحكمة ما قررته محكمة ا$م

من  46المقتبس في الفقرة  Messinger 2011-UNAT-123المتحدة لDستئناف في حكمھا 

 ھذا الحكم. 

إجازة استثنائية مدتھا شھر  2011يونيو/حزيران  14يشير المدعي إلى أّنه طلب في  .72

ّنه المدعي مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن بأ$سباب طبية لكّنه ُمنح أسبوعاً واحداً. وعندما أخبر 

الناجمين عن تمديد فترته التجريبية وعملية فرصة  الكربا"جازة بسبب التوتر وھذه يحتاج إلى 

 الطعن في قراراھا. أّنه يستطيع التحسن، كان رد مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن 

، أدِخل المدعي إلى المستشفى بسبب ألم في الصدر وخضع لعملية 2011يوليو/تموز  3في  .73

، اقترحت مديرة الموارد البشرية أن 2011في يوليو/تموز ما كان في إجازة َمرضية قلب. وعند

التقاعد $سباب طبية مع الحصول على تعويض جيد، وكررت ھذا العرض في  يأخذ في الحسبان

أغسطس/آب. ويزعم المدعي أّن رئيس منطقة إربد أعلمه في مطلع سبتمبر/أيلول أّن مديرة عمليات 

. وعندما كان ردن اقترحت تركه للخدمة $سباب طبية وأّنھا أرادت جواباً فورياً ا$ونروا في ا$

سبتمبر/أيلول، زاره رئيسا برنامَجي التعليم والصحة واقترحا أن  5و 3المدعي في المستشفى بين 

 يار مفضل لدى مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن. يطلب ترك الخدمة $سباب طبية $ّن ذلك ھو خَ 
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ترك الخدمة  َمرضيةأثناء إجازته ال 2011سبتمبر/أيلول  7المحصلة، طلب المدعي في  في .74

كتب المدعي إلى مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن مشيراً إلى $سباب طبية. وفي اليوم التالي، 

أعلمته مديرة عمليات رغبته في تفادي النقاش عن العمل بسبب مشاكله الصحية. ومع ذلك، 

ُسلمت باليد بقولھا ا$ونروا في ا$ردن في اليوم نفسه بموجب رسالة إليكترونية وكذلك برسالة 

"يجب أن أعلِمك أّن فترتك التجريبية/عملية فرصة التحسن بصفتك رئيس منطقة كانت ستؤدي إلى 

 بسبب أدائك". في الوظيفة عدم تثبيتك 

قائع في ا,عتبار تجد أّن مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن إّن المحكمة إذ تأخذ ھذه الو .75

، وأّنھا استغلت الظروف استغD,ً غير ,ئق تجاھلت المشاكل الصحية الخطيرة التي ألمت بالمدعي

 لتحقيق مأربھا، وھو أن يترك المدعي الوكالة. 

$ّنه كان يمكن وصف سلوك مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن تجاه المدعي بالتحرش  .76

سلوكاً غير مرحب به وترھيبياً تجاه الموظف، فقرارات طلب ترك الخدمة $سباب طبية أو 

ا,ستقالة إّنما ھي قرارات يجب أن يتخذھا الموظف بدون أي ضغط من الوكالة؛ وإذا كانت الوكالة 

 تصرفھا. تريد إنھاء تعيين موظف أو عندما تريد ذلك، فإّن للوكالة عمليات قانونية أخرى تحت

ّما ما يخص تقرير التحقيق فD يسع المحكمة، إذ تستند إلى ا$دلة التي ُحصل عليھا أثناء أ .77

مجريات التحقيق وعلى رأسھا سجDت المقابلة التي أجريت مع مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن، 

خاطئ بشأن إساءة ال ستنتاجا,إ,ّ التعبير عن أسفھا $ّن دائرة خدمات الرقابة الداخلية وصلت إلى 

وفي مسألة مزاعم التحرش خDل فترة مرض المدعي، فإّن من ا"شكالي أّن ھذه . استعمال السلطة

 موثقة جيداً في شكواه. المسألة لم ُتثر إطDقاً مع أّنھا 

ينتج مما تقّدم ذكره أّن المفوض العام، استناداً إلى التوصية غير الصحيحة المقدمة من  .78

القاضي بعدم اتخاذ إجراء بعد شكوى  غير القانونيلرقابة الداخلية، اتخذ القرار دائرة خدمات ا

 المدعي؛ ويجب فسخ قرار المفوض العام. 
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        التأخر في التحقيق في الشكوى

طلب مراجعة القرار وعريضة الدعوى، اشتكى المدعي من التأخر الشديد في معالجة  في .79

شھراً من رفعھا  20الشكوى التي رفعھا مشيراً إلى أّنه أعلِم بمعالجة الشكوى وبنتيجة الشكوى بعد 

إلى المدة  28في الفقرة  06/2010التعميم رقم  ويشير رغم العديد من ا,ستفسارات من جانبه.

ى للتعامل مع الشكوى الرسمية وينص على ما يلي: "في أسرع وقت ممكن، وفي فترة , القصو

الشكوى الرسمية، ُيرفع التقرير إلى مدير ا"قليم  تزيد على ثDثة أشھر في أي حال من تاريخ رفع

مع نسخة إلى مدير دائرة خدمات الرقابة  حسب ما ينطبق على الحالةأو مدير الموارد البشرية 

ويقر الُمدعى عليه بالتأخر الذي وقع في تقرير دائرة خدمات الرقابة الداخلية معلDً ذلك  لية".الداخ

تقضي بوجوب احترام الوكالة لقواعدھا؛ فما  بقلة الموارد التحقيقية في الوكالة، بيد أّن المحكمة

في يصبح  رُيمكن اعتباره عذراً معقو,ً ل`خفاق في معالجة مسألة في حالة على المدى القصي

وعالقة. ويجب على الُمدعى عليه أن يتحمل  طويلة العھدغير مقبول في منازعات مرحلة ما 

المسؤولية الكبرى عن اVلية الموضوعة، وبذلك تقضي المحكمة أّن الوكالة ارتكبت خطأً عندما 

 تأخرت معالجة شكوى المدعي لھذه الفترة الزمنية الطويلة.

  ھا المدعيوسائل ا$نتصاف التي يلتمس

، وأرسلت إليه المحكمة نسخة محررة منه. طلب المدعي تلّقي نسخة من تقرير التحقيق .80

 عد ھذا الطلب اVن جدلياً. وعليه، يُ 

أّن المحكمة ترى أّن الوكالة  طلب المدعي أن ُيعاد إلى وظيفته بالوضع السابق. وصحيح .81

مارست الضغط على المدعي، إ,ّ أّّن المدعي نفسه قرر طلب ترك الخدمة $سباب طبية. وعDوة 

ً اعتبره المجلس الطبي على ذلك،  مع الوكالة؛ وبما أّن المدعي , غير ,ئق لمواصلة الخدمة  ,حقا

 أمر بعودة المدعي إلى وظيفته. يطعن في إفادة المجلس الطبي، تقضي المحكمة أّنھا لن ت

ولّما قضت المحكمة بعدم عودة المدعي إلى وظيفته، يلتمس المدعي عوضاً عن ذلك  .82

تعويضاً عن الرواتب التي كان سيتلّقاھا منذ تاريخ تركه العمل حتى تاريخ سن تقاعده الطبيعي. 

ه الصحية التي أدت ، يزعم أّن إساءة استعمال السلطة والتحرش سببا مشاكلوعلى وجه الخصوص
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تقر أّن إساءة  في نھاية المطاف إلى اعتباره غير ,ئق للخدمة مع الوكالة. ولئن كانت المحكمة

المدعي لم يقّدم أدلة على أّنھما كانا  أنّ والتحرش سببا للمدعي ا"جھاد والقلق إ,ّ استعمال السلطة 

 .وقائعمن أسباب مرضه أو تفاقم مرضه الموجود قبل ال

ّن أالمحكمة إلى الذاكرة أّن على المدعي عبء إثبات التحامل الذي يزعمه، بيد تعيد  .83

المحكمة تعترف أّن من الصعوبة بمكان على المدعي أن يثبت وجود صلة سببية بين إساءة استعمال 

تشك السلطة والتحرش ومرضه. والمحكمة، مع أّنھا طلبت الخبرة الطبية فيما يتعلق بھذه المسألة، 

ؤدي ھذا إلى استنتاج مفيد؛ وعليه، يجب على المحكمة رفض طلب التعويض عن ا$ضرار في أن ي

 . المادية

أّما التعويض عن الكرب والقلق اللذين عاناھما المدعي بعد إساءة استعمال السلطة  .84

والتحرش، واستمرار معاناته إياھما أثناء إجازته الَمرضية، فD شك لدى المحكمة أّنه خDل الفترة 

، فإّنه 2011حتى أكتوبر/تشرين ا$ول  2011تي وقع فيھا ضحية لھذا، أي من أبريل/نيسان ال

قلقه ظاھر بصورة خاصة في الرسائل ا"ليكترونية التي أرسلھا إلى مشرفته عانى قلقاً كبيراً. و

. وعليه؛ تقضي المحكمة فيما يخص ا$ضرار المعنوية بمنح مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن

 دو,ر أميركي.  15,000دعي تعويضاً مقداره الم

وللتعويض عن ا"جھاد الذي تعرض له المدعي نتيجة التأخر غير العادي في التحقيق في  .85

 دو,ر أميركي.  1,000الشكوى التي رفعھا، ُيمنح المدعي مبلغ 

طلب المدعي إلى المحكمة اتخاذ إجراءات مDئمة ضد مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن  .86

؛ وليس للمحكمة بموجب نظامھا ا$ساسي سلطة سوى إحالة القضية ودائرة خدمات الرقابة الداخلية

، تقرر لمحكمةلمن النظام ا$ساسي  8.10وبناًء على ذلك، وتطبيقاً للمادة  .إلى المفوض العام

 .المساءلة,تخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات "نفاذ المحكمة إحالة ھذه القضية إلى المفوض العام 
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             الخ2صة

  

)i(       فسخ القرار الضمني للمفوض العام القاضي بعدم اتخاذ أي إجراء نتيجة للتحقيق في

، بيد أّنه , توجد حاجة والتحرش شكوى المدعي من التمييز وإساءة استعمال السلطة

استعمال إلى إجراء تحقيق جديد $ّن المحكمة تقضي أّن المدعي كان ضحية "ساءة 

 ؛ والتحرش السلطة

)ii(      دو,ر أميركي للتعويض عن  16,000تؤمر الوكالة بأن تدفع إلى المدعي مبلغ

 ا$ضرار المعنوية؛

)iii(  ه فيDل ُيدفع المبلغ المذكور أعDيوماً من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60خ

ما ھو محدد في ذلك التنفيذ، وخDل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا$ميركي ك

، فسيضاف ما مقداره المحددة يوماً  60خDل مدة الـفي التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 ؛لرئيسي ا$ميركي حتى تاريخ الدفعخمسة في المئة إلى سعر الفائدة ا

)iv(  من النظام  8.10ُترسل نسخة من ھذا الحكم إلى مكتب المفوض العام تطبيقاً للمادة

 ونروا للمنازعات؛ وا$ساسي لمحكمة ا$

)v(      .جميع المطالبات ا$خرى من الطرفين مرفوضة  
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_______________________________  
  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان
  

  . 2015 شباط/فبراير 18بتاريخ 

  

  
  
  
  

  .2015فبراير/شباط  18بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
_______________________________  

  
  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا$ونروالوري 

  

  


