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  مقدمة

 

المتحدة $غاثة وكالة ا&مم  ضد قرار اتخذته("المدعية")  إنعام الماضيرفعتھا  ھذه دعوى .1

وھو ، وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")

 .لفت نظر إليھارسالة توجيه قرار 

  

  الوقائع

 

مسؤولة نضمت المدعية إلى الوكالة في وظيفة ا 2010فبراير/شباط  7اعتباراً من  .2

لموظفين الدوليين في دائرة الموارد البشرية في في قسم شؤون ا 16استحقاقات على الدرجة 

 .الرئاسة العامة في عمان

 

إلى جميع موظفي قسم شؤون  2014فبراير/شباط  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .3

وھي المشرفة  –الموظفين الدوليين طلبت مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين 

خطط  2014فبراير/شباط  9ظفين أن يرفعوا في موعد أقصاه إلى المو –المباشرة للمدعية 

ا$جازات التي سيأخذونھا في تلك السنة. وأشارت مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين 

 . 2014فبراير/شباط  13إلى  12الدوليين أّنھا ستكون في إجازة من 

 
ھا وفيھا إجازة سنوية رفعت المدعية خطة ا$جازة الخاصة ب 2014فبراير/شباط  9في  .4

 . 2014فبراير/شباط  20إلى  12للفترة من 

 
نشر مساعد الموارد البشرية في  2014فبراير/شباط  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

لجميع موظفي قسم  2015حتى يناير/كانون الثاني  ا$جازة قسم شؤون الموظفين الدوليين خطة

 شؤون الموظفين الدوليين. 
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نصحت مسؤولة الموارد  2014فبراير/شباط  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين الموظفين بـ"إعادة النظر وبحث الفترات التي فيھا تضارب 

 ومراجعة مدخMتكم". ا$نابة واجب مع 

 
مسؤولة أعلمت المدعية  2014فبراير/شباط  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين أّنه "* مشكلة في خطط إجازتھا مع المسائل المتعقلة 

 ". نابةبا$

 
أعلمت مسؤولة الموارد  2014فبراير/شباط  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

أّنھا ستكون في البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين جميع موظفي قسم شؤون الموظفين الدوليين 

 إجازة في اليوم التالي. 

 
تلقت مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين  2014فبراير/شباط  11في  .9

 . 2014فبراير/شباط  23إلى  12رداً آلياً من إيميل المدعية مفاده أّنھا في إجازة من 

 
 . 2014فبراير/شباط  20إلى  12غابت المدعية عن العمل من  .10

 
تم تبادل العديد من الرسائل ا$ليكترونية والمكالمات  2014فبراير/شباط  23و 16ين ب .11

 الھاتفية بين مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين والمدعية بشأن إجازتھا. 

 
الموارد  أعلمت مسؤولة 2014فبراير/شباط  25بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين مسؤولَة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين المحليين أّن 

كان غير مأذون به وأّكدت عودة المدعية إلى  2014فبراير/شباط  20إلى  12غياب المدعية من 

 . 2014فبراير/شباط  23العمل في 
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أعلمت المدعية مسؤولة  2014اط فبراير/شب 25رسالة إليكترونية مؤرخة بموجب  .13

الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين المحليين أّنھا لم تكن تعلم أّن إجازتھا لم يوافق عليھا &ّن 

 مشرفتھا أعلِمت بتواريخ إجازتھا من خMل "خطة ا$جازة للقسم". 

 
د أعلمت مديرة الموارد البشرية رئيسَة شعبة خدمات الموار 2014مارس/آذار  3في  .14

البشرية أّن المدعية اشتكت من بيئة العمل في قسم شؤون الموظفين الدوليين وطلبت من رئيسَة 

 شعبة خدمات الموارد البشرية تناول المسألة مع المدعية. 

 
مع رئيسَة شعبة خدمات الموارد البشرية  2014مارس/آذار  10بعد اجتماع انعقد في  .15

 11د البشرية بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة أعلمت المدعية رئيسَة شعبة خدمات الموار

 أّنھا قررت "متابعة شكواھا عبر القنوات المMئمة".  2014مارس/آذار 

 
شعبة خدمات الموارد  أعلمت رئيسةُ  20141مارس/آذار  26بموجب رسالة مؤرخة  .16

ير/شباط فبرا 20إلى  12أّنه تمت الموافقة بصورة استثنائية على إجازتھا من المدعية البشرية 

لكّنه تقرر توجيه رسالة لفت نظر إليھا بسبب الطبيعة والمراسMت وعواقب العمل التي  2014

 ارتبطت بھذه الحادثة. 

 
رفعت المدعية طلب مراجعة لقرار توجيه رسالة لفت نظر  2014مارس/آذار  27في  .17

 إليھا. 

 
لمراجعة قرار،  ردت نائبة المفوض العام على طلب المدعية 2014أبريل/نيسان  25في  .18

 وذكرت جملة أمور منھا ما يلي: 

 
  

                                      
1
  . 2013مارس/آذار  26الرسالة مؤرخة خطأً بواقع  



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/060                                             

                                                                                                                   Judgment No.: UNRWA/DT/2015/001                                              

                                                                                                                    

 

Page 5 of 5 

بمراعاة كاملة للنظامين ا&ساسي [...] اُتخذ قرار توجيه رسالة لفت نظر إليك 

وا$داري للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين في الوكالة. واستناداً إلى التزامِك 

بمراعاة ا$جراءات المMئمة في طلب ا$جازة في المستقبل فإّني أوعز إلى دائرة 

مارس/آذار  26الموارد البشرية بأن تشطب رسالة لفت النظر من ملفك في 

 ال عدم تسجيل سلوك مشابه لھذا. في ح 2015

 
رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014يونيو/حزيران  10في  .19

 ("المحكمة"). 

 

 رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى.  2014يوليو/تموز  10في  .20

 
 2015فبراير/شباط  10) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 014بموجب ا&مر رقم  .21

) نسخة من شكواھا التي 1أمرت المحكمة المدعية بأن ترفع بصفة الحجب عن الطرف اXخر 

) نسخة من شكواھا إلى دائرة خدمات الرقابة 2رفعتھا ضد مشرفتھا إلى مديرة الموارد البشرية و

أعمال المتابعة التي أجِريت فيما الداخلية. وأمرت المحكمة أيضاً الُمدعى عليه بتقديم معلومات عن 

 يخص شكاوى المدعية. 

 
رفعت المدعية إلى المحكمة نسخة من الشكوى التي رفعتھا  2015فبراير/شباط  11في  .22

 إلى مديرة الموارد البشرية ضد مشرفتھا ونسخة من شكواھا إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية. 

 
رفع الُمدعى عليه المعلومات المطلوبة عن أعمال المتابعة  2015فبراير/شباط  17في  .23

 التي أجريت بشأن شكاوى المدعية. 

 
  

 حجج المدعية
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 تقدم المدعية الحجج التالية:  .24

  

i(  اتبعت الممارسة المقررة في قسم شؤون الموظفين الدوليين عندما قدمت طلب ا$جازة

رفع خطة ا$جازة بدون مناقشتھا أو تلقي نسخة موافق السنوية، وھي ممارسة تقتضي 

 عليھا؛ 

ii(  ئھا، كما لم ترد إشارة بأّنه لم تتم الموافقة علىMلم تتعارض خطة إجازتھا مع خطط زم

 ، و"الصمت عMمة القبول"؛2014فبراير/شباط  20إلى  12إجازتھا من 

iii(  لم تستطع تقديم طلب ا$جازة عبر نظام ا$جازة ا$ليكترونية بسبب "مشاكل مستمرة في

 الحاسوب"؛ 

iv(  لم ُتمنح خيار تقصير إجازتھا والعودة إلى العمل، كما لم ُتعلم أّن ھذا الخيار كان موجوداً؛ 

v(  ّن ا$نابة أي مشاكل بشأن  2014فبراير/شباط  12لم ُتثر إجازتھا السنوية التي بدأت في&

مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين أعلمت فريق قسم شؤون 

، 2014فبراير/شباط  11ورشة عمل في الموظفين الدوليين أّنھا ستغيب فقط لحضور 

كما أّن مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين * تعّينھا لتقوم مقامھا 

 ل و"تبقى على تواصل إليكتروني مع القسم"؛عندما تحضر ورشة عم

vi(  ُيعد تداخل أيام إجازات الموظفين تضارباً وفقاً لمسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون *

 الموظفين الدوليين؛ 

vii(  الشكوى التي رفعتھا ضد  انتقاماً وإساءة استعمال للسلطة رداً علىتشكل رسالة لفت النظر

الموظفين الدوليين إلى مديرة الموارد البشرية  مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون

 ودائرة خدمات الرقابة الداخلية؛ و

viii(  .تذكر رسالة لفت النظر أّن المدعية انتھكت أي نظام أساسي أو إداري للموظفين * 

   

 . ب رسالة لفت النظر من سجلھا فوراً تلتمس المدعية شط .25

  



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/060                                             

                                                                                                                   Judgment No.: UNRWA/DT/2015/001                                              

                                                                                                                    

 

Page 7 of 7 

  حجج الُمدعى عليه

 
 التالية:  يقدم الُمدعى عليه الحجج .26

  

i(  يقر الُمدعى عليه بأّن الممارسة المتبعة بين موظفي قسم شؤون الموظفين الدوليين في طلب

ا$جازة والموافقة عليھا * تنسجم مع ا$طار التنظيمي للوكالة. وقد كانت ھناك 

موافقًة عليھا؛ وتفاھمات مختلفة بين المدعية وا$دارة حول ما كان يشّكل طلباً ل[جازة 

  ؛بب ھذا الوضع لم ُيعامل غياب المدعية على أّنه إجازة غير موافق عليھاوبس

ii(  ،جاء قرار توجيه لفت نظر إلى المدعية لكي تصحح فھمھا الخاطئ $جراءات طلب إجازة

ولتنبيھھا إلى تقديمھا معلومات خاطئة عن تواريخ إجازتھا التي تعارضت مع تواريخ 

 إجازة مشرفتھا، ولتشجيع استخدامھا للغة أكثر اعتدا*ً في تواصلھا مع مشرفيھا؛ 

iii(  كانت ھناك ممارسة بين موظفي قسم شؤون الموظفين الدوليين تتمثل في أخذ إجازة بدون

طلب كتابي مسبق، وكان ا*تفاق الشفھي وليس غياب ا*عتراض على خطة إجازة 

مقترحة يشّكل موافقة، أي أّنه كان ينبغي التباحث بين المدعية ومشرفتھا قبل أخذ 

 المدعية $جازتھا؛ 

iv( ة بأّنھا لم ُتعلم بوجود خيار تقصير إجازتھا والعودة إلى العمل حجة جدلية إّن حجة المدعي

 &ّن غيابھا عومل على أّنه إجازة سنوية؛ 

v(  نظام ا$جازة ا$ليكتروني أداة لتسھيل معالجة طلبات ا$جازة لكّنه * يحل محل التباحث

 الذي كان ينبغي حدوثه بين المدعية ومشرفتھا؛ 

vi( سم شؤون الموظفين الدوليين بخطط إجازة مسؤولة الموارد أعلِم جميع موظفي ق

 9البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

 13و 12أشارت إلى أّنھا ستكون في إجازة سنوية في  2014فبراير/شباط 

 ؛ 2014فبراير/شباط 

vii(  خلة بين إجازات الموظفين ادكان الغرض من وجود خطة إجازة للقسم ھو تحديد ا&يام المت

 و الذين يؤدون الوظيفة ذاتھا وتفادي ھذا التداخل؛
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viii(  لم ُتثبت المدعية أّن رسالة لفت النظر شّكلت انتقاماً أو إساءة استعمال للسلطة، * توجد

صلة سببية بين شكاوى المدعية ورسالة لفت النظر. واعتباراً من رسالة لفت النظر لم 

المدعية البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين على علم بأّّن تكن مسؤولة الموارد 

الشكاوى، وبھذا يستحيل أّنھا أّثرت في رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية، رفعت 

كما أّن رئيسَة شعبة خدمات الموارد البشرية لم تعلم إ*ّ بشكوى المدعية إلى مديرة 

وى لم تؤثر في قرارھا وأّنه لم يكن لديھا الموارد البشرية بيد أّنھا أفادت أّن ھذه الشك

 رسالة لفت النظر انتقاماً &ّن الشكوى لم تطالھا. أي دافع لتوجيه 

 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .27

  

  

  ا$عتبارات

 

 في القضية الحاضرة تطعن المدعية في قرار توجيه رسالة لفت نظر إليھا.  .28

  

 على ما يلي:  1.110تنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم  .29

 
  

 2.10تتألف ا$جراءات التأديبية بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم  .1

من اللوم الكتابي، أو ا$يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء 

 [...]  الخدمة بسبب سوء السلوك

ن من المفوض العام، ويجب تفريقه عن لفت النظر يكون اللوم الكتابي بإذ .2

لذي يوجھه مسؤول مشرف إلى موظف، ولن ُيعتبر لفت النظر من ھذا القبيل ا

 إجراًء تأديبياً ضمن معنى ھذه القواعد. 
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 5في الفقرة  A/10/Rev.1/Amend.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .30

 على ما يلي: 

لفت النظر ھو رسائل لفظية أو كتابية ُتوجه إلى الموظف من مشرفه المباشر أو 

من سلطة أعلى بھدف لفت انتباه الموظف إلى خروقات طفيفة للنظام ا$داري 

للموظفين أو للتعليمات، أو إلى سلوك أو أداء عمل غير ُمرضيين نسبياً. ولفت 

  ن الموظفين ھذا. النظر ليس إجراًء تأديبياً ضمن سياق توجيه شؤو

  

 

أشارت المحكمة ا$دارية ل_مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في معرض تعليقھا على  .31

 :إلى ما يلي IIIفي الفقرة  1404طبيعة لفت النظر الرسمي في الحكم رقم 

  

رغم أّن لفت النظر الكتابي * ُيعد إجراًء تأديبياً ضمن معنى قاعدة النظام ا$داري 

، إ*ّ أّن لفت النظر قد تكون له عواقب قانونية تضر 3.110للموظفين رقم 

 ,941الموظف * سيما عندما يوضع في ملفه ويبقى فيه (انظر الحكم رقم 

Kiwanuka (1999) 1176، والحكم رقم, Parra (2004) وقد أفادت .(

أّن إصدار لفت النظر يخضع  Olenja (2004) ,1167المحكمة في حكمھا رقم 

  لمبادئ العدالة وا&صول القانونية نفسھا التي تنطبق على القرارات التأديبية. 

 

 Abu Hamda 2010-UNAT-022محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا قضت  .32

 : ليمنه بما ي 37وتحديداً في الفقرة 

  

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

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقMنية، أو على خلل إجرائي.
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قضت المحكمة فيما سبق أّن المحكمة * تتدخل في ا$شراف ا*عتيادي اليومي على  .33

الموظفين، وھذا يشمل الممارسة السليمة والشرعية للسلطة لتأمين مستويات مMئمة من السلوك 

وا&داء؛ بيد أّن لفت النظر الكتابي في الحقيقة مادة ضارة في ملف الموظف، وبذلك تقضي 

أّن الوقائع المزعومة التي كانت وراء إصدار لفت  عبء إثباتى الُمدعى عليه المحكمة بأّن عل

 النظر المطعون فيه قد أثِبتت. 

 

 20إلى  12تشير رسالة لفت النظر إلى غياب المدعية غير المأذون به عن العمل من  .34

اللذين اعُتبرا  وإلى النبرة واللغة المستخدمين في تواصلھا مع مشرفتھا 2014فبراير/شباط 

 ان عن قلة احترام. وتطعن المدعية في صحة ھذه الوقائع. ھجوميين وينمّ 

 
  

 ا$جازة غير المأذون بھا

 

تلقت المدعية لفت نظر بسبب أخذ سبعة أيام من ا$جازة السنوية بدون إذن مشرفتھا.  .35

إلى جميع موظفي قسم شؤون الموظفين  2014فبراير/شباط  5وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

وھي المشرفة المباشرة  –الدوليين طلبت مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين 

 9إلى جميع موظفي قسم شؤون الموظفين الدوليين أن يرفعوا في موعد أقصاه  –للمدعية 

خطط ا$جازات التي سيأخذونھا في تلك السنة. وأشارت مسؤولة الموارد  2014فبراير/شباط 

 . 2014فبراير/شباط  13إلى  12البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين أّنھا ستكون في إجازة من 

  

وفيھا  2014لعام رفعت المدعية خطة ا$جازة الخاصة بھا  2014فبراير/شباط  9في  .36

 9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة و. 2014فبراير/شباط  20إلى  12إجازة سنوية للفترة من 

 نشر مساعد الموارد البشرية في قسم شؤون الموظفين الدوليين خطة 2014فبراير/شباط 

نصحت وفي اليوم نفسه لجميع موظفي قسم شؤون الموظفين الدوليين.  2014لعام  ا$جازة

قسم شؤون الموظفين الدوليين  مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين موظفي
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ومراجعة مدخMتكم".  ا$نابةواجب بـ"إعادة النظر وبحث الفترات التي فيھا تضارب مع 

أعلمت المدعية مسؤولة الموارد  2014فبراير/شباط  10وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

من حيث أداء واجب البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين أّنه "* مشكلة في خطط إجازتھا 

أعلمت مسؤولة الموارد  2014فبراير/شباط  10". وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة ا$نابة

سم شؤون الموظفين الدوليين أّنھا ستكون البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين جميع موظفي ق

فبراير/شباط  20إلى  12ولم تحضر المدعية إلى العمل في الفترة من  في إجازة في اليوم التالي.

2014 . 

 
في الجزء ذي الصلة على ما  A/5/Rev.6ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .37

 يلي: 

 
وية المسبقة مقدماً وكتابياً، و* يمكن يجب تقديم طلب ا$جازة السنوية وا$جازة السن 1.1

 الشروع بھا قبل تسلّم موافقة رسمية، ولن ُتمنح ا$جازة السنوية المسبقة بأثر رجعي. 

  

*  *  *  

تقع سلطة الموافقة على طلبات ا$جازة السنوية في يد رئيس الدائرة المMئم رھناً  1.2 

  بإقرارھا من مسؤول شؤون الموظفين المعني. 

 *  *  *  

من نموذج طلب ا$جازة  2و 1يقدم الموظفون طلب ا$جازة السنوية بملء الفرعين  2.3

في ا&ونروا ورفعه ل[قرار من مكتب الموارد البشرية المعني بعد الحصول على 

 الموافقة الضرورية. 

 
يقر الُمدعى عليه في رّده على الدعوى أّن الممارسة المتبعة بين موظفي قسم شؤون   .38

الموظفين الدوليين في طلب ا$جازة والموافقة عليھا * تنسجم مع ا$طار التنظيمي للوكالة، 

الُمدعى عليه الزعم أّن المدعية لم تتبع ا$جراءات السليمة &ّنھا لم تم_ نموذج وبذلك * يستطيع 
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يجب على طلب ا$جازة عندما تقدمت بطلب ا$جازة، بيد أّن من الجلي في جميع الحا*ت أّنه 

 الموظف الحصول على ا&قل على موافقة شفھية من مشرفه قبل أخذ إجازة سنوية.

  

تزعم المدعية أّنه تمت الموافقة ضمنياً على خطة إجازتھا السنوية &ّنه لم يظھر اعتراض  .39

التي شملت إجازتھا للفترة  2014فبراير/شباط  9التي رفعتھا في  2014على خطة إجازة عام 

، بيد أّّن المحكمة تMحظ أّن ھذه الخطة لم تنل موافقة 2014فبراير/شباط  20إلى  12من 

رسمية من مسؤولة الموارد البشرية/قسم شؤون الموظفين الدوليين؛ بل إّن ا&دلة تظھر أّن 

أّن خطة ا$جازة السنوية المدعية أخذت ا$جازة السنوية بدون موافقة مسبقة من مشرفتھا، علماً 

أداة &غراض التخطيط و* تشّكل طلباً رسمياً أو تصريحاً با$جازة. ويقع على عاتق الموظف 

 واجب التقدم رسمياً بطلب ا$جازة السنوية، وعلى مشرفه واجب مراجعته واتخاذ قرار بشأنه. 

  

  نبرة التواصل ولغته

 

ين استخدمتھما المدعية في التواصل مع لفت النظر ھو النبرة واللغة اللت الدافع الثاني وراء .40

مشرفتھا ومع رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية في مسألة ا$جازة. وقد عاينت المحكمة 

الوثائق الواردة في ملف القضية و* سيما الرسائل ا$ليكترونية التي أرسلتھا المدعية إلى 

والرسالة ا$لكترونية  2014فبراير/شباط  19و 2014ير/شباط فبرا 17مشرفتھا بتاريخ 

من المدعية إلى رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية. وتعتبر  2014فبراير/شباط  23المؤرخة 

المحكمة أّن النبرة التي استخدمتھا المدعية في المراسMت المذكورة لم تكن *ئقة أو على 

 وا. المستوى المتوقع من موظف في ا&ونر

 

أّن عMقة العمل بين المدعية ومشرفتھا لم تكن مثالية، لكن لم يكن ھناك سبب  الظاھر .41

 لتستخدم المدعية نبرة ھجومية عندما طلبت منھا مشرفتھا شرحاً لغيابھا عن العمل. 
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تزعم المدعية أّن رسالة لفت النظر أصدرت انتقاماً منھا بعد الشكاوى التي رفعتھا ضد  .42

ديرة الموارد البشرية وإلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية، بيد أّنه * يوجد دليل مشرفتھا إلى م

يثبت ھذا الزعم. وتبّين ا&دلة أّن مديرة الموارد البشرية تعاملت مع شكوى المدعية بإحالة المسألة 

مارس/آذار  10إلى رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية التي عقدت اجتماعاً مع المدعية في 

لبحث شكواھا. وبعد ا*جتماع أعلمت المدعيُة رئيسَة شعبة خدمات الموارد البشرية أّنھا  2014

قررت متابعة شكواھا "عبر القنوات المMئمة". وفيما يخص شكوى المدعية إلى دائرة خدمات 

 الرقابة الداخلية فتMحظ المحكمة أّن التحقيق ما زال دائراً. 

 
إلى المحكمة في ھذه القضية ھي شرعية رسالة لفت النظر، وقد المسألة الوحيدة التي ُرفعت  .43

للفت النظر مثَبتة، وُيعاد إلى الذاكرة ھنا أّن لفت النظر رسالة قُضي أعMه أّن ا&سس الوقائعية 

إلى الموظف من مشرفة المباشر أو من سلطة أعلى بھدف لفت نظر الموظف إلى خروقات 

للموظفين أو ل[صدارات ا$دارية ا&خرى، أو للفت نظر طفيفة للنظامين ا&ساسي وا$داري 

وفي القضية الراھنة كانت ا&خطاء التي الموظف إلى سلوك أو أداء عمل غير ُمرضيين نسبياً. 

ارتكبتھا المدعية طفيفة وكانت رسالة لفت النظر متناسبة، كما تMحظ المحكمة أّن الوكالة قررت 

ام إجازة المدعية بM عواقب على راتبھا أو استحقاقاتھا؛ وبالتالي الموافقة بصورة استثنائية على أي

ترى المحكمة أّن المدعية * تقدم أدلة على أّن لفت النظر كان إجراًء انتقامياً أو إساءة استعمال 

 للسلطة. 

 
مما تقدم أّن المحكمة تقضي أّن المدعية لم ُتثبت أّن لفت النظر كان غير شرعي،  يلزم .44

 وتقضي بوجوب رد الدعوى. 

 
  الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .45

  

 الدعوى مردودة. 



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/060                                             

                                                                                                                   Judgment No.: UNRWA/DT/2015/001                                              

                                                                                                                    

 

Page 14 of 14 

 

   

  

     (ُوقـbع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 مارس/آذار 30 بتاريخ

 

  

 2015 مارس/آذار 30 بتاريخ في السجلأدِخَل 

  

  

     (ُوقـbع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


