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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/030                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/040 

Date: 13 July 2015 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  جوھر

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

     المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار خالد محمود جوھرھذه دعوى رفعھا  .1

، %غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه")

 .توجيه رسالة لفت نظر إليهوھو قرار 

  

 الوقائع

 

تمت الموافقة على توظيف المدعي في وظيفة  1985أكتوبر/تشرين ا'ول  19من  اعتباراً  .2

 الثانية للذكور. معلم في مدرسة البقعة ا-بتدائية 

 

في خIل اجتماع في مكتب المدير في مدرسة البقعة ا%عدادية  2014مايو/أيار  5في  .3

 الرابعة لMناث لم يصافح المدعي رئيَس منطقة شمال عّمان. 

 
وّجه رئيس منطقة شمال عّمان إلى المدعي رسالة لفت نظر بسبب  2014مايو/أيار  6في  .4

عدم مصافحته، وذكرت رسالة لفت النظر أيضاً أّن ھذا لم يكن إجراًء تأديبياً وأّن تكرار "سلوك مثل 

. وأضيفت رسالة لفت النظر إلى ملف "ھذا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي في حق [المدعي]

 لموظفين الرسمي الخاص بالمدعي. شؤون ا

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا'ونروا في  2014مايو/أيار  22في  .5

 ا'ردن. 

 
رد مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن على المدعي وذكر  2014 يونيو/حزيران 22في  .6

ار رسالة لفت النظر من حيث إن كان القرار تعسفياً أو كانت دوافعه التحامل أو أّنه راجع قرار إصد
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كان معيباً بخلل إجرائي أو خطأ في القانون. واستنتج مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن أّن رسالة 

 تتسم بأي من ھذه المعايير ولذلك أبقى على القرار. لم لفت النظر 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات  2014يوليو/تموز  2في  .7

 ("المحكمة"). 

 
 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  2014أغسطس/آب  1في  .8

 
 008أمرت المحكمة بموجب ا'مر رقم  2015فبراير/شباط  1في  .9

)UNRWA/DT/2015( ى اللغة العربية قبل الُمدعى عليه أن يترجم رّده من اللغة ا%نجليزية إل

 . 2015مارس/آذار  1نھاية يوم العمل الموافق 

 
 رفع الُمدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى.  2015فبراير/شباط  13في  .10

 
 أرسلت المحكمة ترجمة الرد إلى المدعي.  2015فبراير/شباط  15في  .11

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .12

  

)i(  عدم مصافحة رئيس منطقة شمال عمان - يبرر ترھيب موظف

 وتھديده بعقوبات أشد في المستقبل؛ 

)ii(  تتخطى رسالة لفت النظر معنى "لفت النظر" لتشمل معنى "اللوم

 الكتابي"؛ 
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)iii(  قة سيئة وسوء تواصل بين المسؤولIالتھديد والتسلط يد-ن على ع"

 والموظفين"؛ و

)iv(  أساء رئيس منطقة شمال عمان استعمال سلطته في إصدار رسالة

 لفت النظر. 

   

يلتمس المدعي أن تأمر المحكمة بشطب رسالة لفت النظر من ملف شؤون الموظفين  .13

 الرسمي الخاص به. 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .14

  

)i(  لم ترتكب الوكالة إساءة استعمال للسلطة؛ 

)ii( -  من  2تحتوي رسالة لفت النظر تھديداً و- تتعارض مع الفقرة

 . 06/2010التعميم العام للموظفين رقم 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .15

  

  ا$عتبارات

  

  ا%طار القانوني وا%داري

 

 على اXتي:  1.110تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .16
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من  2.10تتألف ا%جراءات التأديبية بموجب النظام ا'ساسي للموظفين رقم  .1

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

 ...الخدمة بسبب سوء السلوك

لذي يكون اللوم الكتابي بإذن من المفوض العام، ويجب تفريقه عن لفت النظر ا .2

ظف، ولن ُيعتبر لفت النظر من ھذا القبيل يوجھه مسؤول مشرف إلى مو

 إجراًء تأديبياً ضمن معنى ھذه القواعد. 

 

أشارت المحكمة ا%دارية لZمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في معرض تعليقھا على  .17

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

  

إجراًء تأديبياً ضمن معنى قاعدة النظام ا%داري رغم أّن لفت النظر الكتابي - ُيعد 

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

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

Kiwanuka (1999) 1176، والحكم رقم, Parra (2004) التشديد) (

  مضاف).

 

 على اXتي:  A/10/Rev.1من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  1.7تنص الفقرة  .18

  

اللوم الكتابي رسالة ُتوّجه إلى موظف ُيعلَم فيھا بعيوب خطيرة في سلوكه، وقد تنشأ 

ضرورة توجيه لوم كتابي من حادثة واحدة، أو من حا-ت توبيخ لفظية أو كتابية 

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

  با%يقاف عن العمل بI أجر، أو بتخفيض الرتبة، وذلك وفقاً لما تستوجبه الظروف. 
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 Abu Hamda 2010-UNAT-022محكمة ا'مم المتحدة لIستئناف في حكمھا قضت  .19

 : منه بما يلي 37وتحديداً في الفقرة 

  

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

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

  

  

   ھل كانت رسالة لفت النظر مبررة؟

 

قضت المحكمة باتساق أّن المحكمة - تتدخل في ا%شراف ا-عتيادي اليومي على  .20

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

إجراًء تأديبياً لكن يمكن أن يكون له  1وا'داء من جانب الموظفين؛ و- ُيعد لفت النظر الكتابي

. وعليه ستنظر عواقب ضارة على الموظف - سيما إذا أبِقي في ملفه في شؤون الموظفين

 إصدار رسالة لفت نظر.  –غير المطعون فيھا من الطرفين  –إن استدعت الوقائع  المحكمة فيما

 

المدعي لم يصافح رئيس منطقة شمال عّمان في اجتماع الواقعة غير المتنازع عليھا ھي أّن  .21

وكذلك المدعي في دعواه  رسالة لفت النظر إلى ھذا ا%غفال ، وتشير2014مايو/أيار  5دار في 

 زيادة التوتر بيننا".  "لم أصافح رئيس منطقة [شمال عّمان] لتفادي عندما كتب يقول:

 
 تفيد رسالة لفت النظر التي أصدرھا رئيس منطقة شمال عّمان بما يلي:  .22

 
  

                                      
1
  تIحظ المحكمة أّن المدعي أشار خطأً في دعواه إلى لفت النظر على أّنه "لوم".  
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رسالة لفت النظر ليست إجراًء تأديبياً، بيد أّن ھذا لفت نظر رسمي كتابي بسبب 

تابعة انتخاب . وعلى وجه الخصوص، في خIل عملية مسوء سلوكك الرسمي

وأثناء وجودي في مكتب مديرة  05/05/2014المعلمين في مخيم البقعة في 

مدرسة البقعة ا%عدادية الرابعة لMناث دخلت أنت وألقيت التحية وصافحت مسؤول 

التعليم في المنطقة ومسؤول الشؤون ا%دارية وتجاھلتني عمداً (رئيس منطقة شمال 

ليم في المنطقة أّني أنا رئيس منطقة شمال عّمان عّمان). وعندما ذكر مسؤول التع

  رددت بصورة ھجومية وبطريقة مھينة قائIً "- أعرفه" وغادرت المكتب.  

  

إزاء رئيس منطقة شمال عّمان، وھو غير  موقفاً سلبياً جداً يعكس ما ورد أعIه 

  . 'ّنه ينبغي الحفاظ على ظروف عمل صحية لما فيه مصلحة العملمقبول بتاتاً 

  

بموجب ھذه الرسالة ألفت انتباھك إلى أّن تكرار سلوك كھذا قد يؤدي إلى اتخاذ 

  إجراء تأديبي في حقك. 

  

ستوضع نسخة من رسالة لفت النظر ھذه في ملفك الرسمي في شؤون الموظفين 

 (التشديد ُمضاف).  

 
ليس لفت النظر إجراًء تأديبياً  كما ذكر رئيس منطقة شمال عّمان في رسالة لفت النظر،  .23

) ھذ المبدأ عندما تفيد أّنه "- 2( 1.110وتعزز قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم 

المحكمة محتارة من الجملة الثانية من رسالة لفت ، لكّن "ينبغي اعتبار لفت النظر إجراًء تأديبياً 

ھذا لفت نظر رسمي كتابي بسبب سوء سلوكك النظر التي قال فيھا رئيس منطقة شمال عّمان: "

ينص على أّنه  2.10الرسمي"؛ ومرد حيرة المحكمة ھو أّن النظام ا'ساسي للموظفين المحليين 

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

"سوء سلوك" مقترناً برسالة لفت نظر ليس المحكمة أّن استخدام رئيس منطقة شمال عّمان لمصطلح 



    

                                                                              

                                                                                                                                                                

                                                                                                                  Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/030                                             

                                                                                                                  Judgment No.: UNRWA/DT/2015/040                                          

                                                                                                                     

 

Page 8 of 8 

مفاقمة مشكلة استخدام غير دقيق فحسب بل غير سليم أيضاً؛ وحيث إّن المحكمة - ترغب في 

رسالة لفت نظر فإّنھا ستتدبر لغة توجيه شؤون الموظفين مصطلح "سوء سلوك" با-قتران مع 

 لة لفت نظر. لشرح نوع السلوك الذي يؤسس لرسا A/10/Rev.1المحليين رقم 

 

 على ما يلي:   5في الفقرة  A/10/Rev.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .24

 
  

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 

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

  النظر ليس إجراًء تأديبياً ضمن سياق توجيه شؤون الموظفين ھذا. 

   

 

اعتبر رئيس منطقة شمال عّمان أّن "الموقف السلبي جداً" للمدعي المتمثل في عدم  .25

تعليمات، أو أّنه أو لمصافحته يرقى إلى خرق طفيف لقواعد النظام ا%داري للموظفين المحليين 

رسالة لفت النظر من خIل توجيه شؤون الموظفين يرقى إلى تصرف غير ُمرٍض. ولدى قراءة 

 فلربما كان تصرف المدعي غير ناضج بالنسبة إلى رجل في سنه ومنصبه، A/10المحليين رقم 

لكّن المحكمة - تجد أّن رفضه مصافحة رئيس منطقة شمال عّمان يشّكل خرقاً لMطار التنظيمي 

للوكالة؛ كما - تجد المحكمة أّن ھذا ا%غفال من جانب المدعي يرقى إلى مستوى تصرف غير 

 .ُمرٍض أو إلى أداء عمل غير ُمرٍض 

 

التي خدم  29لدى تدبر السجل تIحظ المحكمة أّن المدعي لم ينل عقوبة خIل السنوات الـ .26

فيھا الوكالة، فھذا ما كتبه المدعي في دعواه ولم يطعن الُمدعى عليه في ھذه الواقعة. وتدل ا'دلة 

 تشير أيضاً على أّن المدعي لم يحصل على أي إنذارات شفھية قبل إصدار رسالة لفت النظر، كما -



    

                                                                              

                                                                                                                                                                

                                                                                                                  Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/030                                             

                                                                                                                  Judgment No.: UNRWA/DT/2015/040                                          

                                                                                                                     

 

Page 9 of 9 

رسالة لفت النظر إلى أي إنذارات شفھية سابقة. وبھذا - يسع المحكمة إ-ّ ا-ستنتاج أّن رسالة لفت 

 سنة.  29النظر كانت حادثة تحصل للمرة ا'ولى في خدمة المدعي التي استمرت 

 
كتب مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن في رده على طلب مراجعة القرار الذي رفعه  .27

المدعي تجاھل رئيس المنطقة وأّن "تصرف [المدعي] في الثقافة الشرقية يمكن أن ُيعتبر  المدعي أنّ 

إھانة من خIل مثل ھذا السياق الثقافي." و- تستطيع المحكمة أّن تأخذ ھذه العبارة الغامضة وغير 

رّده على  الُمثبتة على أّنھا دليل إھانة وبالتالي دليل سوء سلوك، كما لم يقّدم الُمدعى عليه في

الدعوى أي دليل لتوثيق ھذا الوصف لسلوك المدعي ولعبارة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن 

 حول التقاليد الثقافية أو تفسيرھا. 

 
نظراً إلى ما تقّدم، تجد المحكمة أّن سلوك المدعي المتمثل في عدم المصافحة - يستوفي  .28

توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  معايير إصدار رسالة لفت النظر كما ھي مبينة في

A/10/Rev.1  أي أّنه - ُيعد خرقاً لقواعد النظام ا%داري للموظفين أو للتعليمات، 5في الفقرة ،

وبناًء على ھذا تقضي المحكمة أّن كما - ُيعتبر تصرفاً غير ُمرٍض أو أداء عمل غير ُمرٍض. 

وكان إصدار رئيس المنطقة لرسالة لفت  تصرف المدعي - يبرر توجيه رسالة لفت نظر إليه،

 النظر سوء استعمال للسلطة. 

 
  

 التناسب

 
أشارت المحكمة ا%دارية لZمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في معرض تعليقھا على  .29

 :إلى ما يلي IIIفي الفقرة  1404طبيعة لفت النظر الرسمي في الحكم رقم 
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أّن إصدار لفت  Olenja (2004) ,1167وقد أفادت المحكمة في حكمھا رقم 

النظر يخضع لمبادئ العدالة وا'صول القانونية نفسھا التي تنطبق على القرارات 

  التأديبية.

  

ونظراً إلى وجوب خضوع لفت النظر لمبادئ العدالة وا'صول القانونية نفسھا التي تنطبق على 

Iثة عناصر الوارد في حكم محكمة القرارات التأديبية، تستحضر المحكمة ا-ستقصاء المكون من ث

، وقد أثبتت المحكمة الوقائع فيما تقّدم Haniya 2010-UNAT-024ا'مم المتحدة لIستئناف 

لكن لو افترضنا أّن الوقائع  دت أّن ھذه الوقائع - تبرر إصدار رسالة لفت نظر،جمن حكمھا ھذا وو

دعمت إصدار رسالة لفت نظر إ-ّ أّن المحكمة ترى وجوب معالجة مسألة التناسب توخياً لتشجيع 

  موقف أكثر مھنية لدى المديرين وتشجيع عIقات عمل صحية أكثر. 

    

على أي عقوبة وله  29لم يحصل طوال سنوات خدمته الـ –ھو المدعي  –لدينا موظف  .30

وكي نظيف بد-لة عدم تقديم دليل على العكس. وبد-ً من توجيه رسالة لفت نظر إلى سجل سل

فمن الجلي أّن رسالة لفت المدعي أما أمكن لرئيس منطقة شمال عّمان أن يوجه إليه إنذاراً شفھياً؟ 

النظر ليست عقوبة متناسبة مع عدم المصافحة. وھنا تذكير لرئيس منطقة شمال عّمان بالحكم 

أعIه وجاء فيه أّنه  17ر عن المحكمة ا%دارية السابقة لZمم المتحدة المقتبس في الفقرة الصاد

إ-ّ أّن لفت النظر قد تكون له عواقب قانونية تضر "رغم أّن لفت النظر الكتابي - ُيعد إجراًء تأديبياً 

 ". الموظف - سيما عندما يوضع في ملفه ويبقى فيه

 

قة شمال عّمان أظھر سوءاً في الحكم، ھذا إن لم يكن غروراً تجد المحكمة أّن رئيس منط .31

منتفخاً، عندما وّجه إلى المدعي رسالة لفت نظر 'ّنه لم يصافحه؛ وھذه من القضايا التي ربما أمكن 

 للوساطة أن تحل المشكلة فيھا وأن توفر على الوكالة الوقت والمال. 
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       ھل احتوت رسالة لفت النظر تھديداً؟ 

 

 على ما يلي:  2في الفقرة  06/2010ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .32

  

التمييز والتحرش وإساءة استعمال السلطة غير مقبولة ولن يتم التسامح معھا تحت أي 

ظروف، كما لن تقبل الوكالة أي سلوك مسيء أو مھين أو محرج أو مروع. وتلتزم 

وك من ھذا القبيل، مما يعني أّنه سُيصار إزاء السل‘ عدم التسامح مطلقاً ’الوكالة مقاربة 

إلى التعامل مع أي شكاوى فوراً بموجب النظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين في 

 الوكالة وا%جراءات المبينة في ھذا التعميم.

 

في رسالة لفت النظر لفت رئيس منطقة شمال عمان انتباه المدعي إلى "أّن تكرار سلوك  .33

اتخاذ إجراء تأديبي في حق [المدعي]." ويحتج المدعي بأّن ھذا تھديد ويشكل مثل ھذا قد يؤدي إلى 

 . 06/2010من التعميم العام للموظفين رقم  2إساءة استعمال للسلطة، وأّنه يتعارض مع الفقرة 

 
يمكن أن يؤدي "تكرار لفت  A/10/Rev.1وفقاً لتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .34

" إلى صدور لوم كتابي، واللوم الكتابي إجراء تأديبي. وتعتقد المحكمة أّن النظر الشفھي أو الكتابي

ً رئيس منطقة شمال عّمان عندما قرر خط كان يقصد  أّن إغفال المدعي لمصافحته شّكل سوء سلوك أ

بأّن تكرار ما اعتبره رئيس منطقة شمال عّمان سلوكاً غير ُمرٍض قد  –- تھديده  –تذكير المدعي 

 جراء تأديبي. وترى المحكمة أّن المدعي أخطأ في تفسير ھذا التذكير واعتبره تھديداً. يؤدي إلى إ

 
  

 الخ2صة 

 

 نظراً إلى ا'سباب المبينة أعIه، تقضي المحكمة بإقرار الدعوى.  .35
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  تأمر المحكمة بشطب رسالة لفت النظر من الملف الرسمي للمدعي في شؤون الموظفين.  .36

  

  

     (ُوقـcع) 

 القاضية بانة َبرازي

 2015 يوليو/تموز 13 بتاريخ

 

  

 2015يوليو/تموز  13 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

 

  

  

     (ُوقـcع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


