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 المقدمة
  
("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة  كمال يوسف أبو ندىھذه دعوى رفعھا  .1

باسم ا$ونروا ("الُمدعى عليه")،  في الشرق ا$دنى التي تعرف أيضاً  "غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين
 قرار فصله بإجراءات موجزة بسبب سوء السلوك الخطير. وھو

   
  الوقائع

 
مسؤول تنسيب على ، دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة 2004أبريل  28 في .2

في مركز إعادة تأھيل المعاقين بصرياً التابع لدائرة ا"غاثة  5والخطوة  4الدرجة 
 ل مدته سنتين. والخدمات ا,جتماعية في غزة بموجب تعيين محدد ا$ج

 

مذكرة في غزة ، أرسل الموظف المسؤول عن دائرة الشؤون ا"دارية 2004يوليو  20في  .3
إلى جميع موظفي ا$ونروا بمن فيھم المدعي يطلب فيھا بموجب قاعدة النظام ا"داري 

لLنشطة أن يمLوا نموذجاً بعنوان "التحقق السنوي  4.101للموظفين المحليين رقم 
 ("نموذج التحقق"). وا,ھتمامات الخارجية" 

 
، أكمل 20082مارس  17وفي  20061فبراير  25وبعدھا في  2004يوليو  31في  .4

 عن السؤالين الواردين فيه وھما:  المدعي نموذج التحقق، واختار ا"جابة ","

 
واھتمامات ھل سمحت لك السلطة المعنية بمنح الموافقة با,شتراك في أنشطة 

  خارجية؟

  

ھل لديك أي تغييرات على التقرير فيما يخص ا$نشطة الخارجية؟ وإذا كان 
ھذه التغييرات بموجب مذكرة منفصلة (, تذكر  الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل

  التفاصيل في ھذا النموذج). 

  

  الذي ينص على ما يلي: وّقع المدعي أيضاً أسفل ھذا الجزء 

                                      
1
، بيد أّن نموذج التحقق الذي وقّعه المدعي يذكر أّن 2006فبراير  29من رّد الُمدعى عليه كتب الُمدعى عليه أّن التاريخ ھو  9في الفقرة  

  فبراير.  29تاريخ  2006. و, يوجد في عام 2006فبراير  25التاريخ ھو 
2
، بيد أّنه ليس جزءاً من 2007فبراير  29من رّد الُمدعى عليه، أشار الُمدعى عليه أّن المدعي مL نموذج التحقق في  10الفقرة  في 

  من رّد الُمدعى عليه. وبذلك، , تعتبره المحكمة جزءاً من السجل.  6الملحق رقم 
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أشھد بموجب ھذا أّن المعلومات الواردة في ھذا النموذج صحيحة، كما أشھد أّن أي 
تغيير في ظروفي فيما يخص ا$نشطة وا,ھتمامات الخارجية سُتبلTغ به ا$ونروا 

  فوراً. 

  

 
عمليات ا$ونروا في غزة المدعي  ، أعلم مدير2008أكتوبر  23بموجب رسالة مؤرخة  .5

بموجب قاعدة النظام  2008أكتوبر  23أّنه موقوف عن العمل وقفاً بU أجر اعتباراً من 
التحقيق في المزاعم  إلى حين صدور نتيجة 2.110رقم ا"داري للموظفين المحليين 

 التالية:

  

أو سوء سلوك لُفت نظر الوكالة إلى أّنك قد تكون مذنباً بارتكاب سوء سلوك 
التحديد، يبدو أّنك (أ) كنت تتلقى أموا,ً من وزارة شؤون خطير. وعلى وجه 

ا$سرى التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ضمن جزء من برنامج خلق فرص 
العمل أثناء عملك موظفاً في ا$ونروا (ب) تشارك في عمل أو وظيفة خارجية 

القدس  متواصلة أو متكررة بدون ا"ذن المسبق من الوكالة في إدارتك لعمل دار
للنشر وكذلك ا"دارة في وظيفتك في الھيئة التنفيذية $صدقاء مركز إعادة تأھيل 

من  الصريحةالكتابية اتباع التعليمات مراراً  ت(ت) رفض المعاقين بصرياً 
ا,نخراط مع أي لجنة تنفيذية $ي مشرفيك، وھي التي تطلب إليك توقيع تعھد بعدم 

(ُيطلب من جميع الموظفين العاملين في دوائر  منظمة مجتمعية مرتبطة با$ونروا.
  ا"غاثة والخدمات ا,جتماعية إعطاء ھذا التعھد في جميع أقاليم عمل الوكالة.) 

  

*  *  *  

 

أنت موقوف عن العمل  ھناك تحقيق دائر في ھذه التھم، وفي انتظار نتيجة التحقيق
قاعدة النظام بموجب أحكام  2008أكتوبر  23وقفاً بU أجر بأثر يسري من 
. وينبغي أن أذكر أّنك بريء حتى ثبوت 2.110ا"داري للموظفين المحليين رقم 

. وإذا ثبت أّن تھم سوء ف عن العمل , يخل بحقوقك التعاقديةيالعكس وأّن ھذا التوق
السلوك أو سوء السلوك الخطير قائمة على أسس قوية، فقد تكون عرضة للفصل 
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أو "نھاء  3.10بإجراءات موجزة بموجب النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم 
الخدمة أو أي إجراء تأديبي آخر بموجب قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين 

  على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ الوقف عن العمل.  1.110رقم 

 

إلى المدعي رسالة من  وا في غزة، كتب نائب مدير عمليات ا$ونر2008نوفمبر  12في  .6
ُيزعم أّنھا  بھا 3يفّصل فيھا التھم ضده، وقد أشارت الرسالة إلى أدلة مرفقةثUث صفحات 

أشارت إلى أّن المدعي تورط في أنشطة قد تشّكل سوء سلوك. وأمِھل المدعي سبعة أيام 
 للرد على المزاعم.

  

رداً على نائب مدير عمليات ، رفع المدعي 2008نوفمبر  19بموجب رسالة مؤرخة  .7
من  2004مارس  1زاعماً أّن المبلغ الشھري الذي كان يتقاضاه منذ  ا$ونروا في غزة

لم تكن بدل بطالة، بل زعم المدعي أّن المبلغ الشھري كان  4وزارة شؤون المحتجزين
الذين سجنھم ا"سرائيليون أكثر من خمس سنوات ولم  –مثل المدعي  –Lشخاص مكافأة ل

 تكن مشروطة ببقائه بU عمل. 

 
، كتب نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة إلى 2009فبراير  17بموجب رسالة مؤرخة  .8

 المدعي يقول: 

 
التي تقّدم فيھا رداً على نتائج  2008نوفمبر  19إلى رسالتك المؤرخة  أشير

التحقيق في أمور منھا الزعم بأّنك تلقيت بدل بطالة من وزارة شؤون ا$سرى أثناء 
     ك مع الوكالة. عمل

، وھي 2008ديسمبر  22من وزارة شؤون المحتجزين مؤرخة أرفق إليك رسالة 
ا$موال ليس ضمن برنامج قروض بل بدل بطالة أو  تشير إلى أّنك كنت تتلقى ھذه

لو الذين كانوا مسؤولين عن ملف حالتك إلى أّنھم راتب. وقد أشار موظفو الوزارة 
  في ا$ونروا لتوقف دفع المنافع.  كانوا يعرفون أّنك كنت موظفاً 

  

أّنه رفع رداً على الرسالة أمِھل المدعي سبعة أيام لرفع تعليقاته كتابياً. ويزعم المدعي في مUحظاته 
  ، بيد أّنه , يرد دليل على ھذه الرسالة في السجل. 2009فبراير  21المذكورة في 

                                      
3
ھا أرِفقت بالرسالة المذكورة آنفاً، بل إّن الُمدعى عليه لم يرفق الرسالة تشير المحكمة إلى أّنھا , تملك ا$دلة المزعومة الذي قيل إنّ  

لكن بدون المرفقات  2013يونيو  14المذكورة آنفاً في رّده على الدعوى، لكّن المدعي أرفق الرسالة في مUحظاته التي رفعھا في 
  . مدير عمليات ا$ونروا في غزة في رسالتهالمزعومة التي يشير إليھا نائب 

4
تUحظ المحكمة عدم ا,تساق في ترجمة اسم الوزارة إلى اللغة ا"نجليزية، حيث يستخدم الُمدعى عليه ا,سمين ليقصد الوزارة ذاتھا في  

حين يشير المدعي إليھا باسم وزارة شؤون المحتجزين. وتوخياً للوضوح، تفھم المحكمة أّن الھيئتين تشيران إلى الوزارة ذاتھا، وستشير 
  ھا المحكمة باسم وزارة شؤون المحتجزين إ,ّ في النصوص المقتبسة.  إلي
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، رفع المدعي رسالة إلى مدير عمليات ا$ونروا 2009ديسمبر  22بموجب رسالة مؤرخة  .9
 ة أمور منھا ما يلي:لفي غزة يطلب فيھا بيان نتيجة التحقيق. وطلب المدعي جم

  

لماذا التأخر في اتخاذ قرار حاسم في قضيتي سواء بإعادتي إلى العمل أو  -1
 إنھاء عملي؟

 شھراً ليست فترة كافية للدراسة والتحقيق... واتخاذ قرار؟  14 -2

 

*  *  *  

  لماذا لم تشّكلوا لجنة تحقيق كما تفعلون في القضايا ا$خرى؟ -6

  

*  *  *  

ناقشوا المسألة معي مباشرة وتركتم لم يخطر لكم أن تقابلوني شخصياً وت لماذا -9
مفتوحة بU قرار؟ ھل تعتقدون أن طريقة التأخير وا"ھمال ستجبرني على المسألة 

رفع استقالتي لتبعدوا عن أنفسكم العبء القانوني الناجم عن القرار غير العادل الذي 
ف مبيتة , تملكون الشجاعة لكشفھا أو استند إلى إشاعات وھدف إلى تحقيق أھدا

  إعUنھا؟

 

  يخلو الملف من أي مراسUت أخرى بين الطرفين طوال عام تقريباً. 

 

 مقالةغزة على ، حصل مسؤول الشؤون القانونية في إقليم 2010ديسمبر  1في  .10

في قطاع غزة، وأشير فيھا إلى المدعي على أّنه العقيد كمال أبو ندى  من السلطات الفعلية
وسائل وكان يدلي ببيانات إلى رئيس حملة عنوانھا "كرامة المواطنين وسلطة الشرطة" 

للمدعي، الُمشار إليه على أّنه العقيد فوتوغرافية ا"عUم عن الحملة؛ كما ُوجدت صور 
في وصلتين إليكترونيتين في أخبار وزارة الداخلية  كمال أبو ندى وھو يرتدي زي الشرطة،
 التابعة للسلطات الفعلية في قطاع غزة. 
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، أعلم مدير عمليات ا$ونروا في غزة 2010ديسمبر  14بموجب رسالة مؤرخة  .11
بسبب سوء  2010ديسمبر  14بقرار فصله بإجراءات موجزة بأثر يسري من المدعي 

 :السلوك الخطير مشيراً إلى ما يلي

  

تعمل، أثناء وقفك عن العمل في ا$ونروا على ذمة التحقيق،  كلُفت انتباھي إلى أنّ 
قع ا. وأرفق إليك موفي وظيفة عقيد في قوة الشرطة التابعة للسلطات الفعلية

أّنك عقيد في قوة الشرطة وأنت تجري مقابUت عن الحملة بتصفك  عدةإليكترونية 
  القائمة حول "ھيبة الشرطة" مع صورك وأنت ترتدي زي الشرطة. 

  

أثناء وقفك عن العمل على ذمة التحقيق، تبقى موظفاً في ا$ونروا يخضع لنظاميھا 
تعلم بU شك، فإّن جميع موظفي ا$ونروا ا$ساسي وا"داري للموظفين. وكما 

لزمين بالنظام ا$ساسي للموظفين المحليين الذي يمنعھم من ا,شتراك في أي م
  ...نشاط يتعارض مع ا$داء السليم لواجباتھم مع الوكالة

  

إلى الدليل الوضح والدامغ على ارتكابك لسوء سلوك خطير، أعلمك بموجب  نظراً 
ظفين ھذا بقرار فصلك بإجراءات موجزة بموجب أحكام النظام ا$ساسي للمو

وقاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين [منقول] بأثر يسري  3.10المحليين رقم 
  من اليوم. 

  

توغرافية من مصدر في ا"نترنت ھو فو أرِفق بھذه الرسالة مقالة صحفية وصور
(ttp://paltimes.net/) وموقع للشرطة ،(http://www.police.ps.)  ويظھر فيھا المدعي ،

  ط شرطة في غزة، وكان واقفاً بين شرطة آخرين من شرطة غزة. ضابمرتدياً زي 

 

، طلب 2010ديسمبر  28بموجب رسالة إلى مدير عمليات ا$ونروا في غزة مؤرخة  .12
 المدعي مراجعة قرار مشيراً إلى ما يلي: 

  

  

شھرا على توقيفي عن العمل بدون راتب  26لقد اتخذتم سيادتكم وبعد مرور 
بمقابلتي أو حتى مخاطبتي أو قراركم بفصلي من العمل دون أن تجھدوا أنفسكم 

تشكيل لجنة تحقيق بخصوص اتھاماتكم التي استندتم عليھا في قرار فصلي، وھنا 
ب الحق المكفول لي، با ، منالم"حظات الضروريةاسمحوا أن أوضح لكم بعض 



   Case No.: UNRWA/DT/GFO/2011/002  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/038  

 

 

Page 7 of 31 

كأي إنسان، بالتعبير وحرية الرأي والرد على قضايا تھمه وتحدد جزءاً من 
  مصيره: 

  

لماذا لم تشّكلوا لجنة تحقيق أو لجنة مقابلة تسألوني عما اعتمدتم فيه على  -1
قراركم وتناقشوني فيما أقوم به؟ فالمجرم في المحكمة يسأله القاضي عن سبب أو 

جريمة بحثا عن الحقيقة والتي قد تساھم في تغيير شكل وحجم أسباب ارتكابه ال
 العقوبة المنوي اتخذاھا ضده؟ 

 

شھرا عن العمل بدون راتب، فكيف با^ عليكم ومن أين  26تم توقيفي قبل  -2
كيف سأعيش وتعيش معي سأجلب النقود الUزمة "عالة أسرتي؟ لم تسألوا أنفسكم 

 رتي قبل أن يكون حق لي؟ أسرتي بدون راتب؟ والذي ھو حق $س

 
أعلمكم أنني وبسبب توقيفي عن العمل المفاجئ، وقبل الشروع في البحث  -3

، وأنا من يومھا أعيش في بيت مستأجر أسرتي لمعيشةعن عمل يشكل مصدرا 
 وبدون أي ملكية خاصة.

 
ررت للبحث عن عمل طاضعلى النفاذ  نقود بيع بيتي إنه وقبل أن توشك -4

يشكل مصدرا لمعيشة أسرتي، خصوصا وأنكم لم تتخذوا أي قرار بخصوص 
قضيتي، برغم مرور أكثر من عام ونصف على قراركم بتوقيفي عن العمل، 

 فوجدت فرصة للعمل في سلك الشرطة المدنية في قطاع غزة.

 
 

عملي  لماذا لم تتخذوا قراركم با,ستناد إلى التھم ا$ساسية وليس بسبب -5
 الجديد؟ 

  

إن عملي الجديد والذي تثبته الصور المرفقة بقراركم يثبت أنني أعمل  -6
بشكل إنساني عالي يستحق التقدير وليس التكفير، أقابل الناس وأستمع لھم، أشارك 
في أنشطة تخفيف اa,م عن المظلومين، أساھم في توعية من ارتكب الجرائم 

عمل ترفيھي عن عشرة آ,ف طفل في شمال  للعودة إلى جادة الصواب، أساھم في
قطاع غزة محرومين من الحق في اللعب كغيرھم، فھل ھذا العمل ھو الذي دفعكم 

 إلى اتخاذ قراركم بفصلي؟ 
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"نسان موقوف عن العمل بدون راتب كي يعيش ھل لديكم بدائل إنسانية  -7
 مع أسرته؟ 

 

 ئم وا,نحرافيشكل العوز عند الكثير من الناس سببا في ارتكاب الجرا أ, -8

السلوكي؟ فبد, من ذلك ذھبت للبحث عن عمل شريف إنساني وھذا حق طبيعي 
 لي. 

 
 

إيضاحات بكيفية قراركم ا$ول بتوقيفي عن العمل في لماذا لم تضمنوا  -9
أصبح التصرف تجاه أسرتي ومعيشة أبنائي وضمان تعليمھم خصوصا وأن جلھم 

 في الجامعات أو على أبوابھا؟ 

 

في قراركم بالتوقيف عن العمل  –ولو مرة واحدة  –لماذا لم تعيدوا التفكير  -10
بدون راتب، حتى ولو من باب دراسة الظروف المستجدة، خصوصا أثناء وما بعد 

  ؟ن الھمجي الصھيوني على قطاع غزةالعدوا

  عزيزي السيد / جون جينج 

ي فإنني أشعر بالظلم من جراء ھذا القرار الصادر عن لكل ما تقدم في رسالت
إدارتكم، لذلك آمل منكم تكوين لجنة تحقيق وا5ستماع إلى مبرراتي والتي دفعتني 

سيصدر والذي للعمل في الشرطة، وبعد ذلك أنا سأكون مطمئنا للقرار الذي 
  سيكون مبنيا على قواعد قانونية وإنسانية. 

  

  مع التحية وا,حترام والتقدير

  

  كمال يوسف أبو ندى

    

  (التشديد في ا$صل)
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، رّد نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة على 2010ديسمبر  30بموجب رسالة مؤرخة  .13
 . 5القرار والطعن فيه يبين فيھا سبل مراجعة 2010ديسمبر  28رسالة المدعي المؤرخة 

 

 ، رفع المدعي دعواه أمام محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة"). 2011مارس  1في  .14

 
 ، أرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه. 2011مارس  21في  .15

 
 ت، طلب2012ديسمبر  12) المؤرخ UNRWA/DT/2012( 057بموجب ا$مر رقم  .16

جميع الوثائق المتعلقة  2013يناير  25أن ُيظھر في موعد أقصاه  الُمدعى عليهالمحكمة إلى 
مزاعم سوء السلوك ضد المدعي، وھي مزاعم توظيفه خارج الوكالة. وامتثل الُمدعى بالتحقيق في 

 . 2013يناير  24عليه أمر المحكمة في 

 
للمشاركة في ، رفع الُمدعى عليه طلباً يلتمس فيه ا"ذن من المحكمة 2013مارس  1في  .17

 . 2013أبريل  26ا"جراءات وتمديد الوقت لرفع رد إلى 

 
، وافقت المحكمة على طلب الُمدعى عليه وأمھلت الُمدعى عليه حتى 2013مارس  3في  .18
 لرفع رّده على الدعوى.  2013أبريل  26

 
، رفع الُمدعى عليه نسخة محررة من ا$دلة امتثا,ً لLمر رقم أيضاً  2013مارس  3في  .19

057 )UNRWA/DT/2012 ُشفت نسخة منه للمدعي. وأرسلت المحكمة إلى المدعي )، وك
 الوثائق المتعلقة بمزاعم التوظيف خارج الوكالة مع تحرير طفيف لحماية سرية الشھود. 

 
أبريل  28، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى، وتسلّمه المدعي في 2013أبريل  26 في .20

2013 . 

 
، أعِطي المدعي الفرصة لرفع مUحظاته على طلب الُمدعى عليه لتمديد 2013 يونيو 3في  .21

  الوقت. 

 
ة أّنه , يعترض م، أعلم المدعي المحك2013يونيو  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .22

، كما طلب ا"ذن لرفع مUحظات على رّد 6لُمدعى عليهالمخصص لرفع رد اعلى تمديد الوقت 
 الُمدعى عليه.

                                      
5
  . 2010ديسمبر  28نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة عندما ذكر مراجعة القرار $ّن المدعي طلب مراجعة القرار في أخطأ  

6
الذي يلتمس فيه ا"ذن  –الُمدعى عليه ، أشارت المحكمة إلى أّن طلب 2013يوليو  7بموجب رسالة إليكترونية إلى الطرفين تحمل تاريخ  

لم ُيرسل إلى المدعي $ّنه ُحذف عن غير قصد من الرسالة  –من المحكمة للمشاركة في ا"جراءات ويلتمس تمديد الوقت لرفع رّد 
يوليو  7. واعترفت المحكمة بالسھو الذي ارتكبته وأرسلت طلب الُمدعى عليه إلى المدعي في 2013يونيو  3خة ا"ليكترونية المؤر
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، ُمنح 2013يونيو  9) المؤرخ UNRWA/DT/2013( 048بموجب ا$مر رقم  .23

 . المدعي ا"ذن لرفع مUحظاته على رد الُمدعى عليه

 
 ، رفع المدعي مUحظاته على رد الُمدعى عليه. 2013يونيو  14في  .24

 
) UNRWA/DT/2013( 113، أصدرت المحكمة ا$مر رقم 2013نوفمبر  18في  .25

من تاريخ تسلّم ا$مر.  يوماً  14إلى الُمدعى عليه تقديم إجابات عن أسئلة محددة خUل تطلب فيه 
 . 2013ديسمبر  2في  هوبموجب ذلك ا$مر، قّدم الُمدعى عليه إجابات

 
  حجج المدعي

 
 يزعم المدعي ما يلي: .26

  

)i(  أجر في U23لم تجِر الوكالة تحقيقاً في المزاعم التي أّدت إلى وقفه عن العمل وقفاً ب 

رغم أّنه طلب ھذا التحقيق وطلب صدور قرار من الوكالة في ھذه  2008أكتوبر 
 المزاعم؛

)ii(  الذي تسلّمه  – 2010ديسمبر  14, يرتبط قرار فصله بإجراءات موجزة الصادر في
 23بالتھم التي أدت إلى وقفه عن العمل وقفاً بU أجر في  – 2010ديسمبر  16في 

  ؛، بل يرتبط بعمله مع قوة الشرطة في غزة2008أكتوبر 

)iii(  أجر مدة سنة اضطر إلى كسب دخل لتلبية حاجات عائلته $ّنه أوِقف عن العمل Uوقفاً ب
، وكرر المدعي 2010ونصف قبل أن يجد وظيفة في قوة الشرطة في غزة في يوليو 

 ھذه الحجة في مUحظاته؛

)iv(  في قرار فصله بإجراءات موجزة، لم توفر  2010ديسمبر  28رغم أّنه طعن بتاريخ
 ؛له الوكالة الفرصة لرفع رد واكتفت بشرح حقه في الطعن

)v(  يحتج المدعيUحقوق  , يوجد "نص قانوني خاص" عن بما يلي: (أ)حظاته في م
الموظف الذي يوقف عن العمل وقفاً بU أجر (ب) رّد في الوقت المUئم على المزاعم 
التي قّدمتھا الوكالة ضده (ت) لم يكن يعلم بأي مھلة زمنية للطعن في قرار وقفه عن 

لوكالة في إجراء تحقيق واتخاذ جر. ويشكك المدعي أيضاً في تأخر االعمل وقفاً بU أ
 قرار، ويشير إلى أّن الوكالة لم تشّكل أي لجنة تحقيق للتعامل مع ھذه القضية؛

                                                                                                               
لرفع مUحظاته إن وجدت على طلب الُمدعى عليه. لم يرفع المدعي مUحظات على طلب  2013يوليو  15ممھلة إياه حتى  2013

  شاركة في ا"جراءات وتمديد الوقت لرفع رد على الدعوى. الُمدعى عليه الذي يلتمس فيه ا"ذن من المحكمة للم
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)vi(  حظاته في ا,قتطاعات التيUأجِريت على مساھماته الشخصية في يطعن المدعي في م
 صندوق ا,دخار عند فصله. 

   

 يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر بما يلي: .27

  

)i(  ي بفصله بإجراءات موجزة؛ضالُمدعى عليه القافسخ قرار 

)ii(  أجر وعن فصله بإجراءات Uتعويض مالي ومعنوي عن وقفه عن العمل وقفاً ب
 موجزة. 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي: .28

  

)i(  إّن مزاعم المدعي بشأن قرار الُمدعى عليه القاضي بوقفه عن العمل إّنما تفتقر إلى
 نوعة بفعل الحاجز الزمني؛المقبولية ومم

)ii(  بإجراءات موجزة ممارسة سليمة للسلطة ا,جتھادية ًUشّكل قرار فصل المدعي فص
 للُمدعى عليه.

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى.  .29

  

  ا5عتبارات

  

  المسألة التمھيدية

 

من القواعد ا"جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية  30تعطي المادة  .30

المفروضة بفعل القواعد ا"جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة "لغاء أي قاعدة عندما 
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من القواعد ا"جرائية، يجوز للمحكمة  14. وبموجب المادة 7تقتضي مصلحة العدل ذلك

توجيه، يظھر أّنه مUئم للبت العادل والسريع للقضية إصدار أي أمر، أو إعطاء أي 

ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن المذكرات من كU الطرفين ستجّھز المحكمة 

تجھيزاً أفضل "صدار حكم عادل وشامل، وتقضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة 

وتقرر المحكمة أّن مما سيخدم العدل ومما سيكون من المUئم للبت العادل والسريع للقضية 

مصالح العدل، ومما سيكون مUئماً للبت العادل والسريع للقضية أن تتسلّم المحكمة السرد 

طرفين ولنظام الكامل للقضية من الطرفين بغية ا"د,ء بحكم عادل وشامل يحقق العدل لل

ّن المدعي لم يعترض ، أ18. وتUحظ المحكمة أيضاً، كما ورد في الفقرة إقامة العدل عموماً 

؛ تمدد المحكمة المھلة لذلكو على تمديد المھلة الزمنية المخصصة لرفع رد الُمدعى عليه.

 وتقبل تسلّم رّد الُمدعى عليه.  6الزمنية التي تفرضھا المادة 

  

  المسائل الرئيسية

 

على ذمة  2008في عام ) وقفه عن العمل بU أجر 1يشير المدعي في حججه إلى ( .31

بحجة أّنه كان  2010) فصله بإجراءات موجزة في عام 2و(التحقيق في مزاعم عدة ضده 

كUً من ھذين القرارين موظفاً في شرطة غزة أثناء وقفه عن العمل. وستستعرض المحكمة 

 بصورة منفصلة $ّنھما يرتبطان بوقائع ومسائل قانونية مختلفة. 

  

I. أجر Uالوقف عن العمل وقفاً ب 

  

لى ع 2008أكتوبر  23قفاً بU أجر في و، أوِقف المدعي عن العمل 5كما ُذكر في الفقرة  .32
 ذمة التحقيق في المزاعم التالية:

  

 أثناء عمله مع الوكالة؛ 2004تلقي مبالغ من السلطة الوطنية الفلسطينية منذ  -

                                      
7
من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي: ", يجوز  8مع استثناء مراجعة القرار بموجب المادة  

  ھذه المواعيد، أو تمديدھا". لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء 
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ئة التنفيذية لـ"جمعية أصدقاء مركز إعادة الخدمة في "القدس للنشر وا"دارة" وفي الھي -
 تأھيل المعاقين بصرياً في ا$ونروا"؛

توقيع التي تطلب إليه الرفض بصورة دائمة اتباع التعليمات الكتابية الصادرة عن مشرفيه  -
 تعھد بعدم ا,نخراط في اللجنة التنفيذية $ي منظمة مجتمعية مرتبطة بالوكالة. 

  

أكتوبر  23من حيث محاولة المدعي للطعن في قرار وقفه عن العمل وقفاً بU أجر في  .33
كان ينبغي له  ه، تود المحكمة تذكير المدعي أنّ على ذمة التحقيق في المزاعم المدرجة أعUه 2008

ي يوماً، وھي الت 30طلب مراجعة إدارية لقرار الوقف عن العمل خUل المھلة الزمنية البالغة مدتھا 
 تنص عليھا في الزمن المتعلق بالوقائع:  3.111كانت قاعدة الموظفين المحليين السابقة رقم 

  

على الموظف الذي يرغب في الطعن بموجب بنود النظام ا$ساسي  .1

أن يوجه أو,ً رسالة إلى إدارة الوكالة يطلب فيھا مراجعة  1.11للموظفين رقم 

 بي، مع بيان أسباب ھذا الطلب. للقرار ا"داري المعني أو ا"جراء التأدي

يجب إرسال ھذه الرسالة خUل ثUثين يوماً من تاريخ تسلّـم الموظف  .2
 [...] إشعاراً خطياً بالقرار المعني

 

على المدعي أن يفھم أّن المحكمة , تملك الو,ية على ھذا العنصر من الدعوى التي رفعھا،  .34
ر القاضي بوقفه عن العمل وقفاً بU أجر في موعد مراجعة إدارية للقرا بفقد كان المطلوب منه طل

بموجب رسالة إلى مدير عمليات ، لكّن المدعي طلب ھذه المراجعة 2008نوفمبر  22أقصاه 
؛ أي أّن طلب المدعي لمراجعة القرار تأخر أكثر من 2010ديسمبر  28ا$ونروا في غزة تاريخھا 

 سنتين. 

 

المحكمة ا"دارية لLمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، أّن المراجعة ا"دارية عنصر  أّكدت .35
 IIIفي الفقرة  El-Far (1998)في قضية  905أساسي في عملية الطعن، وأشارت في حكمھا رقم 

 بما يلي: 

  

إّن المراجعة ا"دارية بموجب النظام ا"داري للموظفين المحليين في  ...

تزويق أو َخيار، بل جزءاً , يتجزأ من ا"جراءات  ا$ونروا ليست مجرد

الداخلية، وتطلب قوانين العمل استنفادھا، وتنص قوانين الموظفين على أّن 



   Case No.: UNRWA/DT/GFO/2011/002  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/038  

 

 

Page 14 of 31 

المراجعة ا"دارية إجراء داخلي إجباري وليس إجراًء اختيارياً، أو إجراًء 

  يمكن إلغاؤه إ,ّ على يد الُمدعى عليه. 

  
 

الُمدعى عليه ألغى الشرط الذي تقتضيه قاعدة النظام  , يرد دليل في الملف على أنّ  .36
، وھي التي توجب على المدعي توجيه رسالة إلى 3.111ا"داري للموظفين المحليين السابقة رقم 

إدارة الوكالة لطلب مراجعة القرار ا"داري الذي يرغب في الطعن فيه، وھو قرار وقفه عن العمل 
 ق. على ذمة التحقي 2008أكتوبر  23في 

  

, يجوز من النظام ا$ساسي للمحكمة " 3، في الفقرة 8بموجب المادة با"ضافة إلى ذلك،  .37
لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، 

 ،Costa 2010-UNAT-036حكمھا أو تمديدھا". وقضت محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف في 
  Samardzic 2010-UNAT-072 و ،Mezoui 2010-UNAT-043 و

أّن محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات , تتمتع بالو,ية ،  Trajanovska 2010-UNAT-074و
إلى  Trajanovskaوأشارت في حكمھا  "لغاء المواعيد النھائية السارية على المراجعة ا"دارية

التي كان يمكن إلغاؤھا في النظام السابق  ... اجعة ا"داريةأّن "المھل الزمنية المضروبة على المر
من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$مم المتحدة للمنازعات، وذلك  3)8, يمكن إلغاؤھا بموجب المادة (

 ". 3)8لورود منع محدد في ھذا الصدد في المادة (

 
لقد أّكدت محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف أّن محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات , تتمتع  .38

بالو,ية من حيث ا,ختصاص الموضوعي في الشكاوى التي لم تخضع لمراجعة إدارية أو تقييم 
إداري في الحا,ت التي تكون فيھا المراجعة ا"دارية خطوة إجبارية بموجب قواعد النظام ا"داري 

، كما أّكدت وجوب Crichlow 2010-UNAT-035لموظفين ذات الصلة، وذلك في حكمھا ل
-Planas 2010محكمة، وذلك في حكمھا الاستنفاد ھذه الخطوة ا$ولية قبل ا,حتكام إلى و,ية 

UNAT-049. 

 
  

بأّنه رد في الوقت المUئم على  2013يونيو في  التي رفعھااحتج المدعي في مUحظاته  .39
المزاعم التي قّدمتھا الوكالة ضده، وأشار إلى أّنه لم يكن يعلم عن أي مھلة زمنية مخصصة للطعن 

 في القرار القاضي بوقفه عن العمل وقفاً بU أجر. 

 

المزاعم تشير المحكمة إلى أّنه وفقاً لLدلة، كانت المراسUت بين المدعي والوكالة بشأن  .40
ضد المدعي جزءاً من تحقيق مستمر. وتظھر ا$دلة أّن المدعي قّدم رّده وتعليقاته على المزاعم 
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ضده في سياق تحقيق مستمر، بيد أّنه تخلف عن طلب مراجعة للقرار القاضي بوقفه عن العمل وقفاً 
لUستئناف في بU أجر في الوقت المUئم كما ھو مطلوب منه. وكما قضت محكمة ا$مم المتحدة 

، فإن الجھل بالقانون ليس عذراً ويعتبر كل موظف Diagne et al. UNAT-210-067حكمھا 
 عالماً بأحكام النظام ا"داري للموظفين. 

 
للمراجعة ا"دارية ُرفع متأخراً أكثر من عامين بعد الموعد النھائي  بما أّن طلب المدعي .41

غاء المھل الزمنية المفروضة على المراجعة ا"دارية ا"جباري، فإّن المحكمة , تملك السلطة "ل
ا"جبارية وفقاً للفقه القانوني الراسخ لمحكمة ا$مم المتحدة لUستئناف. وبناًء على ذلك، , تتمتع 
المحكمة بالو,ية من حيث ا,ختصاص الموضوعي على الدعاوى التي لم ُترفع لمراجعة إدارية في 

 عوى , يستوفي شروط المقبولية. موعدھا، وھذا العنصر من الد

  
  ا$صول القانونية الواجبة

  
، سألت 2013نوفمبر  18) المؤرخ UNRWA/DT/2013( 113في ا$مر رقم  .42

. وسُئل ة بترجمة ا"طار التنظيمي للوكالةطالمحكمة الُمدعى عليه مجموعة من ا$سئلة المرتب
 الُمدعى عليه ما يلي: 

  

)i(  النظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين عند التعيين أم ,، وإن كان فيما إن تسلّم المدعي
 لغة؛ ةالجواب نعم فبأي

)ii(  التاريخ الذي ُترجم فيه النظامان ا$ساسي وا"داري للموظفين من ا"نجليزية إلى
 العربية، والتاريخ الذي ُنشرت فيه الترجمة للموظفين؛

)iii(  نجليزية إلى العربية، وإن كان الجواب للوكالة من ا"ھل ُترجم ا"طار التنظيمي الكامل
 نعم فمتى؟ 

  

ا$ساسي للموظفين النظام أجاب الُمدعى عليه بأّن المدعي تسلّم ) iرداً على السؤال ( .43
أّنه , يوجد دليل على أّن المدعي تسلّم نسخة من النظام  اللغة ا"نجليزية لدى تعيينه، بيدالمحليين ب

المحكمة أّن ا"جراءات الموضحة لكيفية الطعن ا"داري للموظفين المحليين في ذلك الوقت. وتUحظ 
النظام ا"داري للموظفين المحليين في قرار إداري، بما في ذلك المھل الزمنية، كانت موجودة في 

 ا$ساسي للموظفين المحليين السابق.السابق وليس في النظام 

  

ُترجم النظامان ا$ساسي وا"داري للموظفين )، أجاب الُمدعى عليه: "iiعلى السؤال ( .44
بموجب التعميم الموجه إلى  2009أكتوبر  12المحليين إلى اللغة العربية وُنشرا على ا"نترنت في 
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قرار الُمدعى عليه المطعون فيه  Uحظ المحكمة أنّ تو ."A/03/2209الموظفين المحليين رقم 
أكتوبر  23(وھو القرار القاضي بوقف المدعي عن العمل وقفاً بU أجر على ذمة التحقيق) اُتخذ في 

. وبناًء على ذلك، لم يكن النظام ا$ساسي للموظفين المحليين، وا$ھم منه النظام ا"داري 2008
 ,ّ بعد اتخاذ القرار ا"داري المطعون فيه. للموظفين المحليين، مترجمين إلى اللغة العربية إ

 
لنظامان لإ,ّ  توفر ترجمة)، أجاب الُمدعى عليه: "حتى اليوم، لم iiiرداً على السؤال ( .45

ا$ساسي وا"داري للموظفين بالكامل". وأشار الُمدعى عليه أيضاً إلى أّن "إدارة الموارد البشرية 
نشر  عمؤخراً مراجعة وإعادة كتابة لجميع توجيھات شؤون الموظفين المحليين. ومن المزم تبدأ

 كل واحد منھا باللغة العربية فور إعادة إصداره". 

 
لكّنھا تشير إلى أّنھا , تغفر المسألة ا$ساسية أ, وھي توفير تمدح المحكمة ھذه الممارسة،  .46

باللغة العربية، فليست اللغة  30,000المحليين الفائق عددھم ا"طار التنظيمي بأكمله للموظفين 
. موظف 30,000العربية لغة رسمية من لغات ا$مم المتحدة فحسب بل ھي اللغة ا$م $كثر من 

محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف إلى أّن  ، أشارتFaraj 2013-UNAT-331في الحكم رقم 
النظامين ا"داري وا$ساسي للموظفين في ا$ونروا ا$ونروا لم تطعن في الزعم القائل إّن 

ترجو وإجراءات مجلس الطعون المشترك لم ُتنشر باللغة العربية. وأفادت المحكمة بما يلي: "
محكمة ا,ستئناف أن تكون ا$ونروا قد أصلحت الوضع وأّنھا تقّدر أھمية نشر ھذه النصوص 

 اللغات الرسمية العاملة المستخدمة". ب

 
لى ة الواجبة، تحث المحكمة الوكالَة عء ما سبق، ومع مراعاة مبدأ ا$صول القانونيفي ضو .47
ترجمة ا"طار التنظيمي للوكالة إلى اللغة العربية مع مراعاة حسن  الخطوات المUئمة لضمان ذاتخا

بالتزامن مع  التوقيت. وتUحظ المحكمة أّن معظم ا"صدارات الحديثة "دارة الموارد البشرية ُنشرت
 21تحل المشكلة المتمثلة في وجود لئن كانت ھذه سياسة حصيفة، إ,ّ أّنھا ,  8لھا.  ترجمات عربية

ما زالت  –لھا سلطة قانونية ملزمة  –توجيھاً إضافياً من توجيھات شؤون الموظفين المحليين 
 تنتظر الترجمة. 

 
ساسي وا"داري للموظفين إلى اللغة ترجمة النظامين ا$ترى المحكمة أّن تخلف الوكالة عن  .48

لLصول  ا"طار التنظيمي، انتھاك، وتخلفھا المستمر عن ترجمة بقية 2009العربية قبل عام 
وھو الطعن في قرار إداري يقضي بوقف  –بيد أّن ھذا العنصر من الدعوى  9القانونية الواجبة. 

                                      
8
ُترجما  A/23و A/22يكشف استعراُض توجيھات شؤون الموظفين المحليين في ا"نترانت أّن توجيَھي شؤون الموظفين المحليين رقم  

  فعUً إلى اللغة العربية. 
9
رغم ما تقّدم ذكره، تقر المحكمة أّن الكثير من الموظفين المحليين في ا$ونروا رفعوا طعوناً ضمن المھل الزمنية المحددة قبل ترجمة  

النظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين. وبناًء على ذلك، كانت المعلومات عن رفع الطعون متوفرة، وصحيح أّن قدرة الموظف على مراعاة 
ام ا"داري للموظفين أعيقت لكّنھا لم تكن مستحيلة. وفي القضية الحاضرة، تخلف المدعي عن الرفع ضمن المھل الزمنية قواعد النظ

  المفروضة، والمحكمة ملزمة بموجب نظامھا ا$ساسي على رفض ھذا العنصر من الدعوى باعتباره غير مستوٍف لشروط المقبولية.  
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المقبولية و, تستطيع المحكمة منح تعويضات , يستوفي شروط  –المدعي عن العمل وقفاً بU أجر 
 عن أضرار لقاء انتھاك ا$صول القانونية الواجبة.

 
  

II. الفصل بإجراءات موجزة 

  

ھل كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بفصل المدعي بإجراءات موجزة بسبب سوء السلوك، قراراً 
 اُتخذ حسب ا$صول؟ 

 
من المھم الرجوع إلى ا"طار القانوني وا"داري الساري في القضية الحاضرة، وكذلك إلى  .49

 . الفقه القانوني القائم

   

 
 : 2.1ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .50

  

يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 
. ويجوز للمفوض العام منطقة عمليات الوكالة أو خارجھاالوكالة أو مكاتبھا داخل 

وضع شروط خاصة للخدمة للموظفين المنتدبين $داء أي من أنشطة الوكالة أو 
للعمل في أي من مكاتبھا خارج منطقة عملياتھا. ويكون الموظفون مسؤولين أمام 

تحت المفوض العام في ممارسة وظائفھم، ويكون الموظفون أيضاً طوال الوقت 
  تصرف المفوض العام الذي سيحدد أسبوع عمل اعتيادياً.   

 

 على جملة أمور من بينھا: 4.1ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .51

  

بصفتھم موظفين  مركزھمعلى الموظفين التصرف في جميع ا$وقات بطريقة تليق ب

لدى الوكالة، وعليھم أ,ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا$داء السليم لواجباتھم 

، وعليھم تفادي أي فعل، و, سيما أي نوع من التصريح العلني، قد مع الوكالة

يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا المركز من نزاھة، واستقUل، وحياد. وفي حين 

ي عن مشاعرھم الوطنية، أو قناعاتھم السياسية والدينية، إ,ّ أّن , ُينتظر منھم التخل

  عليھم أن يتذكروا دائماً التحفظ واللباقة المطلوَبين منھم بسبب توظيفھم في الوكالة.
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 على aتي:  3.10ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .52

  

سوء السلوك يجوز للمفوض العام فصل موظف فصUً بإجراءات موجزة بسبب 
  الخطير. 

 

 في الجزء ذي الصلة على اaتي:  4.101تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين  .53

  

, يشترك الموظفون في أي مھنة أو توظيف مستمرين أو متكررين (بما  .1
 في ذلك العمل لحسابھم الخاص) بدون الموافقة المسبقة للمفوض العام. 

 

في الجزء ذي  11في الفقرة  A/10/Rev.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .54
 الصلة على ما يلي:

  

إّن الفصل بإجراءات موجزة بسبب سوء السلوك الخطير، بموجب أحكام  1.11

، ھو طريقة "نھاء الخدمة في الوكالة 3.10النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

سوء السلوك بسبب بط الفصل بإجراءات موجزة باعتباره إجراًء تأديبياً. وعادة يرت

الخطير بقضايا ا"ھمال الشديد، أو سوء السلوك الجسيم والمتعمد، أو بالحا,ت 

 الخطيرة من إساءة استخدام ممتلكات الوكالة أو اختUسھا. 

 

ُيفصل بإجراءات موجزة بالقرار كتابياً؛ ومن يعلمه ُيعلم الموظف الذي  1.12

وظفين في حالة أن يكون الموظف في الرئاسة العامة، أو بذلك ھو مدير شؤون الم

 . في حالة أن يكون الموظف موظفاً في ا"قليمالمعني المكتب ا"قليمي مديُر 

 
، وإ,ّ فُسيتخذ اتخاذ ا"جراء التأديبي فوراً إذا كان الدليل دامغاً، يجوز  1.13

(التشديد  المعقول...إجراء فوري "ثبات الوقائع ذات الصلة إثباتاً يتعدى الشك 

  مضاف). 
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ومن ا$مور ذات الصلة نموذج التحقق السنوي لLنشطة وا,ھتمامات الخارجية، وھو  .55
، وقد مLه المدعي A/1/Part IV/Rev/1/Amend 3ملحق بتوجيه شؤون الموظفين رقم 

 .4ووّقعه كما ُذكر في الفقرة 

 

,جتھادية للمفوض العام، وسيراً على مع مUحظة أّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا .56

، وحكمھا Haniya 2010-UNAT-024حكمھا رقم فقه محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف في 

) i(ستنظر ، فإّن المحكمة عندما تراجع إجراًء تأديبياً Maslamani 2010-UNAT-028رقم 

) فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي iiتت أم , (فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبـِ 

 ) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم ,.iiiإلى سوء السلوك أم , (

 
 Abu Hamda 2010-UNAT-022قضت محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف في حكمھا  .57

سلطة اجتھادية إ,ّ إن كان ثمة دليل على عدم القاعدة العادية أّن المحاكم , تتدخل في ممارسة "أّن 

  القانونية، أو عدم العقUنية، أو على خلل إجرائي".

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قام عليھا ا"جراء التأديبي؟ 

  

أثناء التحقيق في المزاعم المرتبطة بوقف المدعي عن ُيظھر السجل أّن الوكالة اكتشفت،  .58

على عمل المدعي في قوة الشرطة الفعلية في  2010ديسمبر  1، دليUً في 2008العمل في أكتوبر 

للشرطة الفلسطينية غزة، وذلك عبر مقا,ت إخبارية في ا"نترنت وفي الموقع ا"ليكتروني 

توغرافية من وزارة الداخلية التابعة للسلطات الفعلية ("المقا,ت"). وتم الحصول على الصور الفو

"كرامة وكان مسؤو,ً عن حملة عنوانھا  قطاع غزة. وأفادت ھذه المقالة أّن المدعي كان عقيداً في 

المواطنين وسلطة الشرطة"، كما أشارت المقالة إلى أّن المدعي أدلى بتصريحات وتفاصيل عن 

 .للمركز الفلسطيني لeعUمالحملة 

  

للتحقق فيما إن كان العقيد المدعو كمال تقييماً أولياً ، أجرت الوكالة 2010ديسمبر  2في  .59
أبو ندى المذكور في المقا,ت كان الشخص نفسه الموظف الموقوف عن العمل من مركز إعادة 

 ، أي المدعي.تأھيل المعاقين بصرياً 
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. ورغم أّن الموقوف عن العملالموظف ، أكfدت ھوية العقيد على أّنه 2010ديسمبر  4في  .60

المدعي العمل لشرطة غزة، تUحظ المحكمة أّن  لم تستطع التثبت من الزمان الذي بدأ فيهالوكالة 
، أي أّن ذلك كان 2010إلى أّنه بدأ العمل مع الشرطة في يوليو  المدعي أشار في عريضة الدعوى
 أثناء توقيفه عن العمل في الوكالة. 

 
أرِفقت بھا مقا,ت وصور، أعلم مدير عمليات  2010ديسمبر  14بموجب رسالة مؤرخة  .61

فصله بإجراءات موجزة بأثر يسري من تاريخ وقوع سوء السلوك ا$ونروا في غزة المدعي بقرار 
 الخطير، وأشار إلى اaتي: 

 
التحقيق، لُفت انتباھي إلى أّنك تعمل، أثناء وقفك عن العمل في ا$ونروا على ذمة 

قع افي وظيفة عقيد في قوة الشرطة التابعة للسلطات الفعلية. وأرفق إليك المو
ا"ليكترونية التي تصفك على أّنك عقيد في قوة الشرطة وأنت تجري مقابUت عن 

  ھيبة الشرطة" مع صورك وأنت ترتدي زي الشرطة. كرامة والحملة القائمة حول "

  

حقيق، تبقى موظفاً في ا$ونروا يخضع لنظاميھا أثناء وقفك عن العمل على ذمة الت

ا$ساسي وا"داري للموظفين. وكما تعلم بU شك، فإّن جميع موظفي ا$ونروا 

ملزمين بالنظام ا$ساسي للموظفين المحليين الذي يمنعھم من ا,شتراك في أي 

و,  وعليھم تفادي أي فعل،، نشاط يتعارض مع ا$داء السليم لواجباتھم مع الوكالة

سيما أي نوع من التصريح العلني، قد يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا المركز 

ومن الجلي أّن العمل لقوة الشرطة التابعة للسلطة من نزاھة، واستقUل، وحياد. 

  .الفعلية يعد انتھاكاً لھذه القاعدة ا$ساسية حتى أثناء الوقف عن العمل

  

  

ارتكابك لسوء سلوك خطير، أعلمك بموجب نظراً إلى الدليل الوضح والدامغ على 
ھذا بقرار فصلك بإجراءات موجزة بموجب أحكام النظام ا$ساسي للموظفين 

وقاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين [منقول] بأثر يسري  3.10المحليين رقم 
  من اليوم. 
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مة بالفقرة فيما يخص فصل المدعي بإجراءات موجزة، وھو موضوع الدعوى، تذّكر المحك .62
توجيه ، وھي إحدى فقرات المعنية بالفصل بإجراءات موجزة بسبب سوء السلوك الخطير 11

 على اaتي:  ، وتنصA/10شؤون الموظفين المحليين رقم 

  

  

إّن الفصل بإجراءات موجزة بسبب سوء السلوك الخطير، بموجب أحكام  1.11

، ھو طريقة "نھاء الخدمة في الوكالة باعتباره إجراًء 3.10النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

سوء السلوك الخطير بقضايا ا"ھمال بتأديبياً. وعادة يرتبط الفصل بإجراءات موجزة 

عمد، أو بالحا,ت الخطيرة من إساءة استخدام ممتلكات الشديد، أو سوء السلوك الجسيم والمت

 الوكالة أو اختUسھا. 

*   *   *  

 

... (التشديد إذا كان الدليل دامغاً، يجوز اتخاذ ا"جراء التأديبي فوراً  2.11

  . 10مضاف)

  

في القضية الحاضرة، ترى المحكمة أّن ا$دلة التي تشمل جملة أشياء من بينھا المقا,ت  .63
 2010 ديسمبر 14 المرفقة برسالة مدير عمليات ا$ونروا في غزة المؤرخةوغرافية والصور الفوت

إلى المدعي، وكذلك اعتراف المدعي نفسه، تشّكل دليUً دامغاً على عمل المدعي وعلى ا$نشطة 
أثناء كونه موظفاً في الوكالة. ومن المھم التشديد على أّن في غزة الفعلية السلطة العامة مع شرطة 

 هبأنّ  شرطة السلطة الفعلية في غزةھذه النتيجة بل أّكدھا ووصف أّن العمل مع دعي لم يطعن في الم
 إنساني.

 
نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة أّن الوقائع التي قام عليھا الفصل بإجراءات موجزة أثبِت  .64

 حسب ا$صول. 

 

                                      
10

للموظفين المحليين (والدوليين) , يحتوي مادة توافق قاعدة النظام ا"داري لموظفي ا$مانة العامة  تUحظ المحكمة أّن النظام ا"داري 
(أ)  3.10(أ) المعنية بالعملية التأديبية. وتنص قاعدة النظام ا"داري لموظفي ا$مانة العامة لLمم المتحدة رقم  3.10لLمم المتحدة رقم 

  على جملة أمور منھا:
, فرض إجراء تأديبي على موظف بعد إكمال تحقيق إ,ّ إذا أعلِم كتابياً بالتھم الموجھة ضده وأعِطي الفرصة للرد على ھذه التھم... , يجوز 

وُيعلم الموظف أيضاً بحقه في طلب مساعدة محاٍم في الدفاع عن نفسه من خUل مكتب المساعدة القانونية للموظفين أو من محاٍم خارجي 
 . على نفقته الخاصة
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  ھل ترقى الوقائع المثبتة إلى سوء سلوك؟ 

 

 
شرطة السلطة الفعلية ا$دلة الواردة في السجل ثبوت عمل المدعي في رتبة عقيد في  تظھر .65

في تلك الصفة أثناء توظيفه في  أثناء كونه موظفاً في الوكالة وأّنه أدلى ببيانات علنية في غزة
الجلي أّن سلوك المدعي ينتھك النظام  التصريح المسبق من المفوض العام. ومن الوكالة بدون

 الذي ستقتبسه المحكمة مرة أخرى لمنفعة المدعي:  1.4ا$ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

بصفتھم موظفين  مركزھمعلى الموظفين التصرف في جميع ا$وقات بطريقة تليق ب

واجباتھم لدى الوكالة، وعليھم أ,ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا$داء السليم ل

وعليھم تفادي أي فعل، و, سيما أي نوع من التصريح العلني، قد ، مع الوكالة

. وفي حين يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا المركز من نزاھة، واستقUل، وحياد

, ُينتظر منھم التخلي عن مشاعرھم الوطنية، أو قناعاتھم السياسية والدينية، إ,ّ أّن 

 التحفظ واللباقة المطلوَبين منھم بسبب توظيفھم في الوكالة عليھم أن يتذكروا دائماً 

  .(التشديد مضاف)

 

 

التي  4.101قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم ينتھك سلوك المدعي أيضاً  .66
 تنص على اaتي في الجزء ذي الصلة: 

  

الموظفون في أي مھنة أو توظيف مستمرين أو متكررين (بما في , يشترك  .1
 ذلك العمل لحسابھم الخاص) بدون الموافقة المسبقة للمفوض العام. 

 

 
أكتوبر  23ُيذّكر المدعي أّنه عندما كان موقوفاً عن العمل وقفاً بU أجر بأثر يسري من  .67

بدون الحصول  –مھما كان  –عمله خارج الوكالة  كانفقد بقي موظفاً، وبناًء على ذلك  2008
وبا"ضافة إلى  .لنظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين في الوكالةانتھاكاً لعلى موافقة المفوض العام 

ذلك، شغل المدعي وظيفة عامة في السلطات الفعلية في قطاع غزة وأدلى بتصريحات علنية بصفته 
بصفته موظفاً للخطر، كما عّرض  ه، وبذلك عّرض مركزغزةشرطة السلطة الفعلية في عقيداً في 

 صورة الحياد والنزاھة وا,ستقUلية والتجرد للوكالة للخطر أيضاً. 
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على ضوء المبادئ القانونية وا"دارية المبينة أعUه، وكذلك سلوك الموظف، وتمشياً مع  .68
عليه كانت له  الُمدعىمة أّن السلطة ا,جتھادية الواسعة الممنوحة للمفوض العام، تقرر المحك

 أّن أفعال المدعي شّكلت سوء سلوك خطيراً. مبرراته عندما قرر 

 
  

  متناسباً مع الذنب؟ عليه، القاضي بفصل المدعي بإجراءات موجزة،  الُمدعىھل كان قرار 

 

 
-Aqel 2010كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف في حكمھا رقم  .69

UNAT-040 حية ا"دارة، و, يمكن مراجعته إّ, في ، فإّن مستوىUالعقوبة يقع ضمن ص

ً أو تعسف الحا,ت التي تشھد "مجافاة واضحة للمنطق  اً". صارخ ا

 

، وأّنھا تدعم قانوناً حسب ا$صولبعد الحكم بأّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثِبتت  .70
عقوبة الفصل بإجراءات موجزة التي وصف فعل المدعي بأّنه سوء سلوك خطير، تقرر المحكمة أّن 

أوقعت على المدعي تشّكل ممارسة سليمة للسلطة ا,جتھادية الواسعة للُمدعى عليه وفقاً للنظام 
 . A/10وتوجيه شؤون الموظفين رقم  3.10ا$ساسي للموظفين المحليين رقم 

 
 Assad 2010-UNAT-021كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف في حكمھا  .71

ُيذّكر المدعي بأّن عبء إثبات الدافع غير السليم يقع على الموظف الطاعن في القرار، وعلى 
 المدعي تقديم دليل مقنع "ثبات مزاعمه. 

 
يزعم المدعي أّن الُمدعى عليه لم يمنحه الفرصة للرد على القرار القاضي بفصله بإجراءات  .72

، تود A/10/Rev.1لموظفين المحليين رقم من توجيه شؤون ا 3.11موجزة. وبا,ستشھاد بالفقرة 
ي عقوبة تأديبية عبر رسالة منوحة للطعن فمبد,ً من الفرصة المعتادة الالمحكمة ا"ضافة بالقول إّنه 

تبين "ا$صول القانونية الواجبة"، فإّنه في حالة الفصل بإجراءات موجزة عندما يكون الدليل دامغاً، 
طعون فقط. وتUحظ المحكمة أّن نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة , يكون الطعن إ,ّ عبر آلية ال

بالطريقة للطعن في القرار وأعلمه أيضاً  2010ديسمبر  30أعلم المدعي بموجب رسالة مؤرخة 
 بالمھل الزمنية المفروضة على ذلك. 

 
تقرر المحكمة أّن المدعي لم يقّدم أي دليل مقنع ليثبت أّن قرار فصله بإجراءات موجزة  .73

 شابه خلل إجرائي أو تحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون. 
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 التأخر المفرط في إجراء التحقيق
 

$ساسي تUحظ المحكمة عدم وجود إجراءات أو متطلبات إلزامية بموجب النظامين ا .74
وا"داري للموظفين أو ا"صدارات ا"دارية ا$خرى تعنى بطريقة تقييم الوقائع أو التحقيق فيھا على 

 يد الوكالة في الحا,ت التأديبية. 

 

أكتوبر  23تذّكر المحكمة أّن المدعي أوقف عن العمل بU أجر على ذمة التحقيق في  .75
. وعليه، استغرق التحقيق الذي أجرته 2010ديسمبر  14حتى فصله بإجراءات موجزة في  2008

شھراً، وسئل المدعي ثUث مرات لرفع إفادات  26الوكالة في أمر المدعي فترة زمنية مقدارھا 
، كتب 2009فبراير  17. و, يرد سجل يدل على أّنه قوبل شخصياً. وفي 11كتابية في المزاعم

 إلى المدعي يقول:  نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة

 
  

نتائج التي تقّدم فيھا رداً على  2008نوفمبر  19أشير إلى رسالتك المؤرخة 
في أمور منھا الزعم بأّنك تلقيت بدل بطالة من وزارة شؤون ا$سرى أثناء  التحقيق

  عملك مع الوكالة (التشديد مضاف).

      

ا,ستنتاج بأّن "نتائج ليس أمام المحكمة دليل معنون "نتائج التحقيق"، بيد أّن المحكمة تستطيع 
 12التحقيق" التي يشير إليھا نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة ھي بالفعل رسالته المؤرخة 

في إصداره  The Oxford Concise Dictionaryيعرف قاموس  للمدعي. 200812نوفمبر 
"ا,ستنتاج الذي " على أّنھا نتيجة"ال 391) في الصفحة 1976السادس (مطبعة جامعة أكسفورد، 
 12إذا احتوت الرسالة المؤرخة  من ھيئات التحقيق"، وعليه؛ تتوصل إليه ھيئة قضائية أو غيرھا

فعUً "نتائج" أو استنتاجات التحقيق فلماذا لم ُيتخذ قرار بعد ذلك في وقت قصير؟  2008نوفمبر 
  رار نھائي؟ شھراً إضافياً بعد "نتائج التحقيق" ,تخاذ ق 25لماذا استغرق ا$مر 

     

 
ّنه كان من السابق $وانه اتخاذ إقد تحتج الوكالة بالقول إّن التحقيق كان ما يزال جارياً و .76

، بل إّن دليل على أّن التحقيق كان جارياً  أيقرار نھائي، بيد أّن المحكمة تجد أّن السجل , يحتوي 

                                      
11

، والثانية رداً على 2008أكتوبر  23كانت المرة ا$ولى رداً على المزاعم المبينة في رسالة مدير عمليات ا$ونروا في غزة المؤرخة  
فبراير  17، والثالثة في 2008نوفمبر  12الرسالة التي أرسلھا نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة المكونة من ثUث صفحات والمؤرخة 

2009.   
12

المدعي تقيم المحكمة استنتاجھا على ثUثة عوامل أولھا أّن ھذه الرسالة مفصلة جداً في بيان التھم. والثاني ھو أّنھا المراسلة الوحيدة إلى  
 12ؤرخة خUل الفترة الزمنية ذات الصلة. ثالثاً، التواريخ تتزامن: فقد أعطي المدعي سبعة أيام من رسالة نائب مدير عمليات ا$ونروا الم

  كما أشار نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة.  2009نوفمبر  19لتقديم تعليقاته ورّده الذي كان مؤرخاً  2008نوفمبر 
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رسالة من المدعي تحمل تاريخ  كانت عبارة عن 2009فبراير  17المراسلة الوحيدة في الملف بعد 
 ، وفيھا تساءل عن جملة أمور منھا: 2009ديسمبر  22

  

لماذا التأخر في اتخاذ قرار حاسم في قضيتي سواء بإعادتي إلى العمل أو  -3
 إنھاء عملي؟

 شھراً ليست فترة كافية للدراسة والتحقيق... واتخاذ قرار؟  -4

 

*  *  *  

  كما تفعلون في القضايا ا$خرى؟لماذا لم تشّكلوا لجنة تحقيق  -6

  

*  *  *  

لماذا لم يخطر لكم أن تقابلوني شخصياً وتناقشوا المسألة معي مباشرة وتركتم  -9
المسألة مفتوحة بU قرار؟ ھل تعتقدون أن طريقة التأخير وا"ھمال ستجبرني على 

لعادل الذي رفع استقالتي لتبعدوا عن أنفسكم العبء القانوني الناجم عن القرار غير ا
استند إلى إشاعات وھدف إلى تحقيق أھداف مبيتة , تملكون الشجاعة لكشفھا أو 

  إعUنھا؟

  

 

، 2010ديسمبر  6، وتحديداً في لم ترد الوكالة على استفسار المدعي، لكن بعد عام تقريباً  .77
 كتب المسؤول القانوني في إقليم غزة إلى مديرة الموارد البشرية يشرح فيھا ما يلي: 

  

التحقيق جاٍر، ويحدث التأخير بسبب صعوبات في الحصول على معلومات من وزارة 
الموقوفين $ّن الملفات تبقى في غزة (تحت عھدة السلطات الفعلية ھناك) في حين أّن 

  . رام iالشخص المسؤول عن ا"بUغ عن ا$موال التي ُدفعت موجود في 

  

المسؤول القانوني في غزة تفتقر افتقاراً كامUً إلى الجوھر. ترى المحكمة أّن الشروحات التي قدمھا 
، , يوجد سجل يدل على أّن التحقيق كان "جارياً"، كما أّن المحكمة تUحظ أّن وكما ذكر أعUه

السلطات الفعلية في غزة كانت قد بقيت في السلطة مدة تزيد على ثUث سنوات في زمن رسالة 
ئن لم يكن لLونروا عUقة نظامية مع السلطات الفعلية في غزة، يبدو ولالمسؤول القانوني في غزة. 

بين الكيانين قدر معين من التعاون والمعلومات، فھذه ھي طبيعة التنسيق ا"نساني في  قد دارأّنه 
، استطاع المكتب القانوني "قليم غزة الحصول 2010في عام  مناطق الطوارئ. على سبيل المثال،

على وثائق ورفعھا إلى ھذه المحكمة من وزارة الداخلية في غزة عندما كانت السلطات الفعلية في 
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وتUحظ المحكمة كذلك أّن ا$دلة التي أدت في نھاية المطاف إلى فصل المدعي فصUً  13السلطة. 
ة إليكترونية إلى معاون المساَعدة القانونية في إقليم غزة من شخص لت برسالبإجراءات موجزة أرسِ 

إقليم غزة المعلومات إلى مرتبط بالسلطات الفعلية في غزة؛ ثم مرر معاون المساَعدة القانونية في 
إقليم غزة. وتUحظ المحكمة أّن معاون المساَعدة القانونية في إقليم غزة كان المسؤول القانوني في 

، 13المشار إليھا في الحاشية رقم  أبو غاليه الذي حصل على المعلومات في قضية الشخص نفس
وعليه؛ من الجلي أّن الوكالة كانت منخرطة في تبادل المعلومات مع السلطات الفعلية في غزة في 

  الزمن الجوھري لھذه القضية. 

  

ول فيھا "الشخص تجد المحكمة أيضاً أّن عبارة المسؤول القانوني في إقليم غزة التي يق .78
المسؤول عن ا"بUغ عن ا$موال التي ُدفعت موجود في رام i" ليست شرحاً مفيداً، فصحيح أّن 
المسؤول القانوني في إقليم غزة موجود في غزة، إ,ّ أّن الموظفين الدوليين في الوكالة لديھم جواز 

المUئم. وإذا لم يكن المسؤول مرور أمم متحدة وُيسمح لھم بمغادرة غزة بعد الحصول على ا"ذن 
فلماذا لم تستطع الوكالة إرسال شخص شخص  –$ي أسباب كانت  –السفر  القانوني في إقليم غزة

آخر للتحقيق في حالة سوء سلوك؟ تUحظ المحكمة أّن إدارة الشؤون القانونية تقع في القدس، وتبعد 
لدى الوكالة العديد من المحامين في إدارة ، كما كان دقيقة بالسيارة عن رام i 30القدس مسيرة 

الشؤون القانونية وفي مرافقھا ومكاتبھا في الضفة الغربية، وبذلك , ترى المحكمة سبباً لعدم إرسال 
 i موظف أونروا آخر من القدس أو من مكاتب الوكالة ا$خرى في الضفة الغربية إلى رام

  14على ھذه المعلومات.  –أو محاولة الحصول  –للحصول 

 

, تستطيع المحكمة فھم السبب الذي جعل اختتام التحقيق يستغرق أكثر من عامين، فالموجز  .79
أكتوبر  23ر أسئلة أكثر مما يعطي إجابات؛ بموجب رسالة مؤرخة يالتالي الزمني لLحداث يث

بU أجر بسبب  من نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة أوقِف المدعي عن العمل وقفاً  2008
، قّدم نائب مدير عمليات 2008نوفبمر  12وفي  15 .مزاعم سوء سلوك وكان ھناك تحقيق جارٍ 

ا$ونروا في غزة إلى المدعي "نتائج التحقيق" ومنحه سبعة أيام لرفع تعليقاته كتابياً؛ ورفع المدعي 
، رد نائب مدير 2009 فبراير 17، وبعد ثUثة أشھر وبالتحديد في 2008نوفمبر  19تعليقاته في 

عمليات ا$ونروا في غزة على المدعي مشيراً إلى أّنه حصل على أدلة مفادھا كان يتلقى منافع 
الوكالة وأفاد بما يلي: "وقد أشار موظفو الوزارة الذين كانوا مسؤولين عن في بطالة أثناء عمله 

                                      
13

  . UNRWA/DT/2012/024والحكم رقم  UNRWA/GFO/2011/45رقم  أبو غاليقضية  
14

في الواقع، الدليل الوحيد على أّن الوكالة حاولت جميع أي معلومات من وزارة شؤون الموقوفين إنما ھو دليل سمعي مصدره الرسالة  
. وفي تلك الرسالة ا"ليكترونية 2010ديسمبر  12ا"ليكترونية من مديرة الموارد البشرية إلى المسؤول القانوني في إقليم غزة تاريخھا 

لموارد البشرية إلى الرسالتين اللتين ُيزعم أّن نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة كتبھما إلى وزارة شؤون الموقوفين تشير مديرة ا
لتوضيح طبيعة منافع البطالة التي ُزعم أّن المدعي كان يتلقاھا، و, تتوفر لدى المحكمة نسخ  2009يوليو  19و 2009مايو  4المؤرختين 

  مزعومتين $ّنھما ليستا في المواد المرفوعة.  عن ھاتين الرسالتين ال
15

، أفاد مدير عمليات ا$ونروا في غزة بما يلي: "ثمة تحقيق جاٍر في ھذه التھم، وفي انتظار 2008أكتوبر  23في الرسالة المؤرخة  
 ...". 2008أكتوبر  23نتيجة التحقيق، أنت موقوف عن العمل وقفاً بU أجر بأثر يسري من 
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روا لتوقف دفع المنافع". وبعد اثنين ملف حالتك إلى أّنھم لو كانوا يعرفون أّنك كنت موظفاً في ا$ون
 ، فُصل المدعي بإجراءات موجزة بسبب سوء السلوك. 2010ديسمبر  12وعشرين شھراً، أي في 

 

بما ُيزعم أّنھا "نتائج  شھراً منذ تاريخ إبUغ المدعي 25استغرقت موجز ذلك أّن الوكالة  .80
لرفع تعليقاته، بيد أّن المحكمة , تفھم  التحقيق" ,تخاذ قرار نھائي. وبالفعل، أعِطي المدعي الوقت

موظف ما  30,000. وتقر المحكمة أّن الوكالة توّظف ةأسباب التأخر المفرط من جانب الوكال
 Uيعني أّن التحقيقات قد , ُتجرى بالسرعة القصوى، لكن أن ُيترك موظف موقوفاً عن العمل وقفاً ب

راً بعد إبUغ المدعي بـ"نتائج التحقيق" شھ 25مثل قطاع غزة مدة اقتصادياً أجر في منطقة معسرة 
فھذا غير إنساني ويشّكل سوء استخدام صارخاً للسلطة. وتجد المحكمة أّن ھذا السلوك يضع أساساً 
لمنح المدعي تعويضات عن ا$ضرار المعنوية بسبب القلق وا"جھاد الناجمين عن ھذا التأخر 

 المفرط. 

 
-Asariotis 2013أشارت محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف إلى اaتي في حكمھا  .81

UNAT-309 : 

 
,ستخدام و,ية منح تعويضات عن الضرر المعنوي، يجب على محكمة ا$مم 
المتحدة للمنازعات أو,ً أن تحدد الضرر المعنوي الذي تعرض له الموظف، 

وسيعتمد ھذا التحديد بالضرورة على أن يكون ھذا التحديد علماً دقيقاً، ويستحيل 
وقائع كل قضية. ويمكن القول، على سبيل مبدأ عام، إّن تعويضات الضرر 

  المعنوي قد تنشأ: 

  

)i(  ستحقاقات الجوھرية للموظف، وھي استحقاقات تنشأ من عقد توظيفهUمن انتھاك ل
في العقد المكفولة  ا"جرائيةو/أو من انتھاك استحقاقات تتصل با$صول القانونية 

أو كانت ناشئة من  للموظفينفي النظامين ا$ساسي وا"داري  ة(سواء كانت محدد
يكون فيھا ا,نتھاك انتھاكاً أساسياً، فقد ُيعطي وفي الحا,ت التي ). مبادئ العدل الطبيعي

ليس بالمعنى العقابي إزاء  ا,نتھاك بحد ذاته سبباً لمنح تعويضات عن الضرر المعنوي
 وقوع ا,نتھاك بل بسبب الضرر الذي طال الموظف. 

)ii(  قد ينشأ استحقاق التعويض عن ا$ضرار المعنوية أيضاً في الحا,ت التي ُيقّدم فيھا دليل
أو ا"جھاد أو القلق الذي  ا$ذىتقرير طبي أو نفسي أو غيره عن  ريقِ بطَ  إلى المحكمة

 -أو نسبه وفق المعقول إلى انتھاك  –بانتھاك  ربطه مباشرة وقع للمدعي والذي يمكن

حقوقه الجوھرية أو ا"جرائية، وفي الحا,ت التي تكون فيھا محكمة ا$مم المتحدة  طال
     أو القلق يستوجب منح تعويض (التشديد مضاف).  ا$ذىللمنازعات مطمئنة بأّن 
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إلى ا$سباب المبينة أعUه، تجد المحكمة أّن تأخر الوكالة في إجراء التحقيق في أمر  نظراً  .82
المدعي انتھك مبادئ العدل الطبيعي وكان سبباً مباشراً في جعل المدعي يعاني ا"جھاد والقلق. وفي 

 10,000، منحت المحكمة ا"دارية لمنظمة العمل الدولية مشتكياً مبلغاً مقداره 2698الحكم رقم 

كإجراء مؤقت. وقضت المحكمة بما  –بلغت مدته ستة أشھر  –دو,ر أميركي بسبب التأخر المفرط 
 يلي: 

  

[إن المنظمة] بتطويلھا مدة إجراء مؤقت في أصله تطويUً يتجاوز الوقت ...
المعقول بدون أي أسس سليمة، وبصورة وضعت المشتكي في حالة من عدم اليقين 

مھنية، فإّن المنظمة سببت له بذلك ضرراً معنوياً يجب جبره بشأن استمرار حياته ال
  16دو,ر أميركي. 10,000بمنحه تعويضاً قيمته 

  

با"ضافة إلى ذلك، إّن الشروحات التي قدمتھا الوكالة غير مقنعة , سيما أّن التأخر  .83
ة الصادر عن المحكمة ا"دارية لمنظم 2698لم يقع بسبب خطأ من المدعي. في الحكم رقم 

العمل الدولية، أقرت المحكمة أيضاً أن المدعي , ينبغي أن يعاني بسبب خطأ لم يرتكبه، 
وكانت شروحات المنظمة بU صلة "خاصة $ّنھا , تشير إلى أّن إكمال التحقيق تأخر بسبب 
أي خطأ من جانب المشتكي". وكما أشير أعUه، أجرى المدعي محاو,ت لفھم سبب عدم 

ا$سابيع أشھراً وا$شھر  تراراً في قضيته بيد أّنه تم تجاھله مراراً، وانقلباتخاذ الوكالة ق
إلى سنوات، ومع ذلك بقي المدعي موقوفاً عن العمل وقفاً بU أجر. وكان المدعي من 
الناحية الفنية موظفاً في ا$ونروا، ولم ُيسمح له بالعمل خارج الوكالة كيU ينتھك ا"طار 

وكما أشار . ذلك بقي تحت رحمة الوكالة إلى حين اتخاذ قرار نھائيالتنظيمي للوكالة وب
إلى مدير عمليات ا$ونروا في غزة، فإّن  2009ديسمبر  22المدعي في رسالته المؤرخة 

" لماذا التأخر في اتخاذ قرار حاسم في قضيتي سواء بإعادتي إلى المدعي ناشده بالقول: 
شك أّن ھذا التأخر المفرط سبب للمدعي ضرراً معنوياً  ، و,العمل أو إنھاء عملي؟"

 للمدعي , يمكن جبره إ,ّ بمنحه تعويضاً عن ا$ضرار المعنوية. 

 

فيما يخص مقدار تعويضات ا$ضرار التي يجوز للمحكمة منحھا، قضت محكمة ا$مم  .84
 : Asariotisالمتحدة لUستئناف في حكمھا 

  

                                      
16

شھراً. وعUوة على ذلك،  25محكمة أّن التأخر المفرط في تلك الحالة كانت ستة أشھر، بينما بلغ التأخر في القضية الحاضرة تكرر ال 
فرنك  10,000، منحت المحكمة ا"دارية لمنظمة العمل الدولية المشتكي نفسه 2829وفيما يخص موضوع الدعوى في الحكم رقم 

الناجم عن التأخر المفرط وعجز المنظمة عن تقديم مبرر منطقي. وأشارت المحكمة ا"دارية  سويسري إضافية لقاء الضرر المعنوي
تحقيق لمنظمة العمل الدولية إلى أّنه: "كان ينبغي للمنظمة أن تثبت أّن ظروفاً خاصة مثل تعقّد التحقيق جعلتھا غير قادرة على إتمام ھذا ال

  ".  2698بالسرعة التي طلبھا الحكم رقم 
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) أو iللمنازعات الضرر المعنوي بموجب النقطة ( بعدما تحدد محكمة ا$مم المتحدة
)iiسيعتمد ھذا ) أو كلتيھما، يعود إلى محكمة المنازعات تقييم مقدار التعويضات؛ و

). وفيما يخص النقطة iبموجب النقطة (بالضرورة على حجم ا,نتھاك الذي قد ينشأ 
)iiأمام محكمة  أو أي دليلأي تقرير طبي أو فني آخر  )، فستعتمد على محتويات

 (التشديد مضاف). المنازعات

    

وعليه؛ بموجب الو,ية الملزمة التي تتمتع بھا محكمة ا$مم المتحدة لUستئناف، يعود إلى محكمتنا 
تقييم حجم ا,نتھاك استناداً إلى ا$دلة المقدمة لھا. ووفقاً لLدلة،  محكمة البت في الوقائعھذه بصفتھا 

ي أن الوكالة عجزت عن إبقاء المدعي على إطUع بمستجدات تحقيقھا "الجاري"، كما لمن الج
تخلفت عن الرد على تساؤ,ته حول مدة توقيفه عن العمل. في ا$ساس، أوقفت الوكالة المدعي عن 

على فعل المدعي بأّنه سوء  العمل ويبدو أّنھا نسيت أمره، وعندما لم تدعم ا$دلة التي ُجمعت الحكمَ 
بمحض الصدفة  ھملم تفعل الوكالة شيئاً. ويبدو أّن المحققين كانوا يأملون أن تسقط ا$دلة أمامسلوك 

تقضي المحكمة بأّن التأخر المفرط للوكالة في إجراء التحقيق واتخاذ قرارھا  17وھذا ما حدث. 
وقلق. وعليه؛ ُيمنح النھائي كان انتھاكاً للعدل الطبيعي وسبباً رئيسياً لما عاناه المدعي من إجھاد 

شھراً لقاء ا$ضرار المعنوية الناجمة عن التأخر المفرط  25المدعي الراتب ا$ساسي الصافي لـ
للتحقيق. وتؤمن المحكمة أّن ھذه القضية تشّكل ظروفاً استثنائية تجيز لھا منح تعويضات عن 

   ا$ضرار تتجاوز الحد القانوني البالغ عامين لLسباب المذكورة أعUه.

 

تUحظ المحكمة أيضاً أّن المدعي أورد في مUحظاته طعناً في ا,قتطاعات التي طالت  .85
مساھماته في صندوق ا,دخار عند فصله، بيد أّن القرار المتعلق با,قتطاعات المزعومة إن وجدت 

 قرار إداري منفصل , يمكن مراجعته في ھذا الحكم.

 

  ي يلتمسھا المدعي؟ ھل ھناك أساس قانوني لوسائل ا,نتصاف الت

 

 بعد الحكم بأّن:  .86

  

  

)i(  الوقائع التي قام عليھا ا"جراء التأديبي أثبِتت؛  

)ii(  ؛الخطير سلوكالھذه الوقائع تدعم قانوناً وصف فعل المدعي بسوء 

                                      
17

أعUه، إّن $دلة التي أدت في نھاية المطاف إلى إنھاء تعيين المدعي أرِسلت إلى معاون المساعدة القانونية في  77ا ذكر في الفقرة كم 
 غزة الذي مررھا إلى المسؤول القانوني في إقليم غزة. وتUحظ المحكمة أّن معاون المساعدة القانونية يعمل للمكتب القانوني في ا"قليم

  إّنه يعمل للمسؤول القانوني في إقليم غزة.    وبذلك ف
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)iii( ا"جراء التأديبي الذي طـُبق كان متناسباً مع المخالفة؛ 

)iv( ا,جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا بالدليل عيب إجرائي أو تحامل، أو عوامل  السلطة

 خارجة عن الموضوع، أو خطأ في القانون؛ أخرى 

)v( عليه انتھك حقوق المدعي في ا$صول القانونية بسبب التأخر المفرط في  الُمدعى

 التحقيق؛

  

بفصل المدعي فصUً بإجراءات  عليه القاضي الُمدعىتقضي المحكمة أّنھا وإن كانت تثبت قرار 

شھراً بصفة تعويضات عن الضرر  25موجزة، إ,ّ أّن المدعي يستحق الراتب ا$ساسي الصافي لـ

  الناجم عن التأخر المفرط في إجراء التحقيق.  المعنوي

 

 

 60خUل  شھراً  25لـللمدعي الراتب ا$ساسي الصافي دفع ب يؤمر الُمدعى عليه .87

الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخUل ھذه المدة سيسري سعر الفائدة يوماً من التاريخ 

يوماً  60الرئيسي ا$ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ خUل مدة الـ

المحددة، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي ا$ميركي حتى 

 تاريخ الدفع.

  

  الخ"صة

  

  

 نظراً إلى ا$سباب المتقدمة، الدعوى ناجحة جزئياً.  .88
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     (ُوقـfع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 ديسمبر 30 بتاريخ

 

  

  2013ديسمبر  30بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

      (ُوقـfع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


