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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/029                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/011 

Date: 24 February 2015  

Original:           English 
 

 

    ة بانة َبرازيحضرة القاضي                :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الخطيب

  

  ضد

  

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  .جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

   محمد عبد / 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) .نس بارثولميوز
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 مقدمة

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

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

من وثائق ا$ونروا إلى محكمة صلح جزاء إربد، رسمية عدم رفع وثائق جھه إلى الذي يوالقرار 

 .الوكالةسيارة من سيارات وھذه الوثائق ھي وثيقة حركة 

  

  الوقائع

 

، دخل المدعي سلك الخدمة في الوكالة في ا$ردن في 2006سبتمبر/أيلول  2اعتباراً من  .2

، كان المدعي . وفي زمن ا$حداث موضوع ھذه الدعوى1والخطوة  9وظيفة معلم على الدرجة 

 مرشداً مدرسياً في منطقة إربد في ا$ردن.

من ، أوقفت الشرطة المدعي أثناء قيادته لسيارة 2013ديسمبر/كانون ا$ول  31في  .3

) 80704-8(رقم اللوحة  2338رقم  الوكالةخPل عمله. واحُتجزت سيارة  سيارات الوكالة

نوفمبر/تشرين الثاني  25في حادث دھس وفرار في  السيارة تورطبحجة بموجب أمر محكمة 

2013 . 

 ،ا$ردنإقليم اتصلت المستشارة القانونية لمكتب  2013ديسمبر/كانون ا$ول  31في  .4

للحصول على المزيد من المعلومات بالسلطات ا$ردنية  ،بعدما اتصل بھا المدعي وأعلمھا بإيقافه

في اليوم نفسه إلى وزارة الخارجية أشارت فيھا  . ولتحقيق ھذه الغاية، أرسلت رسالةفي ھذه المسألة

إلى أّن الوكالة لم تصلھا أي معلومات رسمية من السلطات ا$ردنية بشأن حادثة الدھس والفرار 

الوكالة  امتيازات؛ كما احتكمت إلى 2338رقم  الوكالةالمزعومة التي تورطت فيھا سيارة 

 1946اتفاقية امتيازات امم المتحدة وحصانتھا الصادرة عام وحصاناتھا ھي وموظفيھا بموجب 

 ")، وذكرت جملة أمور بشأن حالة المدعي من بينھا ما يلي: 1946تفاقية عام ("ا
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ا$مم المتحدة [...].  وظفيإّن السيد لؤي الخطيب، بصفته موظفاً في الوكالة، أحد م

ولم تتنازل الوكالة عن حصانتھا أو حصانة موظفھا في ھذه المسألة، كما . تتنازل 

عن ھذه الحصانات في جميع ا$وجه المندرجة  ا$ونروا و. بأي شكل من ا$شكال

  تحتھا. 

إجراء المزيد من التحقيق والبحث في المسألة، تطلب الوكالة معلومات عن وبغية 

الشكوى القائمة ضد الموظف و. سيما تقرير الشرطة وأي وثائق ذات صلة. وإلى 

ا نن، فإحصانة الموظفطلب "لغاء تسلّم حين تسلّم أي وثائق من ھذا القبيل و

من الوزارة تقديم البيانات المPئمة إلى وزارة الداخلية بشأن حصانة  نلتمس

الموظف وتأمين ا"فراج الفوري عن السيد الخطيب [...] وستكون الوكالة ممتنة 

  إنجازه. إذا أّكدتم لنا تنفيذ ھذا فور لكم 

 المحكمةدنية أو ونلتمس أيضاً من الوزارة ضمان عدم مPحقة الشرطة ا$ر

    لتمسك الوكالة بامتيازاتھا وحصاناتھا أو فيما يتصل بذلك. ، وذلك نتيجة للموظف

      

 أفِرج عن المدعي في اليوم نفسه.  .5

أمام محكمة صلح جزاء إربد أّنه  ، شھد صاحب الدعوى2014يناير/كانون الثاني  20في  .6

شتكى عليه؛ أي المدعي؛ وأّن الُمشتكى عليه لم يكن متورطاً في الحادث. وعليه، لم يكن يعرف المُ 

 . 2014فبراير/شباط  3لم تعتقل محكمة صلح جزاء إربد المدعي ورفعت الجلسة حتى 

 الوكالةارة حركة اليومي لسيالأفاد المدعي في عريضة الدعوى أّنه حصل على سجل  .7

، بيد أّن لدى "ا"لحاح على رئيس المنطقة" بھدف إبرازھا في المحكمة للدفاع عن نفسه المعنية

رئيس المنطقة أعطاه تعليمات مفادھا أّنه ليس من المصرح له حيازة سجل حركة السيارة وأّن ليس 
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قد أعطى المسؤول لديه السلطة لكشفھا $ي أحد بما في ذلك السلطات المحلية و/أو المحكمة. و

 في مكتب إقليم ا$ردن المدعَي التعليمات الشفھية ذاتھا.  الكبيرالقانوني 

، كتب المسؤول القانوني الكبير 2014مارس/آذار  25مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .8

 في مكتب إقليم ا$ردن إلى المدعي يقول:

  

ُيرجى العلم أّنه . ُيسمح لك أن تقدم إلى المحكمة أي وثائق مرتبطة بسجPت بطاقة 

العمل اليومية للسيارة المعنية، فھذه مسألة تعود إلى اجتھاد الدائرة القانونية في 

  ا$ونروا. 

 

طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا$ونروا ، رفع المدعي 2014مارس/آذار  27في  .9

 م ترد الوكالة على ھذا الطلب. في ا$ردن، ول

 31بعد أن أعلِمت الوكالة أّن محكمة صلح جزاء إربد استدعت المدعي للشھادة في  .10

مع نسخة إلى  2014مارس/آذار  30، أرسلت رسالة إلى وزارة الخارجية في 2014مارس/آذار 

التأكيد على امتيازاتھا وحصاناتھا بموجب الوكالة المدعي ومحكمة صلح جزاء إربد أعادت فيھا 

، وأشارت إلى أّنھا لم تتنازل عن حصانة الموظف [أي المدعي] في ھذه المسألة 1946اتفاقية عام 

 وذكرت جملة أمور منھا: 

  

لئن لم تتنازل الوكالة عن حصانة الموظف في ھذه المسألة، فإّنھا تلتمس من 

وأن تضمن  ،إلى المحكمة بشأن حصانة الموظفالوزارة أن تقّدم البيانات المPئمة 

نتيجة لتمسك الوكالة بامتيازاتھا وحصاناتھا أو فيما عدم مPحقة المحكمة للموظف 

  يتصل بذلك. 
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 [...]  

وبھدف تسھيل إقامة العدل بدون ا"خPل با.متيازات أو الحصانات التي تتمتع بھا 

تحتفظ  ا$ونروالوزارة أّن الوكالة أو الموظف، ترغب الوكالة في أن ُتعلم ا

مؤتمت. بسجPت مفّصلة .ستخدام سياراتھا من خPل نظام سجل حركة سيارات 

د السيد لؤي الخطيب أي سيارة من سيارات ا$ونروا في قُ ووفقاً لھذه السجPت، لم ي

ظھراً (التاريخ والوقت  1:00في الساعة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  25

وقت من ذلك اليوم. وعPوة على ذلك، تبّين أي  في المزعومان للحادث) و.

) لم 80704-8، رقم اللوحة 2338(رقم سجPتنا أّن سيارة ا$ونروا المعنية 

، مما يعني 2013نوفمبر/تشرين الثاني  25ظھراً في  12:38ُتستخدم بعد الساعة 

  أّنھا لم تتورط في الحادث المزعوم. 

      

أته من أصدرت محكمة بداية إربد حكماً لصالح المدعي وبرّ ، 2014مايو/أيار  13في  .11

 التھم الموجھة إليه. 

في ا$ردن رسالة إلى وزارة العدل  ونروا، أرسل مدير عمليات ا$2014مايو/أيار  15في  .12

ا$ردنية مع نسخة إلى وزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية (وقد رفعھا المدعي بمسمى 

مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن التأكيد على أّن الوكالة لم  يعيده الرسالة، ). وفي ھذ5الملحق 

يشير أيضاً إلى أّن سجPت نظام حركة السيارات تدل تتنازل عن حصانة موظفھا في ھذه المسألة، و

إلى أّن "سجPت  يشيرفي تاريخ الحادث المزعوم؛ كما على أّن المدعي لم يقُد سيارة الوكالة المعنية 

الوكالة تبّين أّن سيارة ا$ونروا المعنية لم تكن مستخدمة في زمن الحادث المزعوم". وتابعت 

 الرسالة القول: 

لكّن الظاھر أّن محكمة صلح جزاء إربد تجاھلت أقوال ا$ونروا وبدون اعتبار 

  لPمتيازات والحصانات التي تتمتع بھا الوكالة والسيد لؤي الخطيب. 
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وبناًء على ذلك، فإننا بوافر ا.حترام نلتمس العون من سعادتكم في ضمان عدم 

نتيجة .متيازات وحصانات الوكالة والسيد مPحقة المحكمة ا$ردنية للسيد الخطيب 

  الخطيب أو فيما يتصل بھا. 

، رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا$ونروا للمنازعات 2014 يونيو/حزيران 26في  .13

 . ("المحكمة")

 ، أرسلت المحكمة الدعوى إلى الُمدعى عليه.2014يوليو/تموز  2في  .14

 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2014أغسطس/آب  1في  .15

 003، أصدرت المحكمة ا$مر رقم 2015يناير/كانون الثاني  18في  .16

)UNRWA/DT/2015 للغة ") تأمر فيه الُمدعى عليه برفع ترجمة لرّده إلى ا003) ("ا$مر رقم

 . 2015فبراير/شباط  19العربية في موعد أقصاه 

 013، أصدرت المحكمة ا$مر رقم 2015فبراير/شباط  10في  .17

)UNRWA/DT/2015(  ا$مر رقم")التاريخ الذي تسلّم فيه  ذكرتأمر فيه المدعي بأن ي )"013

من  2013ديسمبر/كانون ا$ول  31(وھي الرسالة المؤرخة  13أول مرة نسخاً من الملحق 

 15(الرسالة المؤرخة  5مكتب إقليم ا$ردن إلى وزارة الخارجية) والملحق لالمستشارة القانونية 

 ا$ردنية).من مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن إلى وزارة العدل  2014مايو/أيار 

مر رقم ، رد المدعي على ا$2015فبراير/شباط  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

ونسخة من  2013ديسمبر/كانون ا$ول  31باليد في  13قائPً إّنه تسلّم نسخة من الملحق  013

 . 2014مايو/أيار  15في  5الملحق 

، وقّدم ترجمة لرد 003رقم  ، امتثل الُمدعى عليه ا$مرَ 2015فبراير/شباط  10في  .19

 ، أرِسلت الترجمة إلى المدعي. 2015فبراير/شباط  11وفي الُمدعى عليه إلى اللغة العربية. 
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 حجج المدعي

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .20

i(  عدم رفع سجل حركة السيارة إلى المحاكم إلى إّن قرار الُمدعى عليه بتوجيھه

"ثبات براءته أمام  ص عليه في القانون الدوليحقه ا$ساسي المنصوالمحلية حرمه من 

 السلطات القضائية المحلية؛

ii(  بأي شكل، وُترك وحيداً للدفاع عن التابعة للوكالة لم تساعده دائرة الشؤون القانونية

 نفسه أمام المحاكم ا$ردنية؛

iii(  بب له القلق وا$ذى النفسي؛ سابتزه صاحب الدعوى $جل المال، وھذا 

iv(  قلق وا"جھاد بد.ً من أن يجري تحقيقاً في عليه المدعَي يعاني الترك الُمدعى

 سلوك الموظف المتورط في حادث الدھس والفرار بسيارة من سيارات الوكالة؛

v(  من قرار الجمعية العامة ل\مم المتحدة رقم  7انتھك قرار الُمدعى عليه المادة

A/RES/48/218 B؛  

vi(  الخاص  6/2010الُمدعى عليه ينتھك التعميم رقم القرار المطعون فيه الذي اتخذه

بحظر التمييز والتحرش وإساءة استعمال السلطة، كما يخرق التزام الوكالة بالحفاظ 

 على بيئة عمل خالية من ا"جھاد؛ و

vii(   أساء القرار المطعون فيه الذي اتخذه الُمدعى عليه إلى سمعة المدعي، وسبب له

 المواصPت إلى المحكمة). نفقات القانونية وخسائر مالية (أتعاب ا.ستشارات 

  

  

 يلتمس المدعي أسباب ا.نتصاف التالية:   .21

  

i(  أمر من المحكمة إلى الُمدعى عليه تأمر فيه بإظھار الرسالتين الرسميتين المرسلتين من

 المحكمة الوطنية ا$ردنية إلى مكتب منطقة إربد التابع للوكالة؛
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ii(  20تعويضه عن النفقات المذكورة في الفقرة الفرعية )viiه؛ وPأع ( 

iii(  التعويض عن ا$ضرار المعنوية، أ. وھي الخوف والقلق اللذين عاناھما في الماضي

 وسيعانيھما في المستقبل بسبب تخلف الوكالة عن احترام التزاماتھا التعاقدية.

  

 حجج الُمدعى عليه

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي:  .22

  

i(  كشف وثائق رسمية خاصة بالوكالة كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بمنع المدعي من

 و للسلطات المحلية، قراراً صحيحاً واُتخذ حسب ا$صول؛

ii( ية. لليس المدعي مستحقاً لتعويضات معنوية وما 

  

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيPً وأن ترد الدعوى  .23

 بكاملھا. 

  ا)عتبارات

ھل كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بمنع المدعي من كشف وثائق رسمية خاصة بالوكالة للسلطات 

  المحلية، قراراً صحيحاً واُتخذ حسب ا$صول؟

  ا"طار القانوني

 

 على ا_تي: 8.1ساسي للموظفين المحليين رقم ينص النظام ا$ .24
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إّن الحصانات وا.متيازات المرتبطة بالوكالة، بصفتھا ھيئة متفرعة عن ا$مم 

  الوكالة. الحمن ميثاق ا$مم المتحدة ُتمنح لما فيه مص 105المتحدة، بموجب المادة 

  

على ما  2، تنص في المادة الثانية الفرع 4الُمشار إليھا في الفقرة  1946إّن اتفاقية عام  .25

 يلي: 

  

كل من بالحصانة ، أينما وجدت وأياً كان حائزھا ،وموجوداتھا أمPك ا$مم المتحدةتتمتع 

 خاصةحالة أي .̀ إذا تنازلت المنظمة عنھا صراحة في إ أشكال المPحقة القانونية شكل من

عن  صراحةً فيھا يمتد التنازل ليسري على الحالة الخاصة التي تنازلت ا$مم المتحدة عندئٍذ 

 .لى التدابير التنفيذيةإن . تنازل عن الحصانة يمتد فھم أعلى أن يُ  ؛حصانتھا

 على ما يلي أيضاً:  1946من اتفاقية عام  4تنص المادة الثانية والفرع  .26

  

المتحدة، وبصورة عامة جميع الوثائق التي تملكھا أو التي تتمتع محفوظات ا$مم 

    في حوزتھا، بالُحرمة أينما وجدت.

المعنونة "امتيازات  1النسخة المنقحة رقم  2009لعام  1يرد في التعليمات القانونية رقم  .27

الجزء وحصانات الوكالة وموظفيھا والمسؤوليات المرتبطة بھا" ("التعليمات القانونية") ما يلي في 

 : 34و 33ذي الصلة في الفقرتين 

  

تتمتع محفوظات امم المتحدة والوثائق التي تخصھا أو التي في حوزتھا . 33

  [...] (التشديد مضاف).  بالُحرمة أينما وجدت
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. رغم حصانة الوكالة من المPحقة القانونية، تطلب المحاكم في الغالب 34

معلومات من ا$ونروا أثناء مجريات ا"جراءات القانونية. ومن الشائع أن ُتطلب 

الفئات التالية من الوثائق .ستخدامھا في ا"جراءات القانونية ويجوز الكشف عنھا 

  بموجب التعليمات المبينة أدناه: 

  

   *   *     *  

التي تطلبھا الشرطة في  سجPت حركة سيارات ا$ونروا وسجPت الصيانة ج.

من خPل مسؤول  حا.ت الحوادث: يجوز الكشف عنھا بموافقة الوكالة (عادةً 

المشتريات واللوجستيات في ا"قليم بالتشاور مع المكتب القانوني في ا"قليم، أو 

  صل). ء) (التشديد في ا$دائرة الشؤون القانونية حسب ا.قتضا

المعنية ُيعد وثيقة  لوكالة، من الجلي أّن سجل حركة سيارة اذكورة أعPهمبموجب المواد ال .28

رسمية من وثائق الوكالة، مما يعني أّن لھا ُحرمة حسب النصوص الواضحة في النظام ا$ساسي 

ة. ولم يخطئ الُمدعى عليه والتعليمات القانوني 1946واتفاقية عام  8.1للموظفين المحليين رقم 

محكمة صلح جزاء إربد $ّن الوكالة وحدھا لھا لعندما أمر المدعي بعدم كشف سجل حركة السيارة 

 السلطة وا.جتھاد لفعل ذلك. 

بناًء على ذلك، تقضي المحكمة أّن قرار الُمدعى عليه ا_مر للمدعي بعدم كشف وثيقة  .29

جزاء إربد إّنما ھو قرار اُتخذ حسب ا$صول في ضوء رسمية من وثائق ا$ونروا لمحكمة صلح 

 من ا"صدارات ا"دارية.  ھماالقانون الدولي الساري والنظام ا$ساسي للموظفين المحليين وغير

  

قضية المدعي أمام المحكمة المحلية متسقة مع ا"طار  فيما يخصھل كانت أفعال الُمدعى عليه 

 القانوني والتنظيمي للوكالة؟ 
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من اتفاقية عام  18فيما يخص موظفي ا$مم المتحدة، تنص المادة الخامسة في الفرع  .30

 على ما يلي "يتمتع موظفو ا$مم المتحدة بالحقوق التالية:  1946

جميع وكذلك بشأن  يكتبونهأو ذي يتفوھون به الحصانة من المPحقة القانونية بشأن كPمھم ال)أ(

 سمية [.]أفعالھم التي يؤدونھا بصفتھم الر

 

 على ا_تي:  8و 7تنص التعليمات القانونية في الفقرتين  .31

. عند الشروع في مPحقة قانونية ضد الوكالة، ينبغي للوكالة أن تطلب من الجھة 7

أن تفرض حصانة الوكالة.  –وھي عادة وزارة الخارجية  –الحكومية المعنية 

في في "التعاون ھا المتمثل وينبغي أن تتحلى الوكالة بالمساءلة بما يتسق مع واجب

ُحسن إقامة العدل" تسھيل بغية السلطات المعنية التابعة ل\عضاء مع جميع ا$وقات 

وضع أحكام ترسي بھا أنظمة مPئمة للتسوية" في منازعات معينة؛ وعليه، و"

  ينبغي للوكالة فعل ما يلي: 

*     *     *  

غير المثول أمام المعلومات بوسائل  أن تعرض، رداً على ا.ستدعاءات، توفيرَ  -

تقديم معلومات تسألھا ؛ ومن ا$مثلة على ذلك أن تعرض النظر في طلبات المحاكم

  مكتوبة فيما يخص أسئلة معينة على أساس طوعي (ُحذفت الحاشية)

*     *     *  

. في العادة، ينبغي للرسائل التي تطلب المساعدة من الحكومة لفرض امتيازات 8

لة وحصاناتھا أن تشير إلى الخطوات التي اتخذتھا الوكالة، أو التي ھي الوكا

مستعدة .تخاذھا، بغية معالجة المسألة بروح المسؤولية. وفي الغالب، ستطلب 

الحكومات ھذه المعلومات لتطمئن بأّن الوكالة . تستخدم امتيازاتھا وحصاناتھا 

  لتفادي التزاماتھا القانونية. 
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تجد المحكمة أّن الُمدعى عليه تصرف بصورة متسقة مع القانون الساري عند تدبر السجل،  .32

 عندما استجاب على نحو سريع ومسؤول للسلطات المحلية وخاصة وزارة الخارجية. 

ديسمبر/كانون  31أو.ً، في اليوم نفسه الذي أعلم فيه المدعي الُمدعى عليه عن إيقافه (أي  .33

بالسلطات ا$ردنية التابع للوكالة المستشارة القانونية لمكتب إقليم ا$ردن )، اتصلت 2013ا$ول 

 بھدف جمع المزيد من المعلومات عن المسألة. 

ثانياً، بعد ا.تصال ا$ول الذي أجرته المستشارة القانونية لمكتب إقليم ا$ردن مع السلطات  .34

القانونية لمكتب إقليم ا$ردن  ، أرسلت المستشارة2013 ديسمبر/كانون ا$ول 31ا$ردنية في 

سالة تحمل تاريخ اليوم ذاته إلى وزارة الخارجية تشير فيھا إلى أّن الوكالة لم تتسلّم أي معلومات ر

رسمية من السلطات ا$ردنية عن زعم الدھس والفرار الذي تورطت فيھا سيارة ا$ونروا رقم 

ن وزارة الخارجية بامتيازات ا$مم المتحدة . وذّكرت المستشارة القانونية لمكتب إقليم ا$رد2338

؛ كما ذّكرتھا أّن 1946وحصاناتھا الممنوحة للوكالة وموظفيھا كما ھو منصوص في اتفاقية عام 

 الوكالة لم تتنازل عن امتيازات الموظف وحصاناته. 

، قّدم الُمدعى عليه إلى 2014مارس/آذار  31قبل جلسة المحكمة التي انعقدت في  ثالثاً، .35

أ المعنية مما برّ  الوكالةوزارة الخارجية كتابياً المعلومات الضرورية عن سجل حركة سيارة 

وزارة الخارجية تقديم البيانات المPئمة إلى المدعي من الجرم. وطلب الُمدعى عليه أيضاً إلى 

لم تكن أّن سجPت حركة سيارات الوكالة تبين أّن السيارة المعنية . سيما لح جزاء إربد محكمة ص

مستخدمة في زمن وقوع الحادث المزعوم. والتمس الُمدعى عليه مرة أخرى المساعدة من وزارة 

الخارجية في ضمان عدم مPحقة المحاكم ا$ردنية للمدعي وذلك بموجب ما تتمتع به الوكالة 

ظف من امتيازات وحصانات، كما أعِطيت نسخ من ھذه الرسالة للُمدعي ومحكمة صلح جزاء والمو

 إربد. 
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(مع أّن  لتأكيدات الوكالة .متيازاتھا وحصاناتھارابعاً، بعد إھمال محكمة صلح جزاء إربد  .36

، طلب الُمدعى عليه مرة أخرى عدم مPحقة )2014مايو/أيار  13أت المدعي في المحكمة برّ 

ئة بموجب امتيازاته وحصاناته التي لم تتنازل عنھا الوك cالة. المدعي في ضوء المعلومات الُمبر 

بصورة مPئمة عندما أّكدت  تتأسيساً على ما تقّدم، إّن المحكمة مقتنعة أّن الوكالة تصرف .37

امتيازات المدعي وحصاناته وقّدمت طوعاً معلومات سرية إلى السلطات ا$ردنية، بيد أّن المحكمة 

مقتنعة أّن الوكالة لم تتواصل مع المدعي بصورة كافية . سيما عندما كانت السلطات ا$ردنية 

 ى المحكمة مراراً. بطيئة في ا.عتراف بامتيازات وحصانات المدعي واستدعته إل

 على ا_تي:  17تنص التعليمات القانونية في الفقرة  .38

  

طلب الوكالة في وقت مPئم، أو إن  تلبيةغير راغبة في الحكومة المعنية كانت إذا 

ت غير قادرة على ذلك، (مثPً قبل جلسة المحكمة المعنية)، ينبغي للوكالة أن كان

  تتصرف كما يلي (ُحذفت الحاشية): 

   *  *     *  

  

ينبغي للوكالة (مدير مكتب ا"قليم بالنسبة إلى موظفي ا$قاليم، أو مدير الشؤون  -

القانونية لموظفي الرئاسة) البت فيما إن كان ينبغي للموظف أن يستجيب لdجراءات 

بالتشاور مع مدير الشؤون القانونية حسب ا.قتضاء. وستوازن الوكالة  القانونية أم .

تبعات عدم امتثال موظف لdجراءات القانونية وقدرة الوكالة على عرض مصلحتھا إزاء 

 (ُحذفت الحاشية). حماية فعالة للموظف

مدير ا"قليم أو مدير الشؤون القانونية لموظف في الحا.ت التي يصرح فيھا  -

آخر ُيفضل أن  موظفٌ  ليحضر جلسة محكمة بعد استدعائه إليھا، ينبغي أن يرافق الموظفَ 

يكون مسؤو.ً قانونياً في الوكالة أو مستشاراً قانونياً. وفي الجلسة، ينبغي للموظف إعPم 
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. وينبغي باحتجاجالمحكمة أّن الوكالة تتمسك بحصانتھا وأّن الموظف يمثل أمام المحكمة 

 للوكالة تقديم رسالة مPئمة للموظف يقدمھا إلى المحكمة. 

     

 

أّن الوكالة تشاورت مع المدعي أو أعلمته فيما إن كانت تنبغي له  دليل على . يرد .39

. ولو افترضنا على أم . 2013مارس/آذار  31ا.ستجابة لdجراءات القانونية التي أقيمت في 

سبيل الجدل أّن الوكالة فعPً صرحت للموظف بحضور جلسة المحكمة فP يوجد دليل على أّن 

) مسؤول قانوني في الوكالة أو مستشار قانوني. ويزعم المدعي 2أو ) موظف، 1المدعي رافقه إّما 

 في عريضة الدعوى أّنه تكّبد نفقات قانونية نتيجة .ضطراره إلى ا.ستعانة بمحاٍم خاص. 

الرسالة  لمحكمة كانبشأن جلسة اتظھر ا$دلة فعPً أّن التراسل الوحيد بين المدعي والوكالة  .40

من المسؤول القانوني الكبير في مكتب إقليم ا$ردن  2014مارس/آذار  25ا"ليكترونية المؤرخة 

التي تمنع المدعي من تزويد المحكمة بسجل حركة سيارات الوكالة. وربما لو أبقت الوكالة المدعي 

على اطPع أفضل بشأن الكيفية التي ستدعمه بھا لما شعر المدعي بأّنه مجبر على الحصول بطريقة 

ومع ذلك، . تصفح سخة من سجل حركة السيارات من رئيس المنطقة. على ن مشروعةغير 

وصف فعله ھذا بأّنه سوء حكم  المحكمة عن تحصيل المدعي لسجل حركة السيارات، و. يسعھا إ.ّ 

 . مبرر له. 

في ضوء جميع الخطوات التي اتخذھا الُمدعى عليه بالنيابة عن المدعي في التعامل مع  .41

 د المحكمة أّن الحجة ا$ولى للمدعي التي يقول فيھا: الحكومة المستضيفة، تج

  

)i(  عدم رفع سجل حركة السيارة إلى المحاكم إلى إّن قرار الُمدعى عليه بتوجيھه

المحلية حرمه من حقه ا$ساسي المنصوص عليه في القانون الدولي "ثبات براءته 

 أمام السلطات القضائية المحلية؛
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  . إطPقاً  الصحةإّنما ھي حجة . أساس لھا من 

  أّما حجة المدعي الثانية التي يقول فيھا: 

)ii(  بأي شكل، وُترك وحيداً للدفاع عن التابعة للوكالة لم تساعده دائرة الشؤون القانونية

 نفسه أمام المحاكم ا$ردنية؛

ه أن ُيعلمعلى ا$قل فترى المحكمة أّنه كان ينبغي للُمدعى عليه أن يرافق المدعي إلى المحكمة أو 

با"ستراتيجية القانونية للوكالة. بيد أّن المحكمة تPحظ عدم وجود دليل في الملف على أّن المدعي 

أو أّنه طلب مرافقة مسؤول قانوني من الوكالة له،  مقررةأبلغ الوكالة فعPً عن تواريخ الجلسات ال

محكمة أّن التعليمات و. ترد إ.ّ مزاعم أّن المدعي طلب ھذا الدعم. وعPوة على ذلك، تPحظ ال

  تستخدم كلمة "ينبغي" وليس "يجب"، مما يجعل الفقرة توصية وليس إلزاماً.  17القانونية في الفقرة 

يلتمس المدعي من المحكمة منحه تعويضات عن ا$ضرار المعنوية لقاء الخوف والقلق  .42

ل يدعم منح تعويضات عن دعوى القضائية. وبما أّن المدعي لم يقّدم أي دلياللذين عاناھما نتيجة لل

، على نحو أفضلعاناھا نتيجة لعدم إبقاء الوكالة له مطلعاً التي  د ا$ضرارحدّ ا$ضرار المعنوية أو 

فP يمكن للمحكمة منح تعويضات عن ا$ضرار المعنوية للمدعي في ضوء قرار محكمة ا$مم 

    . Kozlov and Romandanov 2012-UNAT-228المتحدة لPستئناف في حكمھا 

يلتمس المدعي أيضاً أن يدفع الُمدعى عليه تعويضاً عن "نفقات استشارة محاٍم" و"أتعاب  .43

-Antaki 2010معينة ونفقات ذات صلة". قضت محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف في حكمھا 

UNAT-095  ًPوحيث بأّنه ". يجوز منح التعويض إ.ّ إذا ثُبت أّن الموظف عانى أضراراً فع ."

على أتعاب قانونية أو غيرھا من إّن المدعي لم ُيثبت أّنه عانى أضراراً فعPً، بمعنى أّنه لم يقّدم أدلة 

 التكاليف، فP تستطيع المحكمة منحه تعويضات عن ا$ضرار. 

  

  حجج متنوعة
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حليين أّما حجة المدعي القائلة إّن قرار الُمدعى عليه يخرق النظام ا$ساسي للموظفين الم .44

، فP ترى المحكمة ا$ساس لھذه الحجة $ّن الوكالة لم الوكالةالمتعلق بمعيار سلوك موظفي  4.1

تتھم المدعي َقط بأي شكل من أشكال سوء السلوك، بل على النقيض من ذلك حاولت الوكالة مراراً 

 تبرئته من الجرم بإرسال رسائل متكررة بالنيابة عنه إلى السلطات ا$ردنية. 

من قرار  7عPوة على ذلك، . ترى المحكمة كيفية انتھاك قرار الُمدعى عليه للمادة  .45

بحسب زعم المدعي، كما . ترى صلة  A/RES/48/218 Bالجمعية العامة ل\مم المتحدة رقم 

بھذه القضية. وفعPً يتطرق قرار الجمعية العامة ل\مم المتحدة إلى المذكور لقرار الجمعية العامة 

ا$مم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية وليس إلى تفاعPت ا$مم المتحدة مع ا$نظمة القضائية مكتب 

التي احتكم إليھا المدعي تنطبق على التحقيقات الداخلية في ا$مم  7في الدول ا$عضاء، فالمادة 

 المتحدة وا"جراءات التأديبية فيھا، وھي مسائل . صلة لھا بالقضية الحاضرة. 

أّما لوم المدعي للوكالة على عدم التحقيق في سلوك موظف ُيزعم أّنه تورط في حادث  .46

ع وثيقة الدھس والفرار، فُيذّكر المدعي أّن موضوع قضيته ھو قرار الُمدعى عليه ا_مر له بعدم رف

رسمية من وثائق الوكالة إلى محكمة محلية أردنية، وليس موضوعھا التورط المزعوم لموظف آخر 

 حادث دھس وفرار. في 

أّما حجة المدعي أّن صاحب القضية ابتزه، فتPحظ المحكمة أّن المدعي لم يقّدم أدلة غير  .47

. وُيذّكر المدعي أّنه في ظل غياب أدلة ملموسة فلن ُينظر في 7افتراضات عامة مبينة في الملحق 

 المزاعم غير المثبتة.

 6/2010ى عليه انتھك تعميم الوكالة رقم أخيراً، بالنسبة إلى حجة المدعي أّن قرار الُمدع .48

("التعميم")، فترى المحكمة عدم صلة ھذا التعميم بالقضية $ّنه يتعلق بالسلوك المحظور الذي 

بل يرتكبه موظف تجاه موظف آخر. و. يمكن نسب أي إجھاد ُيزعم أّن المدعي عاناه إلى الوكالة 

كالة بسببھا تبرئة المدعي من الجرم عبر القنوات إلى إجراءات أقيمت أمام محكمة محلية حاولت الو

 الدبلوماسية المPئمة، أي بمكاتبة وزارة الخارجية. 

إلى المحكمة أن تأمر الُمدعى عليه بإظھار "الرسالتين الرسميتين طلب المدعي أيضاً  .49
للمدعي، المرسلتين من المحكمة الوطنية ا$ردنية إلى مكتب منطقة إربد التابع للوكالة". ووفقاً 
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وأمرت رئيس  2383طلبت ھاتان الرسالتان إلى الوكالة توفير معلومات عن سائقي السيارة رقم 
المنطقة بالحضور أمام المحكمة بصفة شاھد. ومن الجلي للمحكمة أّن الوكالة اتبعت التعليمات 

ات والحصانات القانونية الخاصة بھا عندما كتبت مراراً إلى وزارة الخارجية للتأكيد على ا.متياز
؛ و. ترى المحكمة كيف تضيف ھاتان الرسالتان أي قيمة والوكالةدعي التي يتمتع بھا كل من الم

إلى القضية الحاضرة، ولذلك لن تأمر بإظھار الرسالتين المزعومتين. وتتوفر لدى المحكمة أدلة 
دما أّكدت على امتيازاتھا كافية أمامھا لدعم النتيجة القائلة إّن الوكالة اتبعت ا"جراء الصحيح عن

 وحصاناتھا دعماً للمدعي. 

التعسف، أو التحامل، دافعه تPحظ المحكمة أّن المدعي لم يزعم أّن قرار الُمدعى عليه كان  .50

كما تPحظ المحكمة عدم وجود أي أدلة في الملف على أي  ؛أو أي عوامل خارجة عن الموضوع

  أدلة على أخطاء إجرائية أو خطأ في القانون. دافع غير سليم وراء قرار الُمدعى عليه، و.

 نظراً إلى ما تقّدم، تقضي المحكمة بما يلي:  .51

)i(  كانت أفعال الُمدعى عليه متسقة مع القانون الدولي الساري ومع النظام ا$ساسي

 ؛ا من ا"صدارات ا"داريةمللموظفين المحليين وغيرھ

)ii( زاماته تجاه المدعي؛ وكانت أفعال الُمدعى عليه متسقة مع واجباته والت 

)iii(  لم يكن قرار الُمدعى عليه مشوباً بأخطاء إجرائية أو بخطأ في القانون أو

 بتعسف. 

  

 ھل ھناك أي أساس قانوني $سباب ا.نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟ 

     

 لّما عجز المدعي عن أن يثبت أّن:  .52

i(  سببھما قرار الُمدعى عليه؛إجھاده المزعوم أو تشويه سمعته 

ii( ت التي تكبدھا منسوبة إلى قرار الُمدعى عليه؛ وPأتعاب المحاماة ونفقات المواص 

iii( أخطاًء إجرائية أو خطأً في القانون أو تعسفاً اعترت أفعال الُمدعى عليه، 
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  فإّن المحكمة تقضي بأّن ا.نتصاف الذي يلتمسه المدعي . أساس له . في الواقع و. في القانون. 

  

  الخ.صة 

 نظراً إلى ا$سباب المتقدمة، الدعوى مردودة.  .53

   

 

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________  
  

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي
  

  . 2015 شباط/فبراير 24بتاريخ 
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  .2015فبراير/شباط  24بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
_______________________________  

  
  للمنازعات، عّمان ا$ونروامكناب، رئيسة قلم محكمة لوري 

  

  


