
 

Page 1 of 9 

ح  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/024                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/25 

Date: 19 April 2015  

Original:           English 
 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عبد �

  

  ضد

  

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   يمثل نفسهالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ميوزو-نس بارثول
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 مقدمة

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة  مصطفى عبد �محمد ھذه دعوى رفعھا  .1

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

رفض إعGمه بنتائج التحقيق بعد شكواه التي رفعھا بشأن تزوير توقيعه على عليه")؛ وھو قرار 

   .تقرير التقييم السنوي %دائه

  الوقائع

، انضم المدعي إلى الوكالة بصفة معلم على الدرجة 1992سبتمبر/أيلول  17من  اعتباراً  .2

في  12والخطوة  10. وبعد ترقيات متتالية، شغل المدعي وظيفة معلم على الدرجة 1والخطوة  6

 مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الثانية. 

مدينة إربد ا#عدادية الثانية ، ُنقل المدعي من مدرسة ذكور 2011سبتمبر/أيلول  19في  .3

ا#عدادية ا%ولى  .عزمي ممخيم في مدرسة  12والخطوة  10إلى وظيفة معلم على الدرجة 

 للذكور. 

خGل اجتماع مع رئيس مكتب ا%خGقيات، اشتكى المدعي  2012فبراير/شباط  16في  .4

 6ترونية مؤرخة السنوي %دائه. وبموجب رسالة إليكالتقييم من تزوير توقيعه على تقرير 

مفادھا أّن شكواه ُحولت إلى المدعي ، أرسل مكتب ا%خGقيات مذكرة موجزة 2012مارس/آذار 

 إلى مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة. 

يونيو/حزيران  17تحقيق؛ وفي  صّرح مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة إجراءَ  .5

 ، قابل مجلس تحقيق المدعي.2012

  ، سأل المدعي مسؤولَ 2012ديسمبر/كانون ا%ول  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

الموارد البشرية في ا#قليم عن نتيجة التحقيق في أعقاب الشكوى التي رفعھا، كما كرر المدعي ھذا 

 . 2012ديسمبر/كانون ا%ول  20ا-ستفسار في 
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، رفض المسؤول القانوني 2013الثاني يناير/كانون  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 في ا#قليم إعGمه بنتيجة التحقيق. 

 22المؤرخ مراجعة قرار للقرار  ، رفع المدعي طلبَ 2013فبراير/شباط  4في  .8

  . 2013يناير/كانون الثاني 

، رد مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن 2013فبراير/شباط  12بموجب رسالة مؤرخة  .9

 أّن عدم إطGعه على نتائج تحقيق رسمي - ُيعد قراراً إدارياً. على المدعي، وأعلمه 

، رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات 2013يونيو/حزيران  1في  .10

 ("المحكمة").

  حجج المدعي

  

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .11

i( مه بنتيجة التحقيق الذي أِجري بعد شكواه إّنما ھو قرار إداري قابل  إّن قرارGعدم إع

 للطعن؛ 

ii(  مم المتحدة رقمTيناقض القراُر المطعون فيه نشرة ا%مين العام ل

ST/SGB/2008/5  وينص ھذان ا#صداران على أّن  ،06/2010والتعميم رقم

 تائج التحقيق واستنتاجاته؛سيحصGن على موجز لن ظلومالمزعوم والفرد الم مذنبال

iii(  ًيشوب القراَر المطعون فيه تضارُب مصالح %ّن الشخص الذي اتخذ القرار كان أيضا

مخيم مدرسة ضالعاً في القرار اWخر الذي طعن فيه المدعي، أ- وھو قرار نقله إلى 

 ا#عدادية ا%ولى للذكور؛ و .عزمي م

iv(  .سبب له القرار ألماً نفسياً حاداً وأدى إلى ضرر شديد في سمعته وكرامته ومصداقيته 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .12
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i(  ع على تقرير التحقيق غير المحرر؛Gأن تأمر المحكمة الُمدعى عليه بالسماح له با-ط 

ii(  ُدعى عليه أن ُيمنح تعويضاً عن ا%ضرار المعنوية والنفسية التي عاناھا نتيجة لقيام الم

 بحرمانه من نتيجة التحقيق؛ 

iii( مه عن نتيجة التحقيق؛ و مبررمنحه تعويضاً عن التأخر غير الGفي إع 

iv(  .إحالة القضية إلى المفوض العام بغية المساءلة 

   حجج الُمدعى عليه

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .13

i( للطعن، وقد عجز المدعي عن تحديد أي  ليس ًGالقرار المطعون فيه قراراً إدارياً قاب

مادة قانونية من شأنھا منحه حق الوصول إلى تقرير التحقيق وإلى معلومات عن 

 ا#جراء المتخذ بشأن موظفين آخرين؛

ii(  مم المتحدة رقم ليستTنشرة ا%مين العام لST/SGB/2008/5  ًمن ا#طار جزءا

إ-ّ على سلوك محظور معين ھو  06/2010رقم ظيمي للوكالة، و- ينطبق التعميم التن

 التمييز والتحرش وإساءة استعمال السلطة؛ و

iii(  على وجوب التعامل مع جميع الشكاوى  06/2010التعميم من  15تنص الفقرة

بسرية صارمة. وينص "دليل إجراء تحقيقات في سوء  المتعلقة بالسلوك المحظور

أّنه - ينبغي كشف أي تقارير لموظفين غير مصرح لھم داخل السلوك" أيضاً على 

  الوكالة أو خارجھا. 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .14

 ا$عتبارات

بنتائج التحقيق بعدما رفع شكوى  يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي برفض إعGمه .15

. ويحتج الُمدعى عليه بعدم مقبولية الدعوى %ّن القرار ا%داءتزوير توقيعه على تقرير تقييم 
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المطعون فيه ليس قراراً إدارياً قابGً للطعن، كما يحتج أيضاً بعدم وقوع انتھاك لعقد توظيف المدعي 

 أو للنظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين. 

الذي ينص على  1.11رقم المحليين تشھد الُمدعى عليه بالنظام ا%ساسي للموظفين يس .16

 اWتي: 

  

بموجب الشروط المذكورة في النظام ا%ساسي لمحكمة ا%ونروا للمنازعات،   ) أ(

، وبموجب الشروط المذكورة في القواعد 3.11المبسوط في النظام ا%ساسي رقم 

، 4.11الواردة في النظام ا%ساسي رقم ا#جرائية لمحكمة ا%ونروا للمنازعات 

تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكماً فيھا، وھي الدعوى التي 

  يرفعھا الموظف بھدف:

 

)i(  الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه - يراعي بنود التعيين أو عقد

التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا%ساسي وا#داري 

 ذات الصلة، وجميع ا#صدارات ا#دارية ذات الصلة؛  للموظفين 

)ii(  .ًالطعن في قرار إداري يفرض تدبيراً تأديبيا  

 

نتائج التحقيق بشأن الشكوى التي رفعھا بسبب تزوير معرفة يزعم المدعي أّن له حق  .17

 06/2010والتعميم  ST/SGB/2008/5توقيعه، ويحتج بأّن نشرة ا%مين العام لTمم المتحدة 

 يمنحانه ھذا الحق. 

ليست جزءاً من  ST/SGB/2008/5ترى المحكمة أّن نشرة ا%مين العام لTمم المتحدة  .18

 ا#طار التنظيمي للوكالة، وقد أصاب الُمدعى عليه عندما ذكر أّنھا - تنطبق على ھذه القضية. 
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بما في ذلك التحرش  –حظر التمييز والتحرش "عنواناً ھو:  06/2010يحمل التعميم  .19

وفي ھذا التعميم ُتعّرف إساءة استعمال السلطة على أّنھا  ؛وإساءة استعمال السلطة" –الجنسي 

، وتبين ا%دلة الواردة في ""ا-ستخدام غير الGئق لموقع تأثير أو نفوذ أو سلطة ضد شخص آخر

ي عملية تقييم أدائه زّور توقيعه. الملف أّن المدعي رفع شكواه %ّنه شّك أّن أحد مشرفيه الضالعين ف

 شكوى- ينطبق على  06/2010وتعتبر المحكمة أّن الُمدعى عليه مخطئ في حجته أّن التعميم 

للمحكمة أّن الشكوى من سوء السلوك التي رفعھا المدعي إّنما ھي من إساءة المدعي، فمن الجلّي 

ُيعتد به كلما رفع موظف شكوى  06/2010استعمال مزعومة للسلطة. وتقضي المحكمة أّن التعميم 

 رسمية مفادھا أّن أحد حقوقه انُتھك. 

على إجراءات يجوز أن يتخذھا مدير ا#قليم  29في الفقرة  06/2010ينص التعميم  .20

 المعني أو مدير الموارد البشرية حسب الحالة، وھذه ا#جراءات ھي:

القضية، وسُيقدم فسُتغلق  ]...[ إذا اعُتبرت المزاعم بG أساس من الصحة  ) أ

إلى المذنب المزعوم والفرد المظلوم موجزاً لنتائج التحقيق واستنتاجاته. 

[...] 

اعُتبر أّن المزاعم كان لھا أساس وقائعي [...]، ُيبلّغ الموظف إذا    ) ب

 والمشتكي بنتيجة التحقيق وبا#جراء الذي يجري اتخاذه. 

وأّن سوء سلوك وقع، على أسس قوية  كانت مبنيةإذا اعُتبر أّن المزاعم   ) ت

 فسوف ُتقام إجراءات تأديبية مGئمة [...]. 

  

 

أن ُيعلمه مدير للموظف الذي رفع شكوى من إساءة استعمال السلطة  ه يحقأنّ تقّدم يلزم مما  .21

ا#قليم المعني أو مدير الموارد البشرية بنتيجة التحقيق وبا#جراء الذي تتخذه الوكالة، فالتعميم 

رفض إعGمه بھذا يشّكل انتھاكاً لذلك الحق وُيعتبر قراراً قرار يمنح ھذا الحق، كما أّن  06/2010

فقد كان ھذا نفسھا لوكالة لالتنظيمي  وعليه؛ بموجب ا#طارإدارياً يجوز الطعن فيه أمام المحكمة. 

 القرار غير شرعي وترى المحكمة وجوب فسخه. 
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تسلّمت  وإنعلى المحكمة اWن تحديد ما على الوكالة فعله بعد ھذا الفسخ للقرار، فحتى  .22

التحقيق الGحق للشكوى فليس واجبھا إرساله إلى  جب من الُمدعى عليه تقريرَ المحكمة بصفة الحَ 

لك %ّن المحكمة ملزمة فقط بأن ترسل إلى الطرفين جميع الوثائق التي نظرت فيھا المدعي، وذ

البت في نتيجة القضية. وفي ھذه القضية، طعن المدعي في قرار عدم إعGمه بنتيجة المحكمة في 

غير شرعي مما ُيلزم الوكالة بإعGم المدعي كان شكواه، وأشارت المحكمة أعGه أّن ھذا الرفض 

اج الذي توصل إليه التحقيق وبأي إجراءات اتخذتھا الوكالة بعد صدور نتيجة التحقيق، بيد با-ستنت

 ھذا - يعني أن على الوكالة أن ترسل إلى المدعي تقرير التحقيق الكامل.  أنّ 

-Rahman 2014تھتدي المحكمة بفقه محكمة ا%مم المتحدة لGستئناف في حكمھا  .23

UNAT-453:وجاء فيه ،  

  

محكمة ا%مم المتحدة للمنازعات قضت أّن سوء السلوك المھني  نّ أ] بيد . [...42

 إقامة العدلكان استثناًء خّولت بسببه آخر الذي ينطوي على انتقام ضد موظف 

 bأم - العلم إن كان التدبير التأديبي متناسباً في شدته مع سوء السلوك للضحية حق .

ا%مين العام في القضية الحاضرة لم  أنّ  ووجدت محكمة ا%مم المتحدة للمنازعات

يفعل كل شيء في نطاق سلطته للتخفيف من اWثار الضارة التي ربما سببھا ا-نتقام 

  للسيد رحمان، كما لم تَر سبباً يمنع إعGم السيد رحمان. 

. يستأنف ا%مين العام ھذا القرار على أساس أّن الموضوع لم يكن مشمو-ً - 43

ا#داري و- في دعوى السيد رحمان أمام محكمة ا%مم المتحدة في قرار التقييم 

- يوجد متطلب قانوني يوجب إعGم الموظف بالتدابير التأديبية أّنه للمنازعات، و

  المفروضة على موظفين آخرين. 

نجد أّن قرار محكمة ا%مم المتحدة للمنازعات لم يكن متجاوزاً لو-يتھا، بل . 44

نتفق على أّن ضحية ا-نتقام يحق له العلم إن أقيم العدل على مرتكبي ا-نتقام أم -، 

وأّن من ا#نصاف والمعقول الطلب إلى ا%مين العام توفير ھذه المعلومات بغض 
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على ذلك أم -. وكما قضت محكمة ا%مم النظر عن وجود مادة قانونية تنص 

  المتحدة للمنازعات، تقع على ا%مين العام مسؤولية تحقيق العدل للضحية. 

     

 

في كل مرة با#جراء المتخذ ترى المحكمة وجوب إعGم المشتكي ولو شفھياً على ا%قل     .24

كان ا#جراء المتخذ  ، وھذا يسري حتى لوتتخذ فيھا الوكالة أي إجراء بعد رفع الموظف لشكوى

يبياً ضد موظف آخر. وكما أفادت محكمة ا%مم المتحدة لGستئناف "تجب إقامة العدل تدبيراً تأد

 للضحية". 

لئن كان المدعي يطالب بالتعويض لقاء ا%ضرار المعنوية والنفسية التي عاناھا، تجد  .25

ا#فادة العامة أو الزعم  دعي أّن مجرلھذا الغرض. وُيذّكر الُمدالمحكمة أّن المدعي لم يرفع أي دليل 

- يشكل دليGً؛ وتقضي المحكمة أّن المدعي لم ُيثبت أّن القرار المطعون فيه سبب له المدعوم غير 

 أضراراً مادية أو معنوية. 

  الخ2صة

 نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا:  .26

 

 . لشكواه الGحقفسخ قرار رفض إعGم المدعي بنتائج التحقيق 
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  _______________(وقcع)______________
  
  القاضي جان فرانسوا كوزان

  
  . 2015 أبريل/نيسان 19بتاريخ 

  

  
  
  
  

  .2015أبريل/نيسان  19بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
  ______________(وقcع)_______________

  
  

  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا%ونروالوري 

  

  


