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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2010/19                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2013/011  

Date: 18 April 2013 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  والدن

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 آنا سيغال
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  مقدمة

 

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

، وھو ا$دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا$ونروا ("الُمدعى عليه") وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق

 قرار إنھاء توظيفه بسبب سوء السلوك. 

    

/كانون ديسمبر 24المؤرخ  63/253بموجب قرار الجمعية العامة لEمم المتحدة رقم  .2

. وكما 2009 /تموزيوليو 1بدءا من  (JAB)، تم إلغاء مجلس الطعون المشترك 2008 ا$ول

 /حزيرانيونيو 1من  اعتبارا، و1.11النظام ا$ساسي للموظفين الدوليين رقم بين في ھو م

، أنشأت الوكالة محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وتم تحويل جميع الطعون 2010

العالقة أمام مجلس الطعون المشترك عند تاريخ إلغائه، بما فيھا ھذه الدعوى، إلى المحكمة 

 المذكورة.

 

من النظام ا$ساسي للمحكمة على أن  5في الفقرة  2إجراء انتقالي، تنص المادة ضمن  .3

المحكمة ھي صاحبة ا+ختصاص لPستماع إلى القضايا التي رفعت قبل تأسيس المحكمة، كما 

ى تختص بإصدار ا$حكام فيھا، وھي القضايا التي لم يرفع فيھا مجلس الطعون المشترك تقريرا إل

 المفوض العام.

  

  لوقائعا

 
وردا على إعPن شاغر لوظيفة مسؤول مشتريات أقدم في  ،2000مارس/آذار  14في  .4

في ا$ردن، رفع المدعي نموذج تاريخ شخصي وسيرة ذاتية  الرئاسة العامة لEونروا في عمان

ترينيتي جامعة وردت فيھما جملة أمور منھا أنه يحمل درجة الماجستير في إدارة ا$عمال من 

 يونيفيرستي من ساوث داكوتا في الو+يات المتحدة ا$ميركية.  دكوليج آن
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أدرجت الدائرة صاحبة التعيين وقسم ا+ستقدام المدعي في قائمة قصيرة لمقابلة شخصية؛  .5

وبعد المقابPت الشخصية أوصى مجلس المقابلة با"جماع بتعيين المدعي لوظيفة مسؤول 

 مشتريات أقدم. 

 
عرض مدير ا"دارة والموارد البشرية على المدعي تعيينا محدد  2000يوليو/تموز  2في  .6

 ا$جل مدته سنة واحدة. 

 
في الرئاسة العامة دخل المدعي سلك الخدمة في الوكالة  2000يوليو/تموز  20في  .7

بموجب تعيين  P4لEونروا في عمان في وظيفة مسؤول مشتريات أقدم على الفئة الفنية الرابعة 

 سنة، ثم مدد تعيينه +حقا. محدد ا$جل مدته 

 
نقل إلى وظيفة مسؤول المشتريات واللوجستيات في إقليم  2005مارس/آذار  19في  .8

 . P4الضفة الغربية على الدرجة الفنية الربعة 

 
تقدم المدعي لوظيفة نائب مدير شؤون ا$ونروا في سوريا،  2007أبريل/نيسان  5في  .9

، وقد تضمن طلبه نموذج تاريخ شخصي وسيرة P5وھي وظيفة على الدرجة الفنية الخامسة 

 ذاتية. 

 
الموارد البشرية  تمدير تأشار 2007أكتوبر/تشرين ا$ول  16بموجب رسالة مؤرخة  .10

تحت  2006المدعي بتقرير أصدره مكتب إدارة الموارد البشرية في ا$مم المتحدة في عام  على

ن رصد ا+حتيال في الشھادات ومنعه"، عنوان "المؤسسات غير المعترف بھا أكاديميا: تقرير ع

، ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي من ساوث داكوتاوقد وردت في التقرير إشارة إلى جامعة 

الموارد البشرية من المدعي ا"جابة عن قائمة من ا$سئلة حول شھادة الماجستير  ةمدير توطلب

 في إدارة ا$عمال التي يحملھا. 
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رد المدعي بإسھاب على ا$سئلة  2007أكتوبر/تشرين ا$ول  24مذكرة مؤرخة  بموجب .11

 حول شھادة الماجستير في إدارة ا$عمال قائP جملة أمور منھا: 

 
  

 درسالتك تشكل صدمة ھائلة لي وأنا لم أشك يوما في اعتماد ترينيتي كوليج آن

أوصوا بھا لي قبل أن يونيفيرستي من ساوث داكوتا $ن موظفين من ا$مم المتحدة 

أنضم إلى ا$مم المتحدة. وفي ھذه المذكرة الداخلية حاولت ا"جابة عن جميع ا$سئلة 

  بأكبر قدر ممكن من التفاصيل وحسب أفضل علم لدي. 

 
الموارد البشرية  ةأقرت مدير 2007نوفمبر/تشرين الثاني  21بموجب رسالة مؤرخة  .12

ته أنھا ستطلب النصيحة من مكتب إدارة الموارد البشرية بتسلم إجابات المدعي عن ا$سئلة وأعلم

 في نيويورك وسترد في الوقت المPئم.

  

الوكالة التوجيه من مكتب إدارة الموارد البشرية  تطلب 2008يناير/كانون الثاني  27في  .13

 بشأن الرد المPئم في حالة المدعي. 

 
 إدارة الموارد البشرية وأفاد بجملة أمور منھا:  رد مكتب 2008فبراير/شباط  27في  .14

 
  

تنص سياستنا على عدم قبول الدرجات الممنوحة من المؤسسات غير المعترف بھا 

أكاديميا ومن الجامعات غير المعتمدة، ھذا ويتم تحليل كل حالة حسب خصائصھا، 

ميا ظھرت حا+ت عدة أخرى فيھا شھادات من مؤسسات غير معترف بھا أكادي حيث

وكانت النتائج متراوحة $ن الظروف في كل حالة كانت مختلفة، وفي بعض الحا+ت 

ومن المبادئ التي طبقناھا على  .كان السبب في ذلك أن للبلدان أنظمة اعتماد مختلفة

ن تصرف الموظف بحسن نية على ما يبدو في إالحا+ت من ھذا القبيل كان النظر فيما 

كانت ھناك نية الخداع. وظھر أن بعض الموظفين +  الحصول على درجته وفيما إن
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وليس فقط دفعوا  أعما+ فصليةيدركون أن الجامعة غير معتمدة خاصة $نھم رفعوا 

لقاء دبلوما ُتمنح لقاء "الخبرة الحياتية". ومن المبادئ ا$خرى ھو النظر إن كان 

غير المعترف بھا الشخص مؤھP للوظائف إذا لم تؤخذ الدرجة الصادرة عن المؤسسة 

كانت لدينا قضية أمام مجلس الطعون المشترك  2006أكاديميا في ا+عتبار. وفي عام 

قامت على واقعة مفادھا أن الموظف حصل على شھادته من مؤسسة غير معترف بھا 

   أكاديميا، وقد تم فصله من الخدمة في المنظمة.     

 
شؤون الموظفين مع المدعي لبحث التقى رئيس شعبة خدمات  2008مارس/آذار  13في  .15

 موقف الدائرة في ضوء النصيحة المقدمة من مكتب إدارة الموارد البشرية.

  

أعلم رئيس شعبة خدمات شؤون  2008مارس/آذار  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

 الموظفين المدعي أن الوكالة ستجري تحقيقا رسميا في قضيته. 

 
أعلم مكتب إدارة الموارد البشرية  2008مايو/أيار  12ة بموجب رسالة إليكترونية مؤرخ .17

 الوكالة بجملة أمور من بينھا ما يلي: 

 
يجري مكتب إدارة الموارد البشرية اختبارا من شقين للبت في طريقة معالجة حالة 

موظف (أو موظف مستقبلي) يحمل دبلوما من معھد غير معتمد: والشق ا$ول ھو إن 

تير لھا الموظف تطلبت الدرجة الجامعية المزعومة، والشق كانت الوظيفة التي اخ

  الثاني ھو إن تم الحصول على الدرجة الجامعية بحسن نية. 

  

  

 
مدير عمليات  ةالعام ةالمفوض ت، أمر2008أغسطس/آب  1بموجب مذكرة مؤرخة  .18

ا$ونروا في ا$ردن با"نابة بأن "... يجري التحقيق في الوقائع المرتبطة برفع السيد والدن 

في  لشھادة ماجستير في إدارة ا$عمال من ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي من ساوث داكوتا
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دم في المخازن الو+يات المتحدة ا$ميركية، قد رفعھا دعما طلباته لوظيفَتي مسؤول مشتريات أق

 ."P5ونائب مدير شؤون ا$ونروا في سوريا على الدرجة الفنية  P4العامة 

   

بين مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن  2008أغسطس/آب  31بموجب مذكرة مؤرخة  .19

النتائج التي توصل إليھا بعدما قابل المدعي وأحد أعضاء مجلس  ةالعام ةبا"نابة للمفوض

 . 2000في عام ا+ستقدام الذي انعقد 

 
 ما يلي:  ةالعام ةالمفوض تالتحقيق، قرر بعد استعراض تقرير .20

 
تدل النتائج المبينة في تقرير التحقيق على أنك تورطت في سوء سلوك وعجزت عن 

تلبية معيار السلوك والنزاھة المتوقعين من موظف مدني دولي بموجب النظام ا$ساسي 

ك رفعت درجة جامعية غير معترف بھا لتدعم $ن، وذلك 1.4للموظفين الدوليين رقم 

وھو  P4طلبك لوظيفة مسؤول مشتريات أقدم في المخازن العامة على الدرجة الفنية 

طلب تكلل بالنجاح. وبرفعك درجة جامعية غير معترف بھا فقد زورت مؤھPتك 

من  33ا$كاديمية أمام الوكالة، وھذا انتھاك مباشر لZفادة التي وقعتھا تحت االفقرة 

  . 2000مارس/آذار  14نموذج التاريخ الشخصي الخاص بك المؤرخ 

 

 
رد المدعي على نتائج التحقيق في  2008أكتوبر/تشرين ا$ول  20بموجب رسالة مؤرخة  .21

صفحات يزعم فيھا أن تقرير التحقيق زور الوقائع وأن ا$دلة المستخدمة  10مذكرة تتكون من 

واختتم المدعي  جود أخطاء إجرائية وتأخر في الوقت.، كما زعم و1في التحقيق منعت عنه

 خPقية. أبإنكار ارتكابه سوء سلوك وأنكر انتھاكه أي قواعد أو معايير  رسالته

 

                                      
1
إلى مديرة  2008مارس/آذار  13ن رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين المؤرخة على وجه التحديد فيما يخص الرسالة ا"ليكترونية م 

الموارد البشرية، وقد ُكتبت ھذه الرسالة ا"ليكترونية بعد اجتماع بين رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين والمدعي قبل التحقيق الرسمي 
في مكتب إقليم الضفة  2008أغسطس/آب  20ية مع المدعي في الذي أجرته الوكالة. وحسب تقرير التحقيق تم بحث الرسالة ا"ليكترون

  الغربية مع مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابة لكن لم تقدم نسخة للمدعي. 
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أعلمت المفوضة العامة المدعي أنھا نظرت في  2008نوفمبر/تشرين الثاني  14بموجب  .22

نھا لم تعتقد أن رده ينفي النتائج المبينة في تقرير أو 2008أكتوبر/تشرين ا$ول  20رده المؤرخ 

التحقيق، كما ردت على استفسارات ومزاعم معينة أثارھا المدعي. وأعلمت المفوضة العامة 

 المدعي بقرارھا إحالة المسألة إلى اللجنة التأديبية المشتركة للموظفين الدوليين. 

 
أحالت مديرة الموارد البشرية  2009يناير/كانون الثاني  22بموجب مذكرة مؤرخة  .23

بالنيابة عن المفوضة العامة قضية المدعي إلى اللجنة التأديبية المشتركة تلتمس منھا النصيحة 

 ارتكبه المدعي:  يبشأن سوء السلوك الذ

 
  

مؤھPته  2...بما في ذلك ا"جراء (أو ا"جراءات) التأديبية المPئمة لتزويره عن دراية

       ة. جة جامعية غير معتمدة لدعم طلباته للتوظيف في الوكالا$كاديمية برفعه در

 
بواسطة البريد ا"ليكتروني إلى المدعي  اللجنة التأديبية المشتركةفي اليوم نفسه مرر أمين  .24

 15رده على مرافعة الوكالة في موعد أقصاه  بقضيته وطلالوكالة لعن إحالة نسخة 

 . 2009فبراير/شباط 

 

، قدم رئيس شعبة خدمات شؤون 2009يناير/كانون الثاني  22في اليوم نفسه، أي  .25

الموظفين برسالة إليكترونية للمدعي نسخا من وثائق عدة طلبھا، وقال إنه في الحا+ت التي لم 

تقدم فيھا وثيقة معينة أو قُدم جزء منھا فذلك بسبب سرية المراسPت الداخلية؛ بيد أن رئيس شعبة 

ؤون الموظفين قال أيضا إنه في الحا+ت التي اعتمدت فيھا الوكالة على وثيقة ما في خدمات ش

مرافعاتھا إلى اللجنة التأديبية المشتركة فسيتم الكشف عن الوثيقة للمدعي من خPل أمين اللجنة 

 التأديبية المشتركة.  

 

                                      
2
  تPحظ المحكمة أنه قبل ھذا التاريخ لم يستخدم مصطلح التزوير "عن دراية" لوصف التزوير المزعوم باعتباره المعيار الذي سيطبق.   
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ي قبوله للتشكيل أكد المدع 2009يناير/كانون الثاني  29بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .26

 المقترح لفريق اللجنة التأديبية المشتركة وطلب تمديد الوقت لرفع رده. 

 
أعلم أمين اللجنة التأديبية  2009فبراير/شباط  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .27

ھائي لرد المدعي نالمشتركة المدعي أن رئيس اللجنة التأديبية المشتركة وافق على تمديد الموعد ال

 . 2009مايو/أيار  18وأنه تقرر عقد اللجنة التأديبية المشتركة في  2009مايو/أيار  11حتى 

 
طعن المدعى في عدم كشف  2009فبراير/شباط  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .28

 2009مايو/أيار  11المدعى عليه للوثائق السرية واعترض على الموعد النھائي المتمثل في 

 التأديبية المشتركة.  المحدد لرده على اللجنة

 
وبعد عدة مراسPت بين المدعي وأمين اللجنة التأديبية المشتركة حول تمديد الموعد النھائي  .29

 طلب المدعي القواعد ا"جرائية للجنة التأديبية المشتركة. 

 
كرر أمين اللجنة التأديبية  2009فبراير/شباط  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .30

ائية للجنة التأديبية المشتركة وأحال المدعي إلى قاعدة النظام ا"داري المواعيد النھالمشتركة 

 المعنونة "ا"جراءات الخاصة باللجنة التأديبية المشتركة." 5.110للموظفين الدوليين رقم 

 
طلب المدعي من اللجنة التأديبية  2009مارس/آذار  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .31

 2008مارس/آذار  13ر جملة أشياء منھا الرسالة ا"ليكترونية الكاملة المؤرخة المشتركة إظھا

من رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين إلى مديرة الموارد البشرية وطلب مرة أخرى نسخة من 

 القواعد ا"جرائية للجنة التأديبية المشتركة في ضوء جلسة ا+ستماع. 

 
وأمين مجلس الطعون المشترك لEمم بعد مشاورات عدة مع رئيس الشعبة القانونية العامة  .32

 11اللجنة التأديبية المشتركة في  المتحدة/اللجنة التأديبية المشتركة في جنيف طلب أمين
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بالنيابة عن رئيس اللجنة التأديبية المشتركة من اللجنة التأديبية المشتركة  2009مارس/آذار 

 +عتماد قواعد إجرائية.  2009مارس/آذار  16اد في ا+نعق

 
قدم أمين اللجنة التأديبية  2009مارس/آذار  17بموجب رسائل إليكترونية مؤرخة  .33

 11المشتركة القواعد ا"جرائية الخاصة باللجنة التأديبية المشتركة إلى المدعي وأكد على 

لجلسة  2009مايو/أيار  18وعلى تاريخ على أنه الموعد النھائي لرد اللمدعي  2009مايو/أيار 

 ا+ستماع التي ستعقدھا اللجنة التأديبية المشتركة. 

 
كتب المدعي إلى أمين اللجنة  2009مارس/آذار  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .34

يكرر طلبه لوثائق وذكر جملة أمور من بينھا اعتراضاته على إجراءات اللجنة التأديبية المشتركة 

 ية المشتركة. التأديب

 
على إجراءات اللجنة  2009مارس/آذار  23ردا على اعتراضات المدعي المؤرخة  .35

التأديبية المشتركة أعلم أمين اللجنة التأديبية المشتركة المدعي بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

 أن رئيس اللجنة التأديبية المشتركة:  2009مارس/آذار  30

 
  

منع أي وثائق جوھرية بشأن القضية عن أي من [...] سوف يواصل ضمان عدم 

 الطرفين. 

 
حدد أمين اللجنة التأديبية  2009أبريل/نيسان  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة    .36

المشتركة موعدا نھائيا وقدم موجزا للوثائق التي ستنظر فيھا اللجنة التأديبية المشتركة وكلھا 

التأديبية المشتركة تبادل الرسائل ا"ليكترونية بشأن  متاحة للمدعي. وواصل المدعي وأمين اللجنة

 ووصو+ إليه.  2009مايو/أيار  17الوثائق وترتيب المواعيد حتى 
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عقدت اللجنة التأديبية المشتركة جلسة مغلقة وقدمت +حقا  2009مايو/أيار  19و 18في  .37

ى غياب رد المدعي الذي إلى المفوضة العامة. ونظرا إل 2009مايو/أيار  20تقريرھا المؤرخ 

اعتبرت اللجنة التأديبية المشتركة أن المرافعات الكتابية  2009مايو/أيار  11كان يجب رفعه في 

 16التي قدمھا المدعي لمديرة الموارد البشرية والمفوضة العامة في ھذه المسألة منذ 

 باعتبارھا المرافعات الكتابية للمدعي. 2007أكتوبر/تشرين ا$ول 

  

تقرير لدى استعراض ا$دلة ذكرت اللجنة التأديبية المشتركة أنھا "لم تكن راضية عن دقة  .38

وخاصة ما يتعلق با+تصال مع أعضاء فريق المقابلة  2008أغسطس/آب  31التحقيق" المؤرخ 

. واتصلت اللجنة 2000الذي أجرى المقابلة مع المدعي في عملية ا+ختيار التي جرت في عام 

المشتركة بأحد أعضاء فريق المقابلة الذي لم يستطع المحقق الوصول إليه في التأديبية 

 . واستنادا إلى ھذه الوقائع وجدت اللجنة التأديبية المشتركة ما يلي:2008أغسطس/آب 

 
  

كان السيد والدن يعلم تماما في زمن الرفع السابق والPحق لطلباته للعمل في الوكالة أن 

ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي من صل عليھا من جامعة شھادة الماجستير التي ح

ساوث داكوتا في الو+يات المتحدة ا$ميركية لم تكن درجة جامعية حقيقية تساوي 

أعمال الدرجات الجامعية التي يتم الحصول عليھا من خPل الدراسة الحقيقة وتقديم 

فعه درجة جامعية غير ...ومن خPل التزوير عن دراية لمؤھPته ا$كاديمية برفصلية

معتمدة لدعم طلباته للعمل في مع الوكالة فقد حصل السيد والدن على العمل في الوكالة 

  Pقية. خبطريقة غير أ

 
 أوصت اللجنة التأديبية المشتركة المفوضة العامة بما يلي:  .39

  

اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المدعي بموجب قاعدة النظام  -

 وفصله؛  3.110رقم ا"داري للموظفين الدوليين 
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النظر في أمر تنفيذ الفصل من خPل عدم تمديد عقد  -

 توظيفه الحالي مع الوكالة. 

 
أعلمت المفوضة العامة المدعي أنھا تتفق مع  2009مايو/أيار  27بموجب رسالة مؤرخة  .40

لوك النتائج التي توصلت إليھا اللجنة التأديبية المشتركة وأنه سيتم إنھاء تعيينه بسبب سوء الس

، كما تم إعPم المدعي أن استحقاقات إنھاء خدماته ستحبس 2009يونيو/حزيران  1اعتبارا من 

إلى حين صدور التحقيق الجاري في تھم تتعلق بحا+ت خلل في المشتريات، وأنه إذا ثبتت التھم 

 فھي تستوجب الفصل بإجراءات موجزة بد+ من إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك. 

 

طلب المدعي مراجعة إدارية لقرار إنھاء  2009مايو/أيار  28بموجب رسالة مؤرخة  .41

 تعيينه. 

 
رفع المدعي إشعار طعن إلى مجلس  2009يونيو/حزيران  23بموجب رسالة مؤرخة  .42

رفع بيان طعن إلى  2010يناير/كانون الثاني  10الطعون المشترك ضد قرار إنھاء تعيينه، وفي 

 . مجلس الطعون المشترك

 
طلب المدعي إذنا لرفع أدلة جديدة، وتمت الموافقة على  2012يونيو/حزيران  11في  .43

 . 2012يونيو/حزيران  25طلبه في 

 
 رفع المدعى عليه رده. 2012يوليو/تموز  18في  .44

  

  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .45
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لم يكن يعرف أن شھادة الماجستير في إدارة ا$عمال التي يحملھا كانت من جامعة  .1

من مديرة الموارد  2007أكتوبر/تشرين ا$ول  16غير معتمدة قبل الرسالة المؤرخة 

نه كان أبحسن نية قبل ذلك التاريخ، وكله البشرية، كما أن استخدام ھذه الشھادة تم 

 لتي + يمكن أن يكون قد زور ھذه الواقعة عن دراية؛يعتقد أن المؤھل كان شرعيا وبا

صرح بالكامل أن شھادة  2000خPل مقابلته مع مجلس ا+ختيار في عام  .2

الماجستير في إدارة ا$عمال التي يحملھا استندت إلى الخبرة السابقة وليس إلى 

 الدراسة في الحرم الجامعي؛

شھادته من جامعة أوكPند ھي المؤھل الرئيسي وھي التي استخدمت لتلبية  .3

 المتطلب ا$كاديمي للوظيفة التي حصل عليھا؛ 

 الوكالة بأثر رجعي سياسة لم تكن موجودة في زمن تقديمه طلب التوظيف؛ تتطلب .4

لم يقدم التحقيق الذي أجرته الوكالة أي برھان على أنه قدم الدرجة الجامعية غير  .5

 المعتمدة عن دراية، وكان نص التحقيق أشبه بثأر شخصي؛

 زورت الوكالة الوقائع في مرافعاتھا إلى اللجنة التأديبية المشتركة؛ .6

اعترت المراجعة التأديبية التي أجرتھا اللجنة التأديبية المشتركة أخطاء إجرائية  .7

 ا"جراءات العادلة؛كبيرة وشابھا التحامل وانتھكت حقه في 

لجنة التأديبية المشتركة في الوقائع وفي القانون في التوصل إلى أخطأت ال .8

 استنتاجاتھا؛

تأثرا كبيرا بالتحقيق الدائر في حا+ت سوء السلوك تأثر قرار إنھاء تعيينه بسبب  .9

 الخلل في المشتريات، وھي حا+ت لم يثبت أي منھا؛

نية وضد كان إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك وشروط ھذا ا"نھاء غير قانو .10

 مبادئ ا$مم المتحدة. 

   

 يلتمس المدعي وسائل ا+نتصاف التالية:  .46
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)i(  إعادته إلى وظيفة مسؤول المشتريات واللوجستيات في إقليم الضفة

 الغربية أو إلى أي وظيفة معادلة في المركز وا$جر؛

)ii( عشر سنوات خاضعة لمنافع المعاش على مستوى  مبلغ يعادل أجر

 . 9والخطوة  P4الفئة الفنية الرابعة 

)iii(  دو+ر أميركي بسبب الضرر الذي طال  50.000تعويضات بقيمة

 كرامته وسمعته؛

)iv(   دو+ر أميركي بسبب الضرر المعنوي  50.000تعويضات بقيمة

 والمالي؛

)v(  ى فائدة عقوبة % عن كل سنة با"ضافة إل5فائدة قبل الحكم بمقدار

 . 2009يوليو/تموز  1% عن كل سنة منذ 5على بنسبة 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .47

  

)i(  صول؛Eجاء إنھاء تعيين المدعي مراعيا ل 

)ii(  .أساس قانونيا لوسائل ا+نتصاف التي يلتمسھا المدعي + 

  

 
 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .48

  

  ا$عتبارات

  

  المسائل التمھيدية

 اعتراضات المدعى عليه على طلب المدعي لZذن لرفع أدلة جديدة
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 طلب المدعي ا"ذن لرفع أدلة جديدة $سباب من بينھا: 2012يونيو/حزيران  11في  .49

  

 ؛ 3وكالة للمؤھPتإظھار المعايير المزدوجة المطبقة في قبول ال  ) أ

 . 4تواطؤ مستشار اللجنة التأديبية المشتركة مع زوجة المدعي السابقة  ) ب

  

بأن ا$دلة الجديدة التي طلب المدعي شمولھا غير ذات صلة بالدعوى يحتج المدعى عليه  .50

$نھا ليست ا$ساس الذي قام عليه قرار إنھاء التعيين، كما يحتج بأن طلب المدعي "ظھار أدلة 

ة إنما ھو في الواقع مرافعات جديدة لم تظھر في الدعوى ا$صلية، و+ يجوز رفع مرافعات جديد

 إضافية إ+ عند إثبات وجود ظروف استثنائية. 

 

) منحت المحكمة ا"ذن للمدعي لرفع أدلة UNRWA/DT/2012( 014في ا$مر رقم  .51

 جديدة وذات صلة وذكرت ما يلي: 

 
  

يشغل حاليا وظيفة مسؤول المشتريات واللوجستيات المؤھل ا$كاديمي للموظف الذي 

في إقليم الضفة الغربية لم يكن متاحا للمدعي في الزمن الذي رفع فيه دعواه في 

أن المدعي ذكر في طعنه الذي رفعه إلى مجلس  ومع .2010يناير/كانون الثاني 

الطعون المشترك "تضارب مصالح غير معلن" بسبب الصداقة بين رئيس الشعبة 

القانونية العامة والزوجة السابقة للمدعي إ+ أن مدى التواصل بينھما لم يكن معروفا 

ھا لم تكن للمدعي في زمن رفع الدعوى. وعليه؛ تجد المحكمة أن ا$دلة جديدة، أي أن

  معروفة للمدعي في زمن رفع الدعوى. 

  

                                      
3
يشير المدعي على وجه الخصوص إلى موظف عين حديثا في وظيفة مسؤول المشتريات واللوجستيات في إقليم الضفة الغربية وھو يحمل  

ارة الدرجة الجامعية نفسھا الذي اعتبرتھا الوكالة "غير مقبولة" في مرافعتھا إلى اللجنة التأديبية المشتركة، وھي شھادة الماجستير في إد
  ا$عمال. 

4
  تPحظ المحكمة أن المدعي يقصد رئيس الشعبة القانونية العامة عندما يشير إلى مستشار اللجنة التأديبية المشتركة.   
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من القواعد ا"جرائية للمحكمة تملك المحكمة السلطة للحكم على مقبولية ا$دلة  13بموجب المادة 

. وباعتبار المحكمة محكمة ابتدائية تتقصى وليست رھينة باختبار ما يسمى "الظروف ا+ستثنائية"

بره ذا صلة وينبغي لھا تطبيق معيار أقل صرامة لقبول ا$دلة. الحقائق يجوز لھا قبول أي دليل تعت

وفي القضية الحاضرة قبلت المحكمة ا$دلة المقدمة حديثا $نھا وجدت ا$دلة ذات صلة بزعم 

  المدعي لوجود تحيز وخلل إجرائي. 

  

  المرافعات المتأخرة للمدعى عليه

 
 . 20125يوليو/تموز  18 فيكما تقدم الذكر، رفع المدعى عليه رده على الدعوى  .52

 

من القواعد ا"جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30عطي المادة ت .53

عندما تقتضي مصلحة  6بفعل القواعد ا"جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة "لغاء أي قاعدة

دار أي أمر، أو إعطاء من القواعد ا"جرائية، يجوز للمحكمة إص 14العدل ذلك. وبموجب المادة 

أي توجيه، يظھر أنه مPئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن 

المحكمة أن المذكرات من كP الطرفين ستجھز المحكمة تجھيزا أفضل "صدار حكم عادل 

ومما سيكون من  –وشامل، وبناء على ذلك؛ تقضي المحكمة أن مما يصب في مصلحة العدل 

أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية  –المPئم للبت العادل والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

، وأن تقبل تسلم الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه بد+ من إقصاء أحد 6التي تفرضھا المادة 

 .الطرفين على أساس إجرائي، وعليه؛ تقبل المحكمة تسلم رد المُدعى عليه

 
  إدارة القضية جلسة

 

                                      
5
  تPحظ المحكمة أن الطعن رفع تحت النظام السابق وھو مجلس الطعون المشترك الذي لم يضع أي مھل زمنية للوكالة لرفع رد.   

6
من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي: "+ يجوز  8المادة  مع استثناء مراجعة القرار بموجب 

  لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا".
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عقدت المحكمة جلسة إدارة قضية في الرئاسة العامة في  2012سبتمبر/أيلول  27في  .54

عمان، وكان الھدف بالضبط منھا ھو أن تسال الطرفين إن كان لديھما أدلة جديدة ذات صلة 

 لرفعھا في القضية ولكي تستوضح بعض المسائل التي +حظتھا المحكمة أثناء إعداد القضية.

  

ُطرحت أسئلة على الطرفين في جلسة إدارة القضية، وتم حسب ا$صول أخذ شروحاتھما  .55

 وأجوبتھما في ا+عتبار.

  

  

 رسالة إليكترونية غير محررة يةقبولماعتراضات المدعى عليه على 

 

بصفة  2013يناير/كانون الثاني  17بناء على طلب المحكمة أظھر المدعى عليه في  .56

ونية غير المحررة المرسلة من رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين الحجب الرسالة ا"ليكتر

. وأعلمت المحكمة المدعى عليه +حقا أنھا تنوي كشف 20087مارس/آذار  13المؤرخة 

لتقديم  2013يناير/كانون الثاني  21الرسالة ا"لكترونية للمدعي وأمھلت المدعى عليه حتى 

 مرافعات في المسألة. 

 
 اعترض المدعى عليه وذكر ما يلي: 2013يناير/كانون الثاني  21 بموجب مذكرة مؤرخة .57

 
  

تحل محلھا . إن دور المحكمة في مراجعة سPمة العقوبة التأديبية + يتمثل في أن 7

مكان اللجنة التأديبية المشتركة أو مكان مدير المكتب ا"قليمي، فالمراجعة القضائية 

  . 8استعمال ھذه السلطةللقرارات ا"دارية تقتصر على إساءة 

                                      
7
  لسجل ا$صلى لكن بصيغة محررة. تPحظ المحكمة أن الرسالة ا"ليكترونية كانت أصP جزءا من ا 

8
  التي قضت فيه بما يلي:  38وتحديدا الفقرة  Sanwidi 2010-UNAT-084انظر مثP فقه محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف في حكمھا  

ية ...يستحيل وجود قائمة مستنفدة للمبادئ القانونية في القضاء ا"داري، بيد أن ا"جحاف وعدم المعقولية وعدم القانون
والPعقPنية والخلل ا"جرائي والتحيز والمزاجية والتعسف وغياب التناسب تشكل بعض ا$سس التي تجيز للمحكمة 

  $سباب وجيھة التدخل في ممارسة السلطة ا+جتھادية. 



                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2010/19                                             

                                                                                                                     Judgment No.: UNRWA/DT/2013/011  

                                                                                                                      

                                              

Page 17 of 42 

. يحتج المدعى عليه أنه بما أن اللجنة التأديبية المشتركة حصلت فقط على نسخة 8

محررة من الرسالة ا"ليكترونية فإن أي أخطاء ارتكبتھا اللجنة التأديبية المشتركة 

ا$جزاء غير للنسخة المحررة؛ وعليه يحتج المدعى عليه أن تنحصر في تناولھا 

الرسالة ا"لكترونية تفتقر إلى القيمة ا"ثباتية من حيث نظر المحكمة  المحررة من

 في مسألة ارتكاب اللجنة التأديبية المشتركة خطأ أم +. 

 
ترفض المحكمة حجة المدعى عليه $ن المحكمة قضت لدى مراجعة الرسالة ا"ليكترونية  .58

ينبغي كشف الرسالة ا"ليكترونية للمدعي توخيا لZنصاف والعدل بصيغتھا  هغير المحررة أن

ينسجم مع فقه محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف . وكشف الرسالة ا"لكترونية ھذا 9غير المحررة

الذي قالت فيه "القاعدة العامة ھي وجوب وصول  Bertucci 2011-UNAT-121في حكمھا 

  تقيم عليھا السلطة (أو تنوي أن تقيم عليھا) قرارھا ضده".  الموظف إلى جميع ا$دلة التي

 

وليس اللجنة السلطة التي تشير إليھا محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف ھي المدعى عليه  .59

التأديبية المشتركة، ولذلك + أھمية للواقعة التي مفادھا أن اللجنة التأديبية المشتركة لم تستخدم 

أن المحكمة تقيم نفسھا مكان اللجنة التأديبية المشتركة بل إن المحكمة الوثيقة. وليس معنى ھذا 

تستعرض سPمة العقوبة التأديبية وھي فعل أقدم عليه المدعى عليه، كما أن المحكمة ھيئة تتقصى 

 الحقائق ويمكنھا استخدام أي وثيقة غير خاضعة للسرية بغية المراجعة القضائية. 

  

  المسائل الرئيسية

  

   ؟إنھاء تعيين المدعي مراعيا لEصولھل كان 

  

 القانون

                                                                                                               
  

  تنوه المحكمة إلى أن ھذه الحاشية من مرافعة المدعى عليه وليست من المحكمة. 
9
  سرية فيھا. ال شرطتجد تشير المحكمة إلى أنھا لم  
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وإلى الفقه من المھم الرجوع إلى ا"طار القانوي وا"داري الساري في القضية الحاضرة  .60

 القانوني القائم. 

 

 على ا`تي:  4.1النظام ا$ساسي للموظفين الدوليين رقم ينص  .61

 
ا$وقات بطريقة تليق على الموظفين التصرف في جميع : 4.1النظام اساسي 

، وعليھم أ+ يشتركوا في أي نشاط ن مدنيين دوليينبصفتھم موظفي مركزھمب

، وعليھم تفادي أي فعل، و+ سيما يتعارض مع ا$داء السليم لواجباتھم مع الوكالة

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

وفي حين + ُينتظر منھم التخلي عن مشاعرھم الوطنية، نزاھة، واستقPل، وحياد. 

أو قناعاتھم السياسية والدينية، إ+ أن عليھم أن يتذكروا دائما التحفظ واللباقة 

  .مركزھم الدوليالمطلوَبين منھم بسبب 

 

 
الذي  2.10وفي شأن العقوبات التأديبية ينص النظام ا$ساسي للموظفين الدوليين رقم    .62

 ي زمن ا$حداث على ما يلي: كان ساريا ف

  

  : 2.10النظام ا$ساسي 

  

يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين ذوي السلوك غير   ) أ(

 الُمرضي. 

يجوز للمفوض العام فصل موظف فصP بإجراءات موجزة بسبب سوء   ) ب(

 السلوك الخطير. 
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 2010يونيو/حزيران  1التي فُسخت في  3.110 تحتوي قاعدة الموظفين الدوليين رقم .63

 م في ا"جراءات التأديبية: اأحكاما تجيز للجنة التأديبية المشتركة توجيه النصح إلى المفوض الع

  

  3.110القاعدة 

  

  ا(جراءات التأديبية

  

 باستثناء حا+ت الفصل بإجراءات موجزة يجب عدم إخضاع أي موظف "جراءات تأديبية إ+ّ   ) أ(

لة المسألة إلى اللجنة التأديبية المشتركة لطلب مشورتھا وذلك شريطة إمكانية إلغاء بعد إحا

 با+تفاق المتبادل بين الموظف المعني والمفوض العام. ا"حالة إلى اللجنة التأديبية المشتركة 

*  *  * 

 2.10النظام ا$ساسي للموظفين رقم الفقرة ا$ولى من تتألف ا"جراءات التأديبية بموجب   ) ب(

من اللوم الكتابي، أو ا"يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

 4.110القاعدة شريطة أ+ ُيعد ا"يقاف عن العمل على ذمة التحقيق بموجب  سوء السلوك

  إجراء تأديبيا.  

 

الذي المفوض العام المنشور نشر  2003 /كانون الثانييناير 27بموجب مذكرة مؤرخة  .64

، وھو يحمل عنوان "معايير السلوك لموظفي 2001أصدرته لجنة الخدمة المدنية الدولية في عام 

 بشأن معيار السلوك المتوقع من موظفي ا$مم المتحدة: ويرد فيه ما يلي  الخدمة المدنية الدولية"،

  

. إن مفھوم النزاھة المكرس في ميثاق ا$مم المتحدة يشمل جميع أوجه سلوك 5

وظفين المدنيين الدوليين بما في ذلك صفات ا$مانة والصدق والتجرد وعدم القابلية الم

للفساد. وھذه صفات أساسية شأنھا شأن صفات الكفاية والفعالية المكرسة أيضا في 

  ميثاق ا$مم المتحدة. 
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إجراءات ا+دعاءات والشكاوى والحماية من ا+نتقام بسبب "حول  5/2007إن التعميم رقم  .65

 " يعرف سوء السلوك كما يلي: بPغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيقا"

  

يشمل "سوء السلوك" أي إخفاق [من موظف] في امتثال التزاماته [التزاماتھا] 

بموجب ميثاق ا$مم المتحدة، والنظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين في ا$ونروا، 

 لة...أو أي إصدارات إدارية ذات ص

 
بناء على ذلك، ومع ا+عتراف بأن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا+جتھادية للمفوض  .66

 Haniyaمحكمة ا$مم المتحدة لPستئناف في حكمھا رقمالعام، تبقى المحكمة مھتدية بفقه 

2010-UNAT-024 وحكمھا رقم ،Maslamani 2010-UNAT-028  عندما تراجع

) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبـِتت i( المحكمة ستنظر؛ أي أن إجراء تأديبيا

) فيما إن كانت العقوبة iii) فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم + (iiأم + (

فقه محكمة ا$مم المتحدة  لكن، نشير إلى ا`تي استنادا إلى المفروضة متناسبة مع المخالفة أم +.

 :Abu Hamda 2010-UNAT-022لPستئناف في حكمھا 

  

  

القاعدة العادية أن المحاكم + تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ+ إن كان ثمة 

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

 

 PMolariستئناف في حكمھا رقم وأخيرا تستحضر المحكمة فقه محكمة ا$مم المتحدة ل .67

2011-UNAT-164  :الذي ذكرت فيه ما يلي 
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إن المسائل التأديبية ليس جنائية، و+ تھدد حرية المذنب، لكن عندما يكون إنھاء 

الخدمة نتيجة محتملة، ينبغي أن نطلب برھانا كافيا. ونقضي بوجوب إثبات سوء 

الخدمة نتيجة ممكنة، علما أن البرھان السلوك ببينة جلية ومقنعة عندما يكون إنھاء 

الجلي والمقنع يطلب ما يفوق رجحان البينة لكن أقل من البرھان ا$بعد من الشك 

  المعقول، بمعنى أن صدق الوقائع المؤكدة راجح رجحانا كبيرا.

  

  ھل أثبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتا معقو+؟ 

 

ذه الدعوى تعنى بإنھاء تعيين المدعي بسبب التزوير من المھمة في البداية بيان أن ھ .68

ا$كاديمية، وتفھم المحكمة أن زعم التزوير الذي جاءت به الوكالة يتكون من  هالمزعوم لمؤھPت

غير معترف بھا، وثانيھما  مسألتين فرعيتين أولھما ھي أن جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي

. وتPحظ التعلم السابقبالظروف المحيطة بمنح الماجستير في إدارة ا$عمال، أي ا+عتراف 

المحكمة أن من المھم في عملية مراجعة التزوير المزعوم البت فيما إن تحققت عناصر التزوير 

صلة ما يلي: فيما عن علم بأدلة واضحة ومقنعة. وعلى وجه الخصوص، تشمل العناصر ذات ال

) قد حاز علما بأن جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي كانت معھدا غير 1إن كان المدعي: 

 2000) زور أمام فريق ا+ستقدام الذي انعقد في عام 3) قد كذب بشأن اعتمادھا؛ و2معتمد؛ 

 ي. ا$ساس الذي منحت له شھادة الماجستير من جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرست

 

حيث إن التزوير المزعوم وقع خPل مرحلة ا+ستقدام لوظيفة مسؤول المشتريات ا$قدم  .69

، فمن المھم تدبر إجراءات ا+ستقدام وا+ختيار التي أدت إلى تعيين P4على الدرجة الفنية 

 المدعي في وظيفة مسؤول المشتريات ا$قدم. 

 
 جاء في إعPن الشاغر عرض لمتطلبات وظيفة مسؤول المشتريات ا$قدم كما يلي:  .70
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شھادة جامعية متقدمة في إدارة ا$عمال أو مجال ذي صلة.  المتطلبات اساسية:

وأعمال فصلية إضافية أو تدريب في إدارة المشتريات/ا"مداد، وأعمال فصلية أو 

ثمان سنوات من  الخبرة:داد المحوسبة. المحاسبة العامة وأنظمة ا"متدريب في 

الخبرة في منظمة حكومية أو منظمة دولية أو تجارية في المشتريات وإدارة ا"مداد 

والمواد وممارسات الشحن التجاري والتفاوض في عقود البيع/الشراء وكذلك ثPث 

 سنوات من الخبرة ذات الصلة على مستوى أقدم في الدول النامية. ومن المھم جدا

ا"لمام بالحاسوب في مجال تطبيقات البرمجيات وا"لمام الممتاز باللغة ا"نجليزية 

   كتابة ومحادثة.  

 

 
تPحظ المحكمة أن المتطلبات ا$ساسية + تشترط أن تكون الشھادة الجامعية المتقدمة في   .71

نات ، بل أضيف ھذا الشرط في إع10Pإدارة ا$عمال أو مجال ذي صلة من جامعة معترف بھا

 شواغر +حقة: 

  

الرجاء العلم أن ا$ونروا تقبل فقط الدرجات الجامعية فقط من الجامعات/الكليات 

  . 11المعترف بھا

 

إلى مديرة الموارد  2007أكتوبر/تشرين ا$ول  24ذكر المدعي في رسالته المؤرخة  .72

 ما يلي:  البشرية

  

تشكل صدمة ھائلة لي وأنا لم أشك يوما في اعتماد ترينيتي كوليج آند  12رسالتك

يونيفيرستي من ساوث داكوتا $ن موظفين من ا$مم المتحدة أوصوا بھا لي قبل أن 
                                      

10
+ تقصد المحكمة ا"يحاء أن التحقيق في التزوير المزعوم ينبغي أن يقف ھنا على أساس عدم ذكر الوكالة لمسألة ا+عتماد، بل تود  

  المحكمة ببساطة أن تشير إلى صمت إعPن الشاغر عن مسألة ا+عتماد التي تشكل مسألة جوھرية في ھذه القضية. 
11

، أشارت اللجنة التأديبية المشتركة أن الوكالة كانت مجبرة 2009مايو/أيار  20ي تقرير اللجنة التأديبية المشتركة المؤرخ كما ورد ف 
على إضافة ھذا النص إلى جميع شواغر الوكالة ردا على رفع الموظفين و/أو المرشحين لدرجات  2007اعتبارا من أكتوبر/تشرين ا$ول 

  جامعية غير معتمدة. 
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أنضم إلى ا$مم المتحدة. وفي ھذه المذكرة الداخلية حاولت ا"جابة عن جميع ا$سئلة 

  لم لدي. بأكبر قدر ممكن من التفاصيل وحسب أفضل ع

  

كانت أول مرة علمت بھا عن [ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي] عندما كنت أخدم في 

 UNPROFOR13كرواتيا مع جيش نيوزيلندا ضمن عمليات حفظ السPم التابعة لـ

. وھناك عدد من موظفين مدنيين أمميين ممن كنت على تواصل معھم 1996في عام 

ت شرعية استنادا إلى الخبرة العملية خاصة مؤھPقالوا إن ھذه الجامعة كانت تمنح 

ن ا$مم إلمن كانوا يعملون في السلك العسكري الذين أكملوا دورات عسكرية رسمية و

  المتحدة كانت تقبل ھذه المؤھPت. 

  

عPوة على ذلك، في الفقرة ا$خيرة من السيرة الذاتية التي رفعھا المدعي لدعم طلبه لوظيفة 

  ذكر المدعي ما يلي: مسؤول مشتريات أقدم 

  

أشھد أن جميع المعلومات الواردة في ھذه السيرة الذاتية صحيحة وكاملة حسب أفضل 

 وأنا أخول ا$مم المتحدة بتدقيق المعلومات المقدمة في ھذه السيرة الذاتية علم لدي،

 (التشديد مضاف).   

  

  التحقيق الذي أجراه مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابة

 

الذي أجراه مدير  التحقيقنورد فيما، في الجزء ذي الصلة، النتائج التي توصل  إليھا  .73

  : عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابة

                                                                                                               
12

إلى المدعي وفيھا أرسلت نسخة من تقرير  2007أكتوبر/تشرين ا$ول  16ذه إشارة إلى رسالة مديرة الموارد البشرية المؤرخة ھ 
مكتب إدارة الموارد البشرية حول المؤسسات غير المعترف بھا أكاديميا وطلبت من المدعي الرد على قائمة من ا$سئلة عن شھادة 

  التي يحملھا.  الماجستير في إدارة ا$عمال 
13

  قوة ا$مم المتحدة للحماية.  
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حصوله على شھادة الماجستير لمجلس المقابلة  14أفاد السيد والدن أنه أعلن خلفية .1

تم  دوق P-4عة لوظيفة مسؤول مشتريات أقدم (المخازن العامة) على الدرجة الفنية الراب

بحث الموضوع مطو+ خPل تلك المقابلة. ولدى مقابلة العضو الوحيد من مجلس المقابلة 

الذي استطعت ا+تصال به أعلمني السيد [س] أنه لم يستطع أن يتذكر أي بحث من ھذا 

من ھذا من خPل ا$عضاء ا$ربعة ا`خرين في مجلس المقابلة  النوع؛ ولم يتسنى التحقق

 م أستطع ا+تصال بھم. $نني ل

  

* * *  

. في الوقت نفسه في التقرير الذي أعده مجلس وظيفة رئيس شعبة ا"مداد يرد ذكر بأن 3

) كان يحمل شھادة جامعية لكنھا لم تكن متقدمة أو في المجال المرغوب 5المرشح (رقم 

ھذه ا"فادة تدل  على سبيل ا+فتراضوبناء على ذلك لم يتم اختيار ذلك المرشح للوظيفة. و

على أن المجلس وضع قيمة لمسألة حيازة درجة جامعية بيد أن المرشح الموصى به 

] لم يملك شھادة P-5) لوظيفة رئيس شعبة ا"مداد [الفئة الفنية الخامسة 4(المرشح رقم 

  جامعية متقدمة (التشديد مضاف). 

ما وظيفة رئيس شعبة ا"مداد، . ُطلبت الشھادة الجامعية المتقدمة لكل من الوظيفيين، وھ4

  ووظيفة مسؤول مشتريات أقدم (المخازن العامة). 

     

تجد المحكمة أّن استنتاجات المحقق في التقرير كله تستند إلى افتراضات وليس إلى وقائع  .74

فعلية خاصة في ظل واقعة أن عضوا واحدا فقط من مجلس ا+ستقدام تمت مقابلته (ھو السيد س) 

وقوع أي بحث في المسألة. وشرح مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن تذكر وھو لم يستطع 

                                      
14

  إلى مديرة الموارد البشرية بما يلي أيضا:  2007أكتوبر/تشرين ا$ول  24تفيد رسالة المدعي المؤرخة   
  

في الرئاسة لوظيفة مسؤول ا"مداد في المخازن العامة  2000يرجى العلم أنه خPل مقابلتي ا$ولى ا$ونروا في عمان في يونيو/حزيران 
العامة لEونروا في عمان أني قد أعلمت مجلس ا+ختيار أن مؤھل الماجستير في إدارة ا$عمال قام على "ا+عتراف بالتعلم" بدون إكمال 

  الدراسة في حرم الجامعة
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با"نابة بإيجاز في تقرير التحقيق الذي أعده أنه لم يستطع ا+تصال بعضو آخر من مجلس 

 $نه أعلِم أن:  2000ا+ستقدام الذي قابل المدعي في عام 

  

في  2008[ص] كان في سفر ولن يعود إلى عمان حتى سبتمبر/أيلول  الدكتور

أغسطس/آب لكي أرفع ھذا  31أقرب تقدير (أي بعد الموعد النھائي المتمثل في 

التقرير). وحاولت ا+تصال بمنزل الدكتور [ص] في عمان وعلى رقمه جواله 

  ا$ردني لكنني لم أستطع الوصول إليه على أي من الرقمين.  

 

المحكمة أن شرح مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابة لسبب عدم إمكانية مقابلة  تجد .75

شاھد جوھري شرحا غير مقبول، وھو قوله إنه لم يستطع مقابلة الشاھد بسبب الموعد النھائي 

. ونظرا إلى الوقت الذي استغرقته الوكالة لرفع تقريره 2008أغسطس/آب  31المتمثل في 

ة (تستحضر المحكمة أن مديرة الموارد البشرية كتبت رسالة إلى المدعي بشأن للنظر في القضي

) فما كان سيجافي المعقول أن تمدد الوكالة 2007أكتوبر/تشرين ا$ول  16ھذه المسألة في 

المتاحين. وليست المحكمة الوحيدة الموعد النھائي "صدار التقرير لضمان مقابلة جميع الشھود 

التحقيق الذي أعدته الوكالة ضعيف $ن اللجنة التأديبية المشتركة ذكرت  التي ترى أن تقرير

وخاصة ما  2008أغسطس/آب  31أنھا "لم تكن راضية عن دقة تقرير التحقيق" المؤرخ  أيضا

يتعلق با+تصال مع أعضاء فريق المقابلة الذي أجرى المقابلة مع المدعي في عملية ا+ختيار التي 

إن اللجنة التأديبية المشتركة نفسھا اتصلت السيد ص  بالھاتف علما  ، بل2000جرت في عام 

أنه عضو ثان في فريق ا+ستقدام. وخPل البحث ذكر السيد ص أنه "حسب أفضل ذاكرة لديه" 

 أنه "يذكر أن السيد والدن ذكر أن درجة الماجستير قامت على أساس الخبرة السابقة". 

 

) الصادر عن المحكمة ا"دارية لEمم 2009( 1454تشير المحكمة إلى الحكم رقم  .76

المتحدة، وھي محكمة سابقة، وفيه قضت أنه "في غياب سجل متحقق من صحته للمقابPت التي 

. وبالمثل أجريت مع المدعي فقد تعذر إثبات أن المدعي أعطى أجوبة مراوغة أو غير صادقة..."
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لس المقابلة، والشخص الوحيد (وھو في القضية الحاضرة، لم تتصل الوكالة بجميع أعضاء مج

السيد س) الذي اتصل به المحقق لم يستطع تذكر أقوال المدعي وشرحه عن شھادة الماجستير 

أثناء المقابلة، كما أن الشخص الوحيد الذي اتصلت به اللجنة التأديبية المشتركة (الدكتور ص) 

أن درجة الماجستير قامت على أساس أكد أقوال المدعي $نه قال إنه "يذكر أن السيد والدن ذكر 

الخبرة السابقة". وتجد المحكمة أن من المستغرب عدم وجود مؤشر على أن الوكالة بذلت المزيد 

للعثور على ا$عضاء ا`خرين لفريق ا+ستقدام وا+تصال بھم بھدف العلم إذا  من المحاو+ت

للوكالة في مسألة خطيرة كمسألة  كانوا يتذكرون ما تذكره الدكتور ص؛ و+ ترى المحكمة عذرا

اتھام موظف بعدم ا$مانة في عدم متابعتھا لEمر، بل ما صدر منھا ھو الرفض المستعجل لما 

 تذكره أحد أعضاء الفريق. 

 
لمحكمة أن الوكالة عجزت عن ا+حتفاظ بمقابلة كاملة يمكن التحقق من صحتھا وذلك تجد ا .77

يھا أو بعدم تسجيل المقابلة. وحيث إن المدعى عليه عجز دقيقة أو الحفاظ علبعدم أخذ مPحظات 

عن تقديم أدلة تطعن في إفادات المدعي أو في ذاكرة السيد ص، تعتبر المحكمة أن إفادات 

المدعي التي كررھا في مراسPته الكتابية مع مدير الموارد البشرية والمفوضة العامة والسلطات 

  المختصة تبقى إفادات غير مطعون فيھا.

 
  تقرير اللجنة التأديبية المشتركة

 
 إلى جملة أمور منھا:  2009مايو/أيار  20يشير تقرير اللجنة التأديبية المشتركة المؤرخ  .78

  

لتوظيفه ا$ول في  2000إن ذكر السيد والدن أنه في المقابلة التي أجراھا في عام 

لسابق و/أو الوكالة، وھو أن الحصول على درجة الماجستير استند إلى التعلم ا

الخبرة العملية، وكذلك واقعة عدم تحقيق الوكالة في المؤسسة التعليمية واتخاذ قرار 

من إخفاقه في إظھار بشأن وضعھا كمؤسسة غير معتمدة + يعفيا السيد والدن 

  معايير النزاھة المتوقعة من موظف مدني دولي...
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خPل التزوير عن دراية لمؤھPته ا$كاديمية برفعه درجة جامعية غير معتمدة  ومن

لدعم طلباته للعمل في مع الوكالة فقد حصل السيد والدن على العمل في الوكالة 

  بطريقة غير أخPقية. 

   

 

أعPه؛ وبغية  68تعيد المحكمة إلى الذاكرة عناصر التزوير عن دراية التي ذكرتھا في الفقرة 

إثبات وقوع التزوير عن دراية وجب على المدعى عليه إثبات تحقق جميع العناصر. وتجد 

المحكمة أن النتيجة التي توصلت إليھا اللجنة التأديبية المشتركة، شأنھا في ذلك شأن التحقيق الذي 

لتزوير عن دراية أعده نائب مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابة، لم تثبت وجود عناصر ا

من خPل أدلة واضحة ومقنعة، بل إن المحكمة ترى أنه بسبب عدم قدرة اللجنة التأديبية 

أن شھادة الماجستير  2000المشتركة على إثبات أن المدعي لم يكشف لفريق ا+ستقدام لعام 

لت إليھا على ُمنحت له استنادا إلى الخبرة السابقة فقد ارتكزت بد+ من ذلك في النتيجة التي توص

 أن الدرجة كانت من مؤسسة غير معتمدة لكن بدون إثبات علم المدعي أن المؤسسة غير معتمدة. 

 

المحكمة أن الوقائع التي قام عليھا قرار إنھاء توظيف المدعي بسبب بحكم ما سبق، تجد  .79

مة أن حجة "عن دراية" لم تثبت بأدلة واضحة ومقنعة. و+ تجد المحكتزوير مؤھPته ا$كاديمية 

المدعي عليه حجة مقنعة، وھي الحجة القائلة إن ا$دلة الظرفية تسمح بالتوصل إلى استد+ل 

سلبي، أي أنه نظرا إلى صمت تقرير ا+ستقدام عن مسألة خلفية منح الماجستير فP بد أن المدعي 

بسبب عدم قد ضلل الفريق بشأن مؤھPته. وواقع الحال أنه من المعقول أيضا ا+ستد+ل أنه 

ولم تكن  مؤھPتهوجود شيء مكتوب في السجل، كما شرح المدعي في المقابلة، فإن الفريق قبل 

تلك مشكلة. وعPوة على ذلك، بسبب إخفاق الوكالة في ا+شتراط أن تكون الدرجة الجامعية 

تي لم وبسبب عدم علم المدعي أن جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرس ةة من مؤسسة معتمدمالمتقد

طيع بعد مرور سبع سنوات أن يضيف شرطا ت، تجد المحكمة أن المدعى عليه + يسةتكن معتمد
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بأثر رجعي لم يكن موجودا في إعPن الشاغر ثم يلوم المدعي على أنه زور عن دراية شھادته 

 مدعيا أنھا من جامعة معتمدة.  

  

   ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟ 

 

تود المحكمة التفريق بين القضية الحاضرة وبين بين حكم المحكمة ا"دارية لEمم المتحدة  .80

، ففي تلك القضية تم فصل المدعي بإجراءات AT/DEC/1454وھي محكمة سابقة في حكمھا 

موجزة بسبب تزوير مؤھPته ا$كاديمية استنادا إلى أدلة ظرفية؛ ومن تلك الظروف أن المدعي 

(التي استجوبته بشأن شھاداته قبل  WIPO15وم جھة توظيفه في ذلك الوقت وھي لم يرد أن تق

بأن يجري ذلك مكتب الخاص به إلى مكتب إدارة الموارد البشرية)  P11وبعد رفعه نموذج 

ا`خر كان أن المدعي أعطى الوكالتين . والظرف 16إدارة الموارد البشرية أثناء عملية ا+ستقدام

البشرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية) تفاصيل اتصال مختلفة بشأن (مكتب إدارة الموارد 

الجامعة $غراض التحقق من الشھادة، فقد أعطى مكتب إدارة الموارد البشرية عنوانا في لندن 

وأعطى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عنوانا في إلكستون في ديربيشير في المملكة المتحدة. 

ضرة $ن المدعي لم يعترض َقط على أن بين الوقائع المذكورة وبين القضية الحاوتفرق المحكمة 

تتحقق الوكالة من طبيعى الدرجة الجامعية أو من المؤسسة نفسھا، كما أنه ذكر في الفقرة ا$خيرة 

 من السيرة الذاتية التي رفعھا لدعم طلبه لوظيفة مسؤول مشتريات أقدم ما يلي:

  

ات الواردة في ھذه السيرة الذاتية صحيحة وكاملة حسب أفضل أشھد أن جميع المعلوم

 وأنا أخول ا$مم المتحدة بتدقيق المعلومات المقدمة في ھذه السيرة الذاتية علم لدي،

 (التشديد مضاف).   

  

                                      
15

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية.  
16

مكتب إدارة الموارد البشرية إجراءھا لدى جھة التوظيف التي  ذكر المدعي اعتراضه على تحريات يريد P11من نموذج  28في الفرع  
كان يعمل فيھا آنذاك وھو المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد عبر عن ذلك من خPل وضع عPمة في المربع الموجود عند كلمة "نعم" 

  في النموذج.  
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با"ضافة إلى ذلك، لم يحاول المدعى في القضية الحاضرة أن يثني الوكالة عن ا+تصال في  .81

جامعة ترينيتي ل، كما لم يضلل الوكالة بشأن معومات ا+تصال الصحيحة 17السابقةجھة توظيفه 

ولم  18، بل أعطى باتساق معلومات ا+تصال ذاتھا التي تخص الجامعةكوليج آند يونيفيرستي

 16تستجوبه الوكالة َقط بشأن شرعية شھادته قبل رسالة مديرة الموارد البشرية المؤرخة 

أسئلة مديرة الموارد البشرية أجاب على ، بل إن المدعي في رده 2007أكتوبر/تشرين ا$ول 

بالتفصيل وقال إنه لم يكن يعرف أن جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي كانت غير معتمدة، 

أن شھادته استندت إلى ا+عتراف بالخبرة  2000كما شرح قائP إنه أعلم مجلس ا+ستقدام لعام 

ا أن تتصل مديرة الموارد البشرية بمجلس ا+ستقدام وخاصة الدكتور السابقة. وأصر المدعي أيض

التي أكدتھا اللجنة التأديبية المشتركة عندما قابلت الدكتور ص في  –ومات لص للتحقق من المع

. وعليه، تجد المحكمة أن دليل المدعي يبقى بP طعن وترفض مزاعم التزوير 2009مايو/أيار 

 القائمة على أدلة ظرفية.

 

كما تقدم الذكر، + تجد المحكمة أن الوكالة أثبتت بأدلة واضحة ومقنعة أن المدعي زور  .82

أن شھادة الماجستير في إدارة  2000مؤھPته ا$كاديمية عندما كشف لمجلس ا+ستقدام لعام 

ا$عمال منحت له بسبب خبرته السابقة. وفوق ذلك، بما أن المدعي شھد أنه لم يكن يعرف أن 

كوليج آند يونيفيرستي لم تكن معتمدة وأن صمت الوكالة عن مسألة اعتماد الجامعة في ترينيتي 

إعPن الشاغر وفي المقابلة، فإن المحكمة + ترى أن المدعي كان غير أمين أو غير صادق أو أنه 

ري افتقر إلى النزاھة أو أنه عجز عن امتثال التزاماته التي توجبھا ا$مم المتحدة والنظامان ا"دا

وا$ساسي للموظفين وغيرھا من ا"صدارات ا"دارية ذات الصلة. وعليه، تجد المحكمة أن 

 إلى سوء سلوك.  بشكل شرعيالوقائع بالصورة التي أثبتتھا الوكالة + ترقى 

 

                                      
17

أن المدعي وضع عPمة عند كلمة "+"، أي أنه + يعترض الخاص بالمدعي  P11في نموذج  28تPحظ المحكمة أنه حسب السؤال  
  على ا+تصال بجھة توظيفه السابقة. 

18
  ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي، سيوكس فولز،  ساوث داكوتا في الو+يات المتحدة. 
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رغم إمكانية اختتام قرار المحكمة في ھذه المرحلة $نھا قضت أن الوقائع + تثبت سوء  .83

ات غير السليمة المحيطة بقرار إنھاء تعيين المدعي تجعل المحكمة ترى السلوك، إ+ أن المPبس

 أن مما سيصب في مصلحة العدل التعليق على مسائل التناسب والتحيز والتحامل. 

 
  

  ھل كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع الذنب؟ 

 

 
 كانت توصية اللجنة التأديبية المشتركة للمفوضة العامة كما يلي: .84

  

  

راءات تأديبية ضد المدعي بموجب قاعدة النظام اتخاذ إج -

 وفصله؛  3.110ا"داري للموظفين الدوليين رقم 

النظر في أمر تنفيذ الفصل من خPل عدم تمديد عقد  -

 توظيفه الحالي مع الوكالة. 

  

إ+ أنھا  –عاما  15وھي ا$ولى منذ  - -رغم أن الوكالة اختارت تشكيل لجنة تأديبية مشتركة 

شرة توصيات اللجنة التأديبية المشتركة. وتقر المحكمة ن المحكمة ا"دارية لEمم رفضت مبا

  ) ما يلي: 2009( 1454المتحدة، ھي محكمة سابقة، عقدت في الحكم رقم 

  

عPوة على ذلك، شددت المحكمة على أن التوصيات وا+ستنتاجات التي تتوصل إليھا 

اللجنة التأديبية المشتركة إنما ھي استشارية وليست ملزمة لZدارة. ويتمتع المدعى 

عليه با+جتھاد للوصول إلى استنتاج مختلف بعدما يأخذ في ا+عتبار جميع الوقائع 

  والمPبسات في القضية. 
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أمكن المدعى عليه أن يأخذ في ا+عتبار جميع الوقائع والمPبسات في القضية بما في ذلك حسن لكن 

النية الذي أبداه المدعي وأن يأخذ بتوصية اللجنة التأديبية المشتركة وھي عدم تمديد عقد المدعي. 

معنوية وحتما كان المدعى عليه يعرف مدى الدمار الذي يصيب الحياة المھنية للشخص وسمعته ال

عندما يقوم إنھاء تعيينه على أساس التزوير المتعمد في طلب الوظيفة سواء مع المدعي أو مع أي 

موظف آخر. وقد أمكن المدعى عليه أن يطبق إجراء أقل قسوة لكنه اختار إنھاء تعيين المدعي 

بر ضرر بسبب سوء السلوك قبل ستة أسابيع فقط من انقضاء عقده كما لو أن الھدف ھو إيقاع أك

  عليه. 

  

    

  ا+ختبار ذو الشقين الذي اقترحه مكتب إدارة الموارد البشرية

  

 

تستحضر المحكمة أن الوكالة طلب المشورة من مكتب إدارة الموارد البشرية في معالجة  .85

قضية المدعي. وفي الرد الذي قدمه مكتب إدارة الموارد البشرية ذكر المكتب أن ھناك اختبارا 

لبت في كيفية معالجة قضية موظف (أو موظف مستقبلي) يحمل شھادة من من شقين يطبق ل

 مؤسسة غير معتمدة. ويبحث ھذا ا+ختبار في أمرين: 

  

 إن كانت الوظيفة التي اختير لھا الموظف تطلبت الدرجة الجامعية المزعومة، و )1(

 إن تم الحصول على الدرجة الجامعية بحسن نية. )2(

  

النصيحة من مكتب إدارة الموارد البشرية + تذكر اختصاصات تحقيق الوكالة أو التقرير  ورغم

نفسه العوامل التي بينھا مكتب إدارة الموارد البشرية. وتجد المحكمة أن من الغريب أن تطلب 
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، وستطبق المحكمة ا`ن 19الوكالة النصيحة من مكتب إدارة الموارد البشرية ثم ترفضھا بالكامل

  ختبار ذي الشقين على وقائع القضية في استعراضھا لمسألة التناسب. ا+

  

  ھل تطلبت الوظيفة التي اختير لھا الموظف الشھادة التي قال إنه يحملھا؟ 

 

لم يذكر المدعي فقط شھادة الماجستير في إدارة ا$عمال موضوع الطعن لدعم طلبه لوظيفة  .86

امعية ا$ولى في إدارة ا$عمال (إدارة العمليات) مسؤول مشتريات أقدم بل ذكر أيضا شھادته الج

ت دمن كلية التجارة في جامعة أوكPند في نيوزيلندا، وتستحضر المحكمة أن جامعة أوكPند أك

ھذه الشھادة باعتبارھا مؤھP متقدما علما أن وظيفة مسؤول مشتريات أقدم تطلبت شھادة جامعية 

كما تقدم الذكر أنه حتى بدون شھادة الماجستير في إدارة متقدمة واحدة + اثنتين. ويلزم من ھذا 

 ا$عمال التي تقع في صميم زعم التزوير فقد لبى المدعي شروط المؤھPت لھذه الوظيفة. 

  

  ھل أخذت الشھادة بحسن نية

 

إلى مديرة الموارد البشرية قال  2007أكتوبر/تشرين ا$ول  24في الرسالة المؤرخة  .87

 المدعي:

  

تشكل صدمة ھائلة لي وأنا لم أشك يوما في اعتماد ترينيتي كوليج آند  20رسالتك

يونيفيرستي من ساوث داكوتا $ن موظفين من ا$مم المتحدة أوصوا بھا لي قبل أن 

  أنضم إلى ا$مم المتحدة.

  

                                      
19

المقصود من ھذا أن الوكالة ملزمة بھذه النصيحة $نھا نصيحة فحسب، بيد أن من المقلق أن الوكالة تنھي تعيين المدعي على أساس  ليس 
  التزوير عن دراية بدون التطرق أبدا إلى مسألة حسن النية. 

20
ى المدعي وفيھا أرسلت نسخة من تقرير إل 2007أكتوبر/تشرين ا$ول  16ھذه إشارة إلى رسالة مديرة الموارد البشرية المؤرخة  

مكتب إدارة الموارد البشرية حول المؤسسات غير المعترف بھا أكاديميا وطلبت من المدعي الرد على قائمة من ا$سئلة عن شھادة 
  الماجستير في إدارة ا$عمال التي يحملھا.
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 لمواردھذه الرسالة تسبق في تاريخھا النصيحة التي أسداھا مكتب إدارة الموارد البشرية إلى مديرة ا

البشرية بواقع ثPثة أشھر، وتعتبر المحكمة أن ھذا دليP دامغا على أن المدعي كان بصدق + يعلم 

. وعPوة 21أن جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي لم تكن معتمدة وھو أيضا دليل على حسن نيته

ه لوظيفة مسؤول من السيرة الذاتية التي رفعھا لدعم طلب على ذلك، أفاد المدعي في الفقرة ا$خيرة

  المشتريات ا$قدم بما يلي: 

  

أشھد أن جميع المعلومات الواردة في ھذه السيرة الذاتية صحيحة وكاملة حسب أفضل علم 

(التشديد  وأنا أخول ا$مم المتحدة بتدقيق المعلومات المقدمة في ھذه السيرة الذاتية لدي،

 مضاف).   

    

Pه الصادرة عن المدعي موثوقة وتعتقد أنه لو كان يعرف أن تجد المحكمة أن ا"فادات المذكورة أع

جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي من ساوث داكوتا غير معتمدة لما قدم ھذه ا"فادات. وتعتقد 

المحكمة أن المدعي تصرف بحسن نية ولم يقصد الخداع أو تزوير ا$ساس الذي حصل على 

لة أن تعتبره مسؤو+ عن إخفاقھا في التحقق من المعلومات بناء عليه، و+ تستطيع الوكا 22شھادته

  التي كانت تحت تصرفھا. 

 

استنادا إلى ما تقدم وإلى ا$دلة في السجل، تجد المحكمة أن المدعي اجتاز ا+ختبار ذي  .88

 الشقين الذي وضعه مكتب إدارة الموارد البشرية $ن:

  

                                      
21

عندما رد على نتائج التحقيق  2008أكتوبر/تشرين ا$ول  20تPحظ المحكمة أن المدعي تطرق مرة أخرى إلى مسألة حسن النية في  
  بقوله: 

  
 P11الخاص بي لم تكن ا$ونروا و+ أنا نعي وجود شھادات غير معتمدة، وقد رفعت نموذج  P11عندما رفعت نموذج 

  الخاص بي بأقصى اكتمال ودقة حسب أفضل علم واعتقاد لدي في ذلك الوقت...
22

بشأن المؤسسات غير المعترف بھا أكاديميا بعد ستة أشھر من مقابلة ا+ستقدام ا$ولي للمدعي في الوكالة؛  أصدر تقرير ا$مم المتحدة 
  وتتساءل المحكمة كيف كان يمكن للمدعي أن يعرف عن سياسة متبعة في ا$مم المتحدة قبل ستة أشھر من تقديمھا. 
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معة معتمدة (جامعة أوكPند في من جا –حسب المطلوب  –المدعي يحمل مؤھP متقدما  )1(

 نيوزيلندا)؛ 

رفع المدعي شھادة الماجستير في إدارة ا$عمال موضوع الطعن من جامعة غير معترف بھا  )2(

وكما كرر ذلك  2000كما ذكر في المقابلة التي أجريت في عام  بحسن نية ولم يقصد الخداع

بناء على الخبرة كتابيا في مرحلة +حقة أمام مديرة الموارد البشرية قائP إن الشھادة منحت 

 السابقة. 

  

على ما سبق، لم يعطي المدعى عليه أي اعتبار لتفاني المدعي لعمله في الوكالة عPوة  .89

و"أدائه الجيد جدا" كما ھو مبين في تقارير تقييم ا$داء خPل السنوات المتتالية خPل تسع سنوات 

) أو مساھمته إلى مجتمع ا$ونروا وزمPئه عندما خدم بصفة عضو في 2007إلى  2001(من 

أو بصفة رئيس اتحاد الموظفين  2007إلى  2005مجلس الطعون المشترك مدة سنتين من 

 الدوليين.

  

مدعى عليه القاضي بإنھاء تعيين المدعي مشوبا بأخطاء إجرائية أو تحامل أو ھل كان قرار ال

  عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو بخطأ في القانون؟ 

 

تنظر المحكمة أيضا في مسألة إن كان قرار المدعى عليه إنھاء تعيين المدعي بسبب سوء  .90

امل أو عوامل خارجة عن السلوك قد اتخذ بصورة تعسفية أو مزاجية أو كانت دوافعه التح

بحسب حكم محكمة ا$مم المتحدة الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون 

. وكما قضت محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف في Assad 2010-UNAT-021لPستئناف 

 : Abu Hamda 2010-UNAT-022حكمھا 

  

وا وسلطته، بيد أّن من المبادئ تقع المسائل التأديبية ضمن اجتھاد المفوض العام لEونر

العامة للعدل ا"داري أن تتصرف الھيئات ا"دارية، والمسؤولون ا"داريون، بصورة 
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القاعدة العادية عادلة ومعقولة، وأن يلتزموا المتطلبات التي يفرضھا عليھم القانون. و

عدم  أّن المحاكم + تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ+ّ إن كان ثمة دليل على

   القانونية، أو عدم العقPنية، أو على خلل إجرائي.

  

  التحيز والتحامل

 

تجد المحكمة عددا من العوامل التي تعتبرھا المحكمة تظھر تحيزا من جانب المدعى عليه  .91

وتحامP في ا"جراءات، ويظھر من السجل أن قرار إنھاء تعيين المدعي بحجة تزويره عمدا 

ويبدو للمحكمة أن  تحصيل حاصل رغم أي أدلة على خPف ذلك. مؤھPته ا$كاديمية كان

له   23المدعى عليه اختار انتقاء ا$دلة مستخدما ا$دلة المدينة للمدعي ومتجاھP ا$دلة المبرئة

ھذه  ن أن تلقي بظPل الشك على ا+ستنتاج أو أن تقدم على ا$قل ظروفا مخففة. وفيكالتي أم

الحالة فإن تجاھل ا$دلة المبرئة ونصيحة مكتب إدارة الموارد البشرية التي اقتضت فرض عقوبة 

أقل قسوة استنادا إلى زعم المدعي لحسن النية أمر غير مسوغ ويظھر التحيز والتحامل ضد 

 المدعي. 

  

  لى التحيز والتحاملأدى التواطؤ بين المستشار القانوني للجنة التأديبية المشتركة وزوجة المدعي إ

 

يدل السجل على أن رئيس الشعبة القانونية العامة الذي كان يقدم المشورة إلى اللجنة  .92

التأديبية المشتركة في قضية المدعية كان على عPقة صداقة مع الزوجة السابقة للمدعي وكان 

ة من الزوجة المراسPت معھا بشأن قضية المدعي، ويرد في إحدى الرسائل ا"ليكترونييتبادل 

 إلى رئيس الشعبة القانونية العامة ما يلي:  2009مايو/أيار  12السابقة للمدعي تحمل تاريخ 

  

  

                                      
23

ذلك شھادة الدكتور ص الذي تذكر على وجه التحديد أن المدعي قال إن شھادة الماجستير التي يحملھا منحت له على أساس  مثال 
  . 2000ا+عتراف بالخبرة السابقة، حيث أدلى بذلك أمام مجلس ا+ستقدام الذي انعقد في عام 
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ھل يمكنني أن أطلب منك أنك إذا كنت ستستخدم المعلومات التي أعطيك إياھا أن 

تخبرني $نني قد أضطر إلى التحرك بسرعة، فقد أخبرت برايان مرات عدة بأنني 

المعلومات لكني لم يعتقد َقط أني سأفعل ذلك فعP وحتى أنا لم أعتقد  سوف أعطيك ھذه

ذلك...ھل من الممكن بأي طريقة أن تستخدم المعلومات بدون أن يعلم ھو أبدا أنك 

  استخدمتھا؟ ذلك سيكون أفضل لي، وأنا متأكدة أنك تتفھم ھذا.  

  

* * *  

إنه يخطط لتأخير ا"جراءات بمشكلة الماجستير وذلك باتھام ا$ونروا بعدم تزويده 

بجميع المعلومات المكتوبة التي طلبھا...وھو يريد تأخير ا$مور حتى يوليو/تموز لكي 

ُيعطى عقدا آخر. وآمل أ+ يتملص من مواجھة ما فعله لEونروا، وأكبر آمالي أ+ 

 ي منظمة أخرى من منظمات ا$مم المتحدة. يسمح له بأن يكون جزءا في أ

 

من حجج المدعى عليه أن التراسل بين رئيس الشعبة القانونية العامة والزوجة السابقة  .93

للمدعي ليس ذا صلة $نه + يرد فيه ذكر لمسألة تزوير المدعي لمؤھله ا$كاديمي، بل كان 

تخطط "عطائھا لرئيس الشعبة  التراسل يعنى بالمعلومات التي كان الزوجة السابقة للمدعي

القانونية العامة بشأن حا+ت خلل في المشتريات. وتقر المحكمة أن الرسالة ا"ليكترونية لم تشمل 

 إشارة صريحة إلى مسألة التزوير إ+ أنھا ذات صلة بالقضية التي بين أيدينا.

 

إلى  2009يار مايو/أ 27في الرسالة التي أرسلتھا المفوضة العامة التي تحمل تاريخ  .94

حبس استحقاقات المدعي وتنھي فيھا عمله في الوكالة، تشير المفوضة العامة إشارة صريحة إلى 

إنھاء خدمات المدعي إلى حين صدور التحقيق الجاري في تھم تتعلق بحا+ت خلل في 

محيطة بالوقائع ال. ومن الجلي أن رئيس الشعبة القانونية العامة أعلم المفوضة العامة المشتريات

ورة بالتحقيق الثاني قبل اختتام التحقيق في أمر التزوير، وكان ينبغي التعامل مع المسألتين بص

منفصلة لتوخي ا"نصاف والعدل، بيد أنھما دمجتا معا وترى المحكمة أن طريقة العمل ھذه شابت 
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ومستقل، كما ار عادل را"جراءات وانتھكت حق المدعي في عدالة ا"جراءات التي تؤدي إلى ق

تجد المحكمة أن مظھر التواطؤ بين رئيس الشعبة القانونية العامة (وھو المستشار القانوني 

 .للمفوضة العامة) والزوجة السابقة للمدعي يشوب قرار الوكالة بالتحيز والتحامل

 
    ليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابةالتحقيق الذي أجراه مدير عم

 
الذي  2008أغسطس/آب  31محكمة أّن تقرير التحقيق المؤرخ كما تقدم الذكر، تجد ال .95

أجراه مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابة اعتمد على افتراضات وليس إلى وقائع، كما 

تPحظ المحكمة عم وجود سجل فعلي للمقابلة بين المدعي والمحقق، وليس التقرير إ+ موجزا 

ة تدل على سبيل ا+فتراض أن واقعة حمل [المدعي] لشھادة للمقابلة مع تعليقات مثل "ھذه ا"فاد

ماجستير كان لھا بعض التأثير في التوصية التي رفعھا مجلس [المقابلة]" أو مثل "على سبيل 

ھذه ا"فادة تدل على أن المجلس وضع قيمة لمسألة حيازة درجة جامعية" وتجد  فتراض+ا

في ا$ردن با"نابة واستد++ته + تقوم على وقائع  المحكمة أن افتراضات مدير عمليات ا$ونروا

 . 24ملموسة وموثوقة بل على تفسيره الذي يعبر عن تحيز وتحامل ضد المدعي

   

تجد المحكمة أن التعليقات التكھنية التي أبداھا مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"نابة  .96

عادلة في عملية اتخاذ قرار إنھاء تعيين ربما أثرت في المفوضة العامة بطريقة غير سليمة وغير 

 المدعي بسبب سوء السلوك مما أسفر عن تحيز وتحامل ضد المدعي.

 

  

  رفض اعتبار شھادة الدبلوما التي يحملھا المدعي شھادة جامعية متقدمة

 
رفضت الوكالة قول المدعي إن لجنة التأديبية المشتركة لفي المرافعة التي قدمتھا الوكالة  .97

إدارة العمليات من جامعة أوكPند لبت شروط "الشھادة  –الدبلوما في إدارة ا$عمال شھادة 
                                      

24
ة إلى أن "السيد والدن أعاد التأكيد مجددا على أنه + يستطيع تذكر على سبيل المثال أشار مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن با"ناب  

ة الشخص من المقر الرئيسي لEمم المتحدة الذي نصحه بشراء شھادة جامعية تقبلھا ا$مم المتحدة بناء على خبرته السابقة". وتPحظ المحكم
  معية، بل ھذه كلمات المحقق. أنه + يرد في السجل أن المدعي قال إنه أعطي نصيحة "لشراء" شھادة جا
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. P4المتقدمة" لوظيفة مسؤول مشتريات أقدم في إقليم الضفة الغربية على الدرجة الفنية الرابعة 

وتPحظ المحكمة أن الشاغل الحالي لوظيفة مسؤول مشتريات أقدم، أي خليفة المدعي، يحمل 

. وتجد المحكمة أن ھذه المعاملة غير 25حدا ھو دبلوما ومع ذلك عين في الوظيفةمؤھP وا

 المتساوية تظھر معاملة تعسفية ومزاجية أدت إلى التحيز والتحامل ضد المدعي. 

  

 المھل الزمنية للجنة التأديبية المشتركة 

 
لتقديم مرافعاته  يزعم المدعي أن المھل الزمنية التي حددتھا له اللجنة التأديبية المشتركة .98

غير عادلة $ن مسؤولياته المھنية لم تسمح له بأن يكون مستعدا للموعد النھائي، بيد أن  تكان

المحكمة ترى من خPل ا$دلة الواردة في السجل أن اللجنة التأديبية المشتركة أعطت المدعي 

ماع. ومع أن المدعي قرر وقتا كافيا مقداره أربعة أشھر لتقديم مرافعاته ولكي يستعد لجلسة ا+ست

المشتركة المرافعات الكتابية التي قدمھا المدعي لمديرة عدم رفع أي مادة اعتبرت اللجنة التأديبية 

باعتبارھا مرافعات إلى  2007أكتوبر/تشرين ا$ول  16الموارد البشرية والمفوضة العامة منذ 

ا في طريقة معالجة اللجنة التأديبية اللجنة التأديبية المشتركة. و+ ترى المحكمة ظلما أو تعسف

 المشتركة لھذه المسألة بالتحديد. 

 

نظرا إلى ما تقدم تجد المحكمة أن المدعى عليه عجز عن أن يثبت بأدلة واضحة ومقنعة  .99

وجود سوء سلوك يستوجب إنھاء التعيين، وبذلك كانت العقوبة غير متناسبة؛ كما تجد المحكمة أن 

وتحامP ضد المدعي وأن القرار كان مشوبا ومتحامP، وبذلك تقضي  المدعى عليه أظھر تحيزا

 المحكمة أن المدعي حرم من ا"جراءات العادلة. 

 
  

 م,حظات عبارة

 

                                      
25

  علن عن تعيينات في الوكالة. تي الت 3/2012ظفين رقم تحققت المحكمة من ھذه المعلومة عن طريق نشرة المو 
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المحكمة إبداء المPحظات التالية على ما يبدو أنه أخطاء في معالجة الوكالة للقضية،  تود .100

ناه، إ+ دلئن كانت المحكمة + تستطيع ا+ستد+ل على وجود تحيز وتحامل من ا$مثلة التي سترد أ

 أنھا تود تناول الكيفية التي عومل بھا المدعي ضمن مPحظات عابرة. 

  

  عاما 15ا$ولى التي تحال إلى لجنة تأديبية مشتركة منذ كانت قضية المدعي ھي 

 

قواعد إجرائية  2009المحكمة مصدومة من أنه لم يكن للجنة التأديبية المشتركة في عام  .101

عندما تسلمت استفسار من المدعي يطلب فيه معلومات عن القواعد ا"جرائية للجنة التأديبية 

اللجنة التأديبية المشتركة إلى اعتماد قواعد إجرائية  . ثم ھرعت26المشتركة بھدف إعداد مرافعاته

ت في ذلك مPحظات وتوجيھات مستفيضة من رئيس الشعبة القانونية العامة في الوكالة ومن قوتل

أمين اللجنة التأديبية المشتركة لمكتب ا$مم المتحدة في جنيف حول ا$وجه ا"جرائية "جراءات 

اعتمادھا وإرسالھا إلى الطرفين. وكما تبين +حقا في جلسة إدارة اللجنة التأديبية المشتركة قبل 

، أي أن قضية المدعي ھي ا$ولى التي 1994منذ عام  لم يتم عقد لجنة تأديبية مشتركةالقضية 

. وتجد المحكمة أن الوكالة استھدفت المدعي 27عاما 15تحال إلى اللجنة التأديبية المشتركة منذ 

 نة التأديبية المشتركة.بعينه بإحالته إلى اللج

  

     تجاھل الطريقة التي تمت بھا معالجة موقف مشابه في منظمة أممية أخرى

 

                                      
26

  تشير المحكمة إلى القواعد ا"جرائية ما بعد قاعدة النظام ا"داري للموظفين التي تنص على ما يلي:  
  

وعادة تقتصر ا"جراءات أمام اللجنة على العرض  ديبية المشتركة التصرف بأقصى سرعة.في النظر في قضية على اللجنة التأ  ) أ(
الكتابي الشخصي مع إفادات وتفنيدات موجزة يجوز أن تكون شفھية أو كتابية لكن بدون تأخير. وتبذل اللجنة التأديبية المشتركة 

 كل جھد "رسال تقريرھا إلى المفوض العام ضمن أسبوعين من عقدھا.
  تسمح اللجنة التأديبية المشتركة للموظف باتخاذ التدابير لكي يعرض موظف آخر قضيته أمامھا.    ) ب(

ضاع التي كانت سارية في زمن الوقائع على ما يلي " يجب عدم إخ 3.110تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين الدوليين رقم   27

جنة التأديبية المشتركة لطلب مشورتھا وذلك شريطة إمكانية إلغاء ا"حالة إلى بعد إحالة المسألة إلى الل أي موظف "جراءات تأديبية إ+

  اللجنة التأديبية المشتركة با+تفاق المتبادل بين الموظف المعني والمفوض العام.
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وھو  –أعلم المدعي المدعى عليه أن إدارة السPمة وا$من في ا$مم المتحدة وظفت موظفا  .102

الذي أدرج في نموذج التاريخ الشخصي شھادة  –موظف سابق في ا$ونروا ("السيد ز") 

وقد الماجستير غير المعتمدة  نفسھا من جامعة ترينيتي كوليج آند يونيفيرستي كشھادة المدعي. 

سمع المدعي عن ھذا أول مرة من رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين خPل اجتماعھما في 

إلى  P4قي من الفئة الفنية الرابعة ، ثم علم المدعي +حقا أن السيد ز ر2008مارس/آذار  13

بعدما أصبحت دائرة السPمة وا$من عالمة بمؤھله غير المعتمد وأن  P5الفئة الفنية الخامسة 

السيد ز أعطي الوقت والفرصة للحصول على شھادة. وذكر المدعي ھذه المعلومات لمديرة 

ضة العامة بموجب مذكرة وللمفو 2008يونيو/حزيران  23الموارد البشرية في رسالة مؤرخة 

ردت المفوضة  2008نوفمبر/تشرين الثاني  14. وفي 2008أكتوبر/تشرين ا$ول  20مؤرخة 

 العامة على المدعي قائلة: 

  

إن الوكالة مجبرة على دراسة ھذه الحالة بحد ذاتھا مع أن الممارسات ا$خرى في 

  منظومة ا$مم المتحدة ستؤخذ في ا+عتبار. 

  

يوجد دليل في الملف على أي اعتبار فعلي من جانب المدعى عليه للطريقة التي عالجت  + .103

بھا إدارة السPمة وا$من في ا$مم المتحدة لھذه المسألة. وتقر المحكمة أن إدارة السPمة وا$من 

في ا$مم المتحدة منظمة أممية منفصلة وأن ممارساتھا وإجراءاتھا يستأنس بھا وإن كان غير 

لزمة للوكالة، وربما أمكن لھذا المثال الملموس لطريقة معالجة منظمة أممية أخرى للمشكلة م

تأثير على قرار اللجنة التأديبية المشتركة. ومن المبادئ ا$ساسية في إقامة العدل ھو الكشف 

 لوكالة من خPلاالكامل والوافي لجميع الوقائع والفقه وليس فقط ما يخدم موقفا معينا؛ وإن 

إسقاطھا مثا+ من منظمة أممية أخرى في التعامل مع مشكلة مشابھة عجزت عن إظھار مقاربة 

 متوازنة وعن افتراض براءة المدعي.     

  

  ا+نتصاف
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ا+نتصاف الذي تملك المحكمة السلطة القانونية لكي تحدد حسب ظروف كل قضية بعينھا  .104

، Frohler 2011-UNAT-141حقوقه (تعتبره مPئما لتصويب الظلم عاناه موظف انتھكت 

 ).Kaddoura 2011-UNAT-151، وAppellant 2011-UNAT-143و

  

نظرا إلى ا$سباب متقدمة الذكر تفسخ المحكمة قرار المدعى عليه، وتأمره بإعادة المدعي  .105

 إلى الوظيفة بنفس الدرجة وا+ستحقاقات ا"دارية وأن تدفع إلى المدعي استحقاقاته المالية. 

 
في الحا+ت التي يتعلق فيھا القرار من النظام ا$ساسي للمحكمة " 10بموجب المادة  .106

دعى مبلغ تعويض يجوز للم ، أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضاالمطعون فيه بالتعيين، أو الترقية

[...]"، وينص النظام ا$ساسي  من فسخ القرار ا"داري المطعون فيه عليه أن يختار دفعه بد+

لى أ+ يتجاوز التعويض في العادة ما يعادل الراتب ا$ساسي الصافي لسنتين وقد ألزمت أيضا ع

محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف محاكم ا$مم المتحدة للمنازعات بھذا السقف القانوني، يبد أنه 

يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض أكبر في الحا+ت ا+ستثنائية وعليھا تقديم ا$سباب لھذا 

 لقرار. ا

 
مع العلم أن فقه محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف ملزم لمحكمتنا ھذه، وبعد عميق النظر في  .107

 Mwamsakuمسألة التعويض وسيرا على ھدى محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف في أحكامھا 

2012-UNAT-246 وHarding 2011-UNAT-188 وCohen 2011-UNAT-

ذي يجوز للمدعى عليه دفعه ليكون بديP عن إعادة المدعي المحكمة مبلغ التعويض ال ضعت 131

، وھي تحدد مبلغ التعويض على أنه الراتب ا$ساسي الصافي لسنتين با"ضافة إلى إلى وظيفته

الراتب ا$ساسي الصافي لستة أشھر ليكون تعويضا كافيا. وھذا ما يسمح به فقه محكمة ا$مم 

لتعويض المالي + يمكنه إصPح الضرر وا$ذى المعنويين المتحدة لPستئناف والمحكمة تعي أن ا

 والماليين الواقعين على كرامة المدعي وسمعته. 
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من التاريخ الذي  ايوم 60خPل المبالغ متقدمة الذكر في دفع ب تأمر المحكمة المدعى عليه .108

يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخPل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا$ميركي كما ھو 

، فسيضاف ما مقداره المحددة يوما 60خPل مدة الـفي محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .لرئيسي ا$ميركي حتى تاريخ الدفعخمسة في المئة إلى سعر الفائدة ا

 
  

  الخ,صة

 

 تقضي المحكمة بإقرار الدعوى.  .109

  

 

 
 

 

  

 

     (ُوقـع) 

  بانة َبرازي ةالقاضي

  2013أبريل/نيسان  18 بتاريخ

  2013أبريل/نيسان  18 السجل بتاريخ أدِخَل في

  

  

     (ُوقـع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عمان.

 


