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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/031                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/004 

Date: 22 January 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الحسنات

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

    عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة اتخذته في قرار  للطعندعوى  الحسناتوسام رفعت  2012يونيو/حزيران  28في  .1

ا'مم المتحدة %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا 

توجيه لوم كتابي إليھا وإيقافھا عن العمل مع عدم دفع أجر مدة ، وھو قرار ("الُمدعى عليه")

 أسبوع. 

  

 الوقائع

 

 Thweibھذه القضية في حكمھا في محكمة ا'ونروا للمنازعات ("المحكمة")  فصلتلقد  .2

and Al Hasanat UNRWA/DT/2013/028  وفسخت 2013يوليو/تموز  15المؤرخ .

-Thweib and Al Hasanat 2014محكمة ا'مم المتحدة لKستئناف الحكم في حكمھا 

UNAT-449  قضيتين لمحاكمة جديدة في ھذه ، كما أرجعت ال2014يونيو/حزيران  27المؤرخ

 المحكمة أمام قاٍض آخر. وستسرد المحكمة فقط الوقائع ذات الصلة بتحكيم ھذه القضية.

 

باحثة اجتماعية وظفت الوكالة المدعية في وظيفة  2001سبتمبر/أيلول  10اعتباراً من  .3

ُحول  2004أغسطس/آب  1 بموجب تعيين محدد ا'جل. وفي 1والخطوة  A3على المستوى 

ديسمبر/كانون  10. وفي 2والخطوة  9" على الدرجة X" إلى الفئة "Zتعيين المدعية من الفئة "

على في ا%قليم ُعينت المدعية في وظيفة مسؤولة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية  2009ا'ول 

 2012اير/كانون الثاني ين 1في دائرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية. واعتباراً من  15الدرجة 

ُعرض على المدعية تعيين مؤقت غير محدود المدة في وظيفة مسؤولة خدمات ا%غاثة في ا%قليم، 

 . وھي الوظيفة التي كانت تشغلھا في الوقت المتعلق بأحداث الدعوى
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نظمت المدعية وموظفون آخرون اعتصاماً وشاركوا  2011سبتمبر/أيلول  19و 18في  .4

ه ا+حتجاج على قرارات مديرة عمليات ا'ونروا في ا'ردن بشأن طرد موظَفين فيه، وكان ھدف

 وتمديد عھد لجنة الخدمات العامة في اتحاد الموظفين المحليين.

 
سبتمبر/أيلول  19بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية مؤرخة  .5

ا+حتجاج. وبعد التقييم ا'ولي طلبت مديرة عمليات  طلبت مديرة الموارد البشرية تحقيقاً في 2011

من مدير دائرة خدمات  2011سبتمبر/أيلول  20ا'ونروا في ا'ردن بموجب مذكرة مؤرخة 

 الرقابة الداخلية الشروع في تحقيق رسمي في تورط المدعية بالضبط في ا+عتصام.

 
ة عمليات ا'ونروا في أعلمت مدير 2012يناير/كانون الثاني  4بموجب رسالة مؤرخة  .6

المدعية أّن "ھذه الرسالة ستكون لوماً كتابياً بسبب سوء السلوك وستوضع في ملف مركزك  ا'ردن

 . الرسمي"، كما تقرر إيقافھا عن العمل أسبوعاً مع عدم دفع أجر

 
يناير/كانون  4رفعت المدعية طلبھا لمراجعة القرار المؤرخ  2012 فبراير/شباط 29 في .7

 . 2012الثاني 

 
 رفعت المدعية دعوى إلى المحكمة.  2012يونيو/حزيران  28في  .8

 
بعدما وافقت المحكمة على طلب المدعية لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في ا%جراءات،  .9

 Thweib and Al Hasanatالحكم  2013يوليو/تموز  15أصدرت المحكمة في 

UNRWA/DT/2013/028  4وفسخت فيه قرار مديرة عمليات ا'ونروا في ا'ردن المؤرخ 

اللوم الكتابي المعني بسوء السلوك وكذلك جميع  شطبوأمرت بما يلي " 2012يناير/كانون الثاني 

ا%شارات إلى سوء السلوك المرتبط بھذه الحادثة من ملف المركز الرسمي الخاص بھا، كما + 

". تنبغي ا%شارة إليه بصورة تضر توظيفھا المستقبلي مع الوكالة سواء في مسائل الترقية أو غيرھا

ً وأمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى المدعية مبلغ ا%يقاف عن العمل سرته أثناء خيساوي المبلغ الذي  ا
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دو+ر  6.000كما أمرت المحكمة الُمدعى عليه أن يدفع إلى المدعية مبلغ  ر،مع عدم دفع ا'ج

 . أميركي تعويضاً عن ا'ضرار المعنوية

 
حكمھا  بموجب، فسخت محكمة ا'مم المتحدة لKستئناف 2014يونيو/حزيران  27في  .10

Thweib and Al Hasanat 2014-UNAT-449  الحكمThweib and Al Hasanat 

UNRWA/DT/2013/028  .وأرجعت القضيتين إلى المحكمة لينظر فيھا قاٍض آخر 

 
 2014سبتمبر/أيلول  22) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 097بموجب ا'مر رقم  .11

 أعادت المحكمة فتح القضية وأمرت الُمدعى عليه بأن يرفع رده على الدعوى. 

 
 مكتب رئيسأرسل  2014نوفمبر/تشرين الثاني  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

الموارد البشرية في ا%قليم إلى المدعية رسالة المدير الحالي لعمليات ا'ونروا في ا'ردن وأعلمھا 

 . 2012يناير/كانون الثاني  4أّن الوكالة ستفسخ القرار المطعون فيه المؤرخ 

 
رفع الُمدعى عليه رّده والتمس من المحكمة أن تقضي  2014نوفمبر/تشرين الثاني  12في  .13

 23) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 116الدعوة جدلية. وبموجب ا'مر رقم  بأنّ 

طلبت المحكمة من المدعية تقديم تعليقات على رد الُمدعى عليه، كما  2014نوفمبر/تشرين الثاني 

يكون من المKئم للبت العادل والسريع للقضية فصلھا عن قضية المدعية سأمرت المحكمة بأنه 

 كل قضية بصورة مستقلة عن ا'خرى.  وأن تعالج ميساء الذويب

 
رفعت المدعية طلباً تلتمس فيه ا%ذن لتعديل دعواھا  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27في  .14

 بغية طلب تعويض عن ا'ضرار المادية والمعنوية. 

 
يلتمس فيه من  2014ديسمبر/كانون ا'ول  5رد الُمدعى عليه على طلب المدعية في  .15

  المحكمة رفض الطلب. 
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رفعت المدعية تعليقات إضافية بشأن رد الُمدعى عليه ، 2014ديسمبر/كانون ا'ول  7في  .16

 . 2015ديسمبر/كانون ا'ول  5المؤرخ 

 
  

  حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .17

  

i.  ّنھا كانت تأمل في  2012لم تطلب تعويضات عن ا'ضرار المادية والمعنوية في عام'

لقضيتھا، لكن مرت ثKث سنوات قبل أن يوافق الُمدعى عليه على إبعاد تسوية سريعة 

رسالة سوء السلوك من ملفھا؛ ويقتضي العدل منح المدعية ا%ذن لتعديل دعواھا بغية 

 انتصاف؛ وسائل طلب 

ii.  لقد عانت أضراراً مادية 'ّنھا عوملت بطريقة مختلفة منذ أن ُوضعت رسالة سوء السلوك

د تعين "موظفة مسؤولة"، ولم يتم النظر فيھا لوظائف أخرى في في ملفھا، ولم تعُ 

  الوكالة؛ 

iii.  لقد "عانت أضراراً معنوية" تم ا+عتراف بھا في الحكمThweib and Al Hasanat 

UNRWA/DT/2013/028 وفيه أِمرت الوكالة بأن تدفع إليھا تعويضات عن ،

 ا'ضرار المعنوية؛ و

iv. راءات خارج سيطرتھا وزادت ا%جھاد لديھا. كانت التأخيرات الكبيرة في ا%ج 

   

 
تقديم المزيد من المرافعات لدعم مطالبتھا بالتعويضات عن ا'ضرار تلتمس المدعية  .18

 المعنوية والمادية. 

  

  حجج الُمدعى عليه
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 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .19

  

i. ،حقة التي فسخت القرار  لقد أبِطل القرار المطعون فيهKل ا'فعال ا%دارية الKوذلك من خ

التي طلبتھا  وسائل ا+نتصافومنحت المدعية  2012يناير/كانون الثاني  4المؤرخ 

 في الدعوى، وبذلك أصبحت الدعوى جدلية؛

ii.  في ھذه المرحلة من  وسائل ا+نتصافإّن السماح بالتعديل بھدف طلب المزيد من

لظلم للُمدعى عليه. وقد ُشطبت نتيجة التحقيق والمراسKت الKحقة ا%جراءات سيسبب ا

 ؛ و2014نوفمبر/تشرين الثاني  10من السجل في 

iii.  ل الوقت الذيKلم تطلب المدعية في أي مرحلة تعويضات عن أضرار مادية أو معنوية خ

لطلب طلب أي انتصاف اعتبرته مKئماً؛ وإّن قبول اتعديل دعواھا وأتيحت لھا الفرصة ل

الذي ُرفع بعد منح ا+نتصاف المطلوب في الدعوى يحمل في طياته خطر التقاضي 

 المتواصل وغير الضروري. 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة طلب المدعية وأن تقضي بأّن الدعوى جدلية.   .20

  

  ا$عتبارات

  

  التمھيديةالمسائل 

  

 
رفعت المدعية طلباً تلتمس فيه ا%ذن لتعديل دعواھا  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27 في .21

بغية طلب تعويض عن ا'ضرار المادية والمعنوية، وسيتم تناول ھذا الطلب في موضوع ھذا 

 الحكم. 
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 Thweibتستحضر المحكمة أّنه ُحكم في ھذه القضية سابقاً لصالح المدعية بموجب الحكم  .22

and Al Hasanat UNRWA/DT/2013/028  بيد أّن 2013يوليو/تموز  15المؤرخ .

-Thweib and Al Hasanat 2014محكمة ا'مم المتحدة لKستئناف فسخت الحكم في حكمھا 

UNAT-449  كما أرجعت القضية لمحاكمة جديدة في ھذه 2014يونيو/حزيران  27المؤرخ ،

 Thweib and Al Hasanatيجب اعتبار الحكم  المحكمة أمام قاٍض آخر. وعليه،

UNRWA/DT/2013/028 تب ستطيع الطرفان استخدام أي شيء كُ على أّنه + وجود له، و+ ي

 أو تقرر في ذلك الحكم.

 
  الموضوع

   

 
مديرة  يطعنت المدعية في قرارَ  2012يونيو/حزيران  28بموجب الدعوى المرفوعة في  .23

وھما قرار وضع لوم كتابي في ملفھا وقرار إيقافھا عن العمل أسبوعاً  عمليات ا'ونروا في ا'ردن،

مع عدم دفع أجر. وفيما يخص وسائل ا+نتصاف طلبت المدعية فقط "رفع العقوبة التي فُرضت 

 . علي بصورة ظالمة: وھي رسالة اللوم الكتابي وا%يقاف عن العمل أسبوعاً مع عدم دفع أجر"

 

أعلم المدير الحالي لعمليات  2014فمبر/تشرين الثاني نو 10بموجب رسالة مؤرخة  .24

ستتلقى "المدعية وأّن  االمطعون فيھ اتا'ونروا في ا'ردن المدعية أّن الوكالة قررت فسخ القرار

 20وثKثة وتسعون فلساً) في موعد أقصاه (مائة واثنان وتسعون ديناراً وثKثمائة  192.393مبلغ 

قابل أجر ا'سبوع المقتطع أثناء ا%يقاف عن العمل. كما أّن رسالة م 2014نوفمبر/تشرين الثاني 

نوفمبر/تشرين الثاني  10عتباراً من االلوم الكتابي التي ُوضعت في ملف مركزك الرسمي سُتشطب 

2014 ." 

 
ترى المحكمة أّن المدعية تلقت بالكامل ا+نتصاف الذي طلبته في دعواھا بموجب ھذا  .25

شطب رسالة اللوم الكتابي ، وھذا ا+نتصاف ھو 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10القرار المؤرخ 
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من سجKتھا في شؤون الموظفين وتسلّمھا مبلغاً من المال يمثل أجر ا'سبوع الذي اقُتطع خKل 

 . وتعتبر المحكمة أّن الدعوى أصبحت جدلية ا\ن. عن العمل بدون أجرا%يقاف 

 
بعد تسلم المدعية إشعاراً بقرار مدير عمليات  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27لكن في  .26

رفعت طلباً للحصول على إذن  2014نوفمبر/تشرين الثاني  10ا'ونروا في ا'ردن المؤرخ 

 ضرار المادية والمعنوية. لتعديل دعواھا لطلب التعويض عن ا'

 
تعديل وسائل ا+نتصاف المطلوبة في أي على المحكمة أو+ً أن تقرر إن كان يجوز لمدٍع  .27

القضية. وترى المحكمة أّنه يجوز للمدعية تعديل وسائل ا+نتصاف المطلوبة  الفصل فيمرحلة قبل 

مقتصرة بصورة صارمة  ما بقيت القرارات المطعون فيھا في الدعوىطالإلى حين إصدار الحكم 

ربما تغير الوضع الشخصي للمدعية، أو أّن  على القرارات التي ُطعن فيھا في طلب مراجعة القرار.

أضراراً مادية أو معنوية وقعت بعد الرفع ا'ولي للدعوى؛ وبذلك + ترى المحكمة من حيث المبدأ 

 عائقاً أمام الموافقة على طلب تعديل وسائل ا+نتصاف. 

 
ّن آراء المحكمة في القضية الحاضرة مختلفة، فعندما رفعت المدعية طلبھا لتعديل بيد أ .28

الدعوى لطلب التعويض عن ا'ضرار المادية والمعنوية كانت قد تسلمت إشعاراً بقرار مدير 

عمليات ا'ونروا في ا'ردن القاضي بمنحھا جميع وسائل ا+نتصاف التي طلبتھا في الدعوى. وبھذا 

أراد مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن إنھاء  2014نوفمبر/تشرين الثاني  10ؤرخ القرار الم

النزاع. وتماماً كما يجوز لمدٍع في أي لحظة خKل ا%جراءات سحب دعواه يجب أن يحظى الُمدعى 

عليه بالفرصة لجعل القضية جدلية من خKل منح المدعي ما طلبه في الدعوى. وسيكون من 

أن ُمدعى عليه أن تسمح المحكمة لمدٍع حصل على ا+نتصاف المطلوب الكامل بفي حق الا%جحاف 

 طلب وسائل انتصاف أخرى لم يطلبھا سابقاً. ي

 
يلزم مما سبق أّن المحكمة تقرر عدم منح ا%ذن لتعديل الدعوى لطلب تعويض عن  .29

 فإّن الدعوى جدلية كما تقدم الذكر.  ا'ضرار المادية والمعنوية. ونتيجة لذلك،
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  الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .30

  

 الدعوى أصبحت جدلية، وھي مردودة. 

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015الثاني /كانون يناير 22 بتاريخ

 

  

 2015يناير/كانون الثاني  22 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̂ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


