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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة %غاثة اتخذته  ضد قرار ("المدعي")خالد جبر ھذه دعوى رفعھا  .1

أو  وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه"

شھراً وإعادته إلى العمل  18إيقافه عن العمل مع دفع ا'جر مدة تقارب ، وھو قرار )"الوكالة"

 . في مكتب النقد تيالاحبدون أي تعويض بعد إغEق تحقيق في شبھة 

  

 الوقائع

 

وظفت الوكالة المدعي في وظيفة صراف الرواتب في  2000فبراير/شباط  2اعتباراً من  .2

 مكتب إقليم الضفة الغربية في الدائرة المالية بموجب تعيين محدد ا'جل.ل التابعمكتب النقد 

   

 ُنقل المدعي إلى وظيفة أمين الصندوق في مكتب النقد. 2010مارس/آذار  1من  اعتباراً  .3

 
عن شبھة  ة خدمات الرقابة الداخلية معلوماتتلقت دائر 2012في أكتوبر/تشرين ا'ول  .4

التحقيق جزئياً  2012في مكتب النقد. وقد تولى مكتب إقليم الضفة الغربية في يوليو/تموز  احتيال

بعد بضعة أشھر تصل  حتيالالمبلغ عنھا؛ وعند اكتشاف المزيد من حا+ت ا+في الحالة ا'ولى 

دو+ر أميركي اتصلت ا%دارة العليا لمكتب إقليم الضفة الغربية بدائرة خدمات  1,600قيمتھا إلى 

 الرقابة الداخلية %جراء تحقيق. 

 
ونروا في أعلم مدير عمليات ا' 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  18بموجب رسالة مؤرخة  .5

في  حتيالالضفة الغربية المدعي أّنه موقوف عن العمل مع دفع ا'جر على ذمة التحقيق في ا+

 مكتب النقد. 
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قابلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية المدعي بشأن شبھة  2013يوليو/تموز  24في  .6

 . حتيالا+

 
دائرة خدمات  رتهاستنتج التحقيق الذي أج 2014يناير/كانون الثاني  6في تقرير مؤرخ  .7

دو+راً أميركياً اخُتلس من مكتب النقد لكّنھا لم تستطع  5,679الرقابة الداخلية أّن ما مجموعه 

 تحديد المسؤول عن إنتاج وثائق مزورة وعن ا+ختEس. 

 
أعلم مدير عمليات ا'ونروا في الضفة  2014مارس/آذار  31بموجب رسالة مؤرخة  .8

ر نسب الخطأ إلى أي إ+ّ أّنه تعذّ  حتيالاكتمل وأّنه رغم وقوع ا+الغربية المدعي أّن التحقيق 

 شخص. 

 
تلقى المدعي رسالة إليكترونية  2014أبريل/نيسان  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

تشرح العيوب في الھيكل الحالي لمكتب النقد كما ضبطھا مراجعو الحسابات، كما شرحت 

التغييرات  يجب تنفيذھا بھدف تحسين ا'من. وقد شمل أحدُ  ا%جراءات الجديدة والمحسنة التي

  -  شيكات وأمين صندوق - ھما: أمين صندوق  "أمين صندوق" تين محل وظيفةوظيف إحEلَ الرئيسية 

 نقد. 

 
مارس/آذار  31رفع المدعي طلب مراجعة للقرار المؤرخ  2014مايو/أيار  22في  .10

 العمل بدون تعويض. القاضي بإغEق التحقيق وإعادته إلى  2014

 
ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات  2014أغسطس/آب  17في  .11

 ("المحكمة"). 

 
 رفع الُمدعى عليه رّده.  2014سبتمبر/أيلول  16في  .12
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 030أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2015مارس/آذار  22في  .13

UNRWA/DT/2015)Corr.01 تأمر فيه الُمدعى عليه بترجمة رده إلى  ")030) ("ا'مر رقم

 اللغة العربية. 

 
أصدر الُمدعى عليه ترجمة عربية  030وبموجب ا'مر رقم  2015أبريل/نيسان  14في  .14

 للرد. 

 
 041أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2015أبريل/نيسان  15في  .15

)UNRWA/DT/2015 تأمر فيه الُمدعى عليه أّن يقدم شروحاً بشأن التأخر في  ")041) ("ا'مر

 إغEق التحقيق. 

 
رفع الُمدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رده على ا'مر رقم  2015أبريل/نيسان  24في  .16

)  UNRWA/DT/2015)Corr.01 046، ووافقت المحكمة على طلبه بموجب ا'مر رقم 041

 جديداً لرفع المادة. موعداً نھائياً  2015/أيار مايو 5") الذي حدد 046("ا'مر رقم 

 
يشرح فيه التأخر في  041أصدر الُمدعى عليه رداً على ا'مر رقم  2015مايو/أيار  5في  .17

 إغEق التحقيق، كما رفع تقرير التحقيق بصفة الحجب عن الطرف اWخر. 

 
بلت ق 2015مايو/أيار  17) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 056بموجب ا'مر رقم  .18

ضمن ا'دلة وأمرت بإبعاد تقرير التحقيق من ا'دلة؛  41المحكمة رد الُمدعى عليه على ا'مر رقم 

 إلى المدعي في اليوم نفسه.  41وأرِسل رد الُمدعى عليه على ا'مر رقم 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:      .19
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i(  إّن قرار إيقافه عن العمل مع دفع ا'جر تھمة ضمنية بسوء سلوك خطير ويجب اعتباره

 إجراًء تأديبياً؛ 

ii(  لم يتم إثبات تھم ضده؛ 

iii(  انتھكت مدة ا%يقاف حقوقه وسببت له الضرر المعنوي والنفسي؛ 

iv( تلطخت سمعته وھناك أضرار مھنية مستقبلية متوقعة؛ 

v( على أّنه كان ينبغي أن  3.103و 2.103ن المحليين تنص قاعدتا النظام ا%داري للموظفي

 يتلقى زيادة سنوية وترقية خEل فترة ا%يقاف لكّنه لم يحصل على أي منھما؛ 

vi(  شھراً معقو+ً وھو إساءة استعمال للسلطة؛  18لم يكن ا%يقاف مدة 

vii(  ل إيقافه حرمته ا%دارة من الوصول إلى بريده ا%ليكتروني مما منعه من التقدم إلىEخ

 إعEنات الشواغر؛ 

viii( ل ا%يقاف؛ وEمنعته ا%دارة من دخول الوكالة خ 

ix(  .ق التحقيق بياناً لبراءتهEلم يشمل قرار إغ 

   

 
 يلتمس المدعي ما يلي: .20

  

i( تعلن المحكمة براءته وأن تعتذر الوكالة له؛ أن 

ii(  التعويض عن ا'ضرار المعنوية بمبلغ يعادل راتب سنتين؛ 

iii(  تعويضه بمبلغ يساوي الفرق بين أجره الحالي وأجره عند ترقيته؛ 

iv(  حيات نفسھا التي تمتع بھا قبل إيقافه؛Eأن ُيعين في وظيفته السابقة "أمين صندوق" مع الص

 و

v( ج النفسي.  أن ُتدفع إليهEنفقات الع 

  

  

  حجج الُمدعى عليه



    

                                                                              

                                                                                                                    Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2014/038                                             

                                                                                                                   Judgment No.: UNRWA/DT/2015/031   

                                                                                                                                                               

                                              

Page 6 of 6 

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .21

  

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية بشأن قرار إيقاف المدعي عن العمل 'ّنه أوقف عن

ولم يطلب مراجعة قرار ضمن المھل  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  18العمل في 

 الزمنية؛ 

ii( في مكتب النقد تم إيقاف جميع الموظفين ا'ربعة مع  حتيالشبھة ا+ت الوكالة بمعندما عل

 دفع ا'جر في انتظار نتيجة التحقيق؛ 

iii(  ليس ا%يقاف عن العمل إجراًء تأديبياً؛ 

iv(  خضعت الوكالة لواجب التحقيق في شبھة سوء السلوك وھي تتمتع بسلطة اجتھادية واسعة؛ 

v(  تصرفت الوكالة بحسن نية؛ 

vi( ل ا%يقاف عن العمل، وليس  بعكسEزعم المدعي فقد ُمنح الزيادة السنوية في الراتب خ

 ي ترقية؛ 'لدى المدعي استحقاق 

vii(  موقع التقديم الطلبات للشواغر 'ّن جميع الشواغر في ا'ونروا ُتنشر في  لم ُيمنع من

 ا%ليكتروني ل]ونروا؛ 

viii( ،فكل تحقيق ُيعد حالة فريدة. وقد كان ھذا  لم تكن فترة ا%يقاف عن العمل غير معقولة

، الضخم من المعامEت في مكتب النقد بسبب الحجم التحقيق مجھداً على نحو خاص

من الدائرة المالية آخرين كما اقتضت الضرورة انخراط محققين خارجيين وموظفين 

 %كمال التحقيق؛ 

ix(  ى إعادة مقابلة الضحايا اضطرت الوكالة إلبسبب ا'داء الناقص للمحققين الخارجيين

 سجEت المقابلة؛  تأكيد صحةالمزعومين 'ّن المحققين الخارجيين لم يستطيعوا 

x(  لكن بسبب ا%ضراب في الضفة الغربية  2014يناير/كانون الثاني  6أغلِق التحقيق في

مارس/آذار  31وإجراءات التسليم لم تستطع الوكالة إعEم المدعي بالقرار إ+ّ في 

 ؛ 2014
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xi(  مة قرار إعادة المدعي إلى العمل بدون أي تعويض؛Eس 

xii(  نتصاف الذي يلتمسه المدعي؛Eأساس قانونياً ل + 

xiii( ّن التحقيق لم يحدد من المسؤول، كما رفضت المحكمة  + يمكن إصدار بيان ببراءته'

 ا'مر با+عتذار 'ّن ذلك يجافي الممارسة السليمة لسلطة المحكمة؛ و

xiv( ّنه تسلّم راتبه الكامل. ولتعويض  اديةدعي عن ا'ضرار الم+ يمكن تعويض الم'

المدعي عن أضرار معنوية يجب عليه تقديم أدلة وأن يثبت أّنه عانى الضرر نتيجة 

  القرار. 

   

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .22

  

  ا$عتبارات

  

  انطاق القضية ومقبوليتھ

 

القرار الرسمي موضع الطعن في القضية الحاضرة ھو قرار إعادة المدعي إلى العمل  إنّ  .23

، و+ يمكن اعتبار قرار إنھاء إيقاف المدعي عن احتيالبدون التعويض بعد إغEق تحقيق في شبھة 

ه العمل بحد ذاته قراراً إدارياً موضع طعن 'ّنه قرار إيجابي له. والواقع أّن المدعي يشكو من إيقاف

زيد على سنة ونصف بدون إثبات أي تھمة سوء سلوك خطير ضده؛ ولذلك وتوخياً تعن العمل مدة 

بر المحكمة أّن القرار المطعون فيه ھو القرار ا%داري القاضي بإيقاف المدعي عن للعدل ستعت

 شھراً والحد من مسؤولياته في العمل.  18العمل مدة 

 

يلزم من ھذا أّن حجة الُمدعى عليه بأّن المدعي ممنوع بفعل الحاجز الزمني حجة بE أساس  .24

، كما أّن قرار إحEل وظيفتين محل 2014مارس/آذار  31'ّن قرار إعادة المدعي إلى العمل ھو 
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، علماً أّن تاريخ طلب مراجعة القرار 2014أبريل/نيسان  16وظيفة "أمين الصندوق" يحمل تاريخ 

 . 2014أغسطس/آب  17وُرفعت الدعوى في  2014مايو/أيار  22ھو 

 
  

  موضوع الدعوى

  

 شھراً  18قرار إيقاف المدعي 

 
غير معقولة أم +،  تبھدف البت فيما إن كانت الفترة المطلوبة لفتح التحقيق وإغEقه كان .25

 يجب على المحكمة أن تستعرض أو+ً التسلسل الزمني ل]حداث. 

 

خدمات الرقابة  أعلم مكتب إقليم الضفة الغربية دائرةَ  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  8 في .26

 اتفي مكتب النقد. ولدى تسلّم المزاعم سافر رئيس شعبة التحقيق احتيالالداخلية بوجود شبھة 

لمقابلة  ("الرئيس") ومراجع حسابات كبير من دائرة خدمات الرقابة الداخلية إلى الضفة الغربية

 . احتيالالدائرة المالية وموظفين زعموا أّنھم ضحايا  فيين موظف

 
كتب الرئيس إلى مدير عمليات ا'ونروا في الضفة  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  17في  .27

وذكر الرئيس أّن مراجع الحسابات الكبير اضطر إلى  الغربية يطلب المزيد من الموارد للتحقيق،

العودة إلى عمله في الرئاسة العامة وذكر أسباباً عدة تبّين ضرورة الدعم ا%ضافي. وأشار الرئيس 

) ضرورة مراجعة عدد ھائل من iiمالي معقد؛ ( احتيال) أّن التحقيق ُعني بiإلى جملة أمور منھا: (

جود عدد من نقاط ضعف رقابية ھيكلية بما في ذلك سوء حفظ ) وiiiالسجEت والمعامEت؛ (

أم +؛  فعEً  الملفات والوصول غير المقيد للملفات المالية وعدم القدرة على للبت فيما إن أجِري الدفع

) محدودية قدرة دائرة خدمات الرقابة الداخلية وتضارب المصالح لدى بعض موظفي مكتب ivو(

أوقف المدعي  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  18اركين في التحقيق. وفي إقليم الضفة الغربية المش

 عن العمل مع دفع أجر في انتظار نتيجة التحقيق. 
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مبرراً + شك لدى المحكمة في أّن قرار إيقاف المدعي عن العمل كان في ھذه المرحلة  .28

 المزعوم.  حتيالفي ا+ متورطاً  قد يكونبالكامل نظراً إلى وجود أسباب جّدية لEعتقاد أّن المدعي 

 
اختتمت دائرة خدمات الرقابة الداخلية تحقيقھا ا'ولي  2012في نوفمبر/تشرين الثاني  .29

والوثائق  ى خبير مالي لمراجعة قسائم المدفوعاتوأعدت تقريراً أولياً مستنتجًة أّن ھناك حاجة إل

 مسؤول الحسابات والمدفوعاتذات الصلة قبل إمكانية الُمضي في التحقيق الكامل. وقد ُعھدت إلى 

تقريراً. وفي  2013يناير/كانون الثاني  10، وأصدر في الكبير مھمة مراجعة الوثائق ذات الصلة

المزعوم  حتيالأعدت دائرة خدمات الرقابة الداخلية موجزاً لE 2013نھاية يناير/كانون الثاني 

 استندت فيه إلى تقرير مسؤول الحسابات والمدفوعات الكبير.

 
قررت دائرة خدمات الرقابة الداخلية ومكتب إقليم الضفة الغربية  2013في فبراير/شباط  .30

، وعھدتا بھذه المزعومين حتيالا+ ا+ستعانة بمصادر خارجية تتولى إجراء المقابEت مع ضحايا

قابلت شركة برايسووترھاوس  2013المھمة إلى شركة برايسووترھاوس كوبرز. وفي مايو/أيار 

أرسلت شركة برايسووترھاوس  2013المزعومين؛ وفي يوليو/تموز  حتيالضحايا ا+ كوبرز

كوبرز سجEت المقابEت إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية التي اعتبرت أّن العمل دون المستوى 

مقابلة موظفين محددين قابلتھم في السابق شركة برايسووترھاوس  2013فأعادت في سبتمبر/أيلول 

Eوة على ذلك، اضطرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية في أواسط أكتوبر/تشرين ا'ول كوبرز. وع

بسبب النقص في عمل شركة برايسووترھاوس كوبرز إلى ا+تصال بكل شخص خضع  2013

لضمان صحة السجEت. وواجھت دائرة خدمات الرقابة  تهللمقابلة وطلبت إليه مراجعة سجل مقابل

ي العثور على بعض الموظفين الذين تركوا الوكالة وكذلك بعض ا'شخاص الداخلية أيضاً صعوبة ف

 الذين تمت مقابلتھم ورفضوا التوقيع على السجEت.

 
وضعت دائرة خدمات الرقابة الداخلية الصيغة النھائية  2013في ديسمبر/كانون ا'ول  .31

قابة الداخلية التقرير أرسلت دائرة خدمات الر 2014يناير/كانون الثاني  6لتقرير التحقيق؛ وفي 

النھائي إلى دائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة في عّمان، لكّن مكتب إقليم الضفة الغربية كان 
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اتحاد الموظفين، وبقيت ا+تصا+ت مع مكتب إقليم الضفة  مغلقاً آنذاك بسبب ا%ضراب الذي تزّعمه

أعلِم  2014مارس/آذار  31. وفي 2014فبراير/شباط  10الغربية محدودة حتى أعيد فتحه في 

 استأنف أداء عمله في مكتب النقد.  2014أبريل/نيسان  23المدعي بنتيجة التحقيق، وفي 

 
الوثائق المعنية في التحقيق + ترى  حجموضخامة نظراً إلى المسائل المالية المعقدة  .32

الوكالة عملت على نحو المحكمة أّن مدة التحقيق كانت غير معقولة، ويثبت السجل بوضوح أّن 

متواصل %كمال التحقيق رغم متغيرات تمثلت في شركة تحقيق خارجية غير فعالة وعمليات إعادة 

مقابلة الشھود. وصحيح أّن التحقيق كان طويEً، لكّن الوكالة احتاجت حتماً بدافع الحرص على 

ة ا'ظناء متورطاً في ن الموظفين ا'ربعمصلحة الموظفين المعنيين إلى أن تعرف َمن كان مِ 

 18الذي استمر ورغم أّن التحقيق لم يكن قاطعاً إ+ّ أّن التأخير . أحدھم كذلكإن كان ھذا  حتيالا+

؛ وعليه ترى المحكمة أّن حقوق المدعي شھراً في إغEق التحقيق لم يكن بسبب إھمال من الوكالة

 في ا%جراءات القانونية الواجبة لم ُتنتھك. 

 
عي تعويضاً عن ا'ضرار المعنوية والمادية بسبب التأخر في إغEق التحقيق، يلتمس المد .33

فإّن قرار التحقيق كان شرعياً وكان لطول فترة التحقيق مبررھا. وحيث إّن لكن كما تقّدم الذكر 

 + يمكن تعويض المدعي. حقوق المدعي لم ُتنتھك 

 
شأن التعويضات المادية تEحظ المحكمة أّن راتب المدعي ُدفع إليه طوال فترة التحقيق  وفي .34

 2013بما في ذلك الحصول على الزيادة السنوية خEل إيقافه عن العمل وذلك في كل من عام 

.، وبھذا + ترى المحكمة أّن المدعي تعرض 'ضرار مادية وترفض حجته ھذه. وترفض 2014و

حجة المدعي القائلة إّنه كان ينبغي حصوله على ترقية، حيث + تجد المحكمة جوھراً  المحكمة أيضاً 

+ تنطبق  3.103في ھذه الحجة 'ّن من الجلي أّن قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم 

 على القضية الحاضرة. 

 
ف عن العمل. الذي عاناه نتيجة ل^يقا يلتمس المدعي أيضاً تعويضات عن الضرر المعنوي .35

في مكتب النقد، بيد أّن سبب  احتيالوتقر المحكمة أّن المدعي ُوضع في موقف ھش بسبب اكتشاف 
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ھذا الموقف ليس قرار الوكالة القاضي بالتحقيق أو إيقافه عن العمل بل السبب ھو واقعة حدوث 

لوكالة واجب التحقيق في المكتب الذي كان يعمل فيه فأصبح ظنيناً محتمEً، كما ترّتب على ا احتيال

وأن توقف ضمن اجتھادھا الواسع جميع الموظفين في مكتب النقد عن العمل في انتظار  حتيالفي ا+

التي نتيجة التحقيق. وبناًء على ھذا، + يمكن للمحكمة أن تعوض المدعي عن ا'ضرار المعنوية 

 ربما عاناھا نتيجة 'داء الوكالة لواجبھا في التحقيق. 

 
   ديل مسؤوليات وظيفة المدعيقرار تع

 
ُوجد ووقع بسبب نقاط ضعف  حتيالشف إ+ّ أّنه ثبت أّن ا+تلم ُيك حتيالمع أّن مرتكب ا+ .36

 ومنه تقتبس ما يلي: 1.2رقابية ھيكلية. وتستشھد المحكمة بالنظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

  

للعمل في أي من أنشطة  يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم

. ويجوز للمفوض العام الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا

وضع شروط خاصة للخدمة للموظفين المنتدبين 'داء أي من أنشطة الوكالة أو 

للعمل في أي من مكاتبھا خارج منطقة عملياتھا. ويكون الموظفون مسؤولين أمام 

  ارسة وظائفھم...   المفوض العام في مم

 

وھذا يشمل أنشطة  الموظفينللمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في إعادة انتداب  .37

وواجبات محددة في انتدابھم. وفي القضية الحاضرة، تجد المحكمة أّن المفوض العام تصرف ضمن 

 في المستقبل. حتيالاجتھاده لتغيير ا'نظمة والعمليات في مكتب النقد بھدف منع ا+

  

   وسائل ا+نتصاف ا'خرى 
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يلتمس المدعي أيضاً اعتذاراً. وقد قالت المحكمة في مناسبات عدة وستقول مرة أخرى إّنه  .38

من غير المEئم للمحكمة أن تأمر الوكالة با+عتذار له، فمن صميم طبيعة ا+عتذار أن يكون طوعياً؛ 

كمة عمل + طائل منه؛ ولئن كان يجوز أّما أن تأمر المحكمة شخصاً با+عتذار فذلك في نظر المح

للمحكمة تشجيع طرف على ا+عتذار عندما تكون الظروف مEئمة، إ+ّ أّن أمر ذلك الطرف 

 با+عتذار سيجافي الممارسة السليمة لسلطة المحكمة.

 

أن تصدر الوكالة بياناً ببراءته، بيد أّن المحكمة تEحظ أّن دائرة يلتمس المدعي أيضاً  .39

 قد وقع لكّنھا لم تستطع نسب الخطأ إلى احتيا+ً أّن  رقابة الداخلية أثبتت لدى إغEق التحقيقخدمات ال

أي موظف. وإذا كان المدعي يطلب من المحكمة إعEن براءته أمام محكمة الرأي العام فإّن ھذه 

رفض المحكمة ليست محكمة جنائية وبذلك ليست لھا سلطة اعتبار موظف مذنباً أو بريئاً، وھي ت

  ھذه الحجة. 

 

 الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .40

 

 . بكاملھا الدعوى مردودة

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 يونيو/حزيران 2 بتاريخ

 

  

 2015يونيو/حزيران  2 السجل بتاريخ أدِخَل في
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     (ُوقـ̀ع)   

  المحكمة، عّمان.لوري مكناب، رئيسة قلم 

 


