
 

Page 1 of 15 

ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2014/010                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/036  

Date: 14 June 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  زيغلر

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  كارولين ألفرمان

  

  دعى عليه:محامي الم

 *نس بارثولوميوز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

 

&غاثة وكالة ا)مم المتحدة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار ستيفان زيغلرھذه دعوى رفعھا  .1

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

إغDق القضية بعد التقييم ا)ولي لشكواه من سوء السلوك ضد نائب مدير عمليات ا)ونروا في قرار 

 الضفة الغربية. 

  

  الوقائع

 
وظفت الوكالة المدعي بموجب تعيين محدد ا)جل في  2005أغسطس/آب  1اعتبارا من  .2

 .في مكتب إقليم غزة P-3وظيفة مسؤول دعم العمليات على الدرجة 

 

ُرقي المدعي إلى وظيفة مدير مشروع وحدة  2010أكتوبر/تشرين ا)ول  1اعتبارا من  .3

بموجب تعيين محدد  P-4مراقبة الجدار في القدس في مكتب إقليم الضفة الغربية على الدرجة 

 .2011سبتمبر/أيلول  30ا)جل ينقضي في 

 
 30، كما ُمدد مرة أخرى حتى 2012سبتمبر/أيلول  30ُمدد تعيين المدعي حتى  .4

 . 2013سبتمبر/أيلول 

 
ا)ونروا بقرارھا والتعاون أعلمت الوكالة السويسرية للتنمية  2013فبراير/شباط  21في  .5

مشروع مراقبة الجدار بعد مدته ا)صلية، بيد أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  عدم تمويل

 31مدتھا ثDثة أشھر، وبذلك يكون تاريخ ا*نتھاء ھو  وافقت على توفير فترة إلغاء تدريجي

 . 2013مايو/أيار 

 
قيقا أعلِم المدعي أن تعيينه سُينھى تح 2013أبريل/نيسان  24بموجب رسالة مؤرخة  .6

 بسبب عدم توفر التمويل.  2013مايو/أيار  31لمصلحة الوكالة اعتبارا من 
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رفع المدعي إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية شكوى يزعم  2013مايو/أيار  20في  .7

فيھا وجود تحرش وإساءة استعمال للسلطة وخلق بيئة عمل عدائية على يد نائب مدير عمليات 

ومايو/أيار  2012غربية في الفترة الممتدة من نھاية أكتوبر/تشرين ا)ول ا)ونروا في الضفة ال

2013 . 

 
نوفمبر/تشرين الثاني  19أجرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية تقييما أوليا للمزاعم، وفي  .8

 أنھت دائرة خدمات الرقابة الداخلية إعداد تقرير تقييم أولي. 2013

 
طلب المدعي  2013س/آب ونوفمبر/تشرين الثاني في مناسبات عدة في الفترة بين أغسط .9

 من دائرة خدمات الرقابة الداخلية إعDمه بحالة الشكوى التي رفعھا. 

 
شعبة  ةرئيس تطلب 2013نوفمبر/تشرين الثاني  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

من المدعي رفع أي مواد بحوزته وجميعھا مما التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية التحقيقات 

 . 2013ديسمبر/كانون ا)ول  4له صلة بالشكوى مع نھاية الدوام في 

 
رئيسة شعبة إلى  2013ديسمبر/كانون ا)ول  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

ين نوفمبر/تشر 27ردا على الطلب المؤرخ  التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية

ذكر المدعي ما يلي: "* أعتقد أن أي مواد داعمة أخرى ستجعل ھذه القضية أقوى  2013الثاني 

 قد يوفرھا الشھود الذين ذكرھم في شكواه. مما ھي أصD"، وذكر أن أھم ا)دلة 

 
رئيسة شعبة  تأعلم 2013ديسمبر/كانون ا)ول  17بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية لن المدعي ئرة خدمات الرقابة الداخلية التحقيقات التابعة لدا

 تصل مستوى يستوجب التحقيق.  م)ن المسائل التي بلغ عنھا ل تمضي أكثر في شكواه
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طلب المدعي مراجعة لقرار عدم المضي أكثر في  2013ديسمبر/كانون ا)ول  31في  .13

ا)ونروا في الضفة الغربية، ولم ترد الوكالة  شكواه من السلوك المحظور ضد نائب مدير عمليات

 على طلب المدعي لمراجعة القرار. 

 
رفع المدعي دعواه أمام محكمة ا)ونروا للمنازعات  2014أبريل/نيسان  13في  .14

 ("المحكمة"). 

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى، وأرِسل ھذا الرد إلى  2014مايو/أيار  14في  .15

 . 2014ر مايو/أيا 18المدعي في 

 
، رفع المدعي طلبا لتقديم جواب على رد المدعى 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  27في  .16

 . 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  28عليه، وأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 

 
نوفمبر/تشرين الثاني  11) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 111بموجب ا)مر رقم  .17

جواب على رد المدعى عليه في موعد أقصاه وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع  2014

 . 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27نھاية الدوام في 

 
طلب المدعي تمديدا مدته ثDثة أسابيع للوقت لرفع  2014نوفمبر/تشرين الثاني  24في  .18

 الجواب. 

 
ديسمبر/كانون ا)ول  1) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 119بموجب ا)مر رقم  .19

في وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع جوابه على رد المدعى عليه مع نھاية الدوام  2014

، كما اعتبرت المحكمة أن من الضروري للبت العادل للقضية 2014ديسمبر/كانون ا)ول  18

 الكشف عن نسخة محررة من تقرير التقييم ا)ولي للمدعي.

 
 15رفع المدعي طلبا آخر يلتمس فيه تمديدا حتى  2014بر/كانون ا)ول ديسم 17في  .20

 لرفع الجواب.  2015يناير/كانون الثاني 
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) وافقت المحكمة على تمديد الوقت، UNRWA/DT/2014( 123بموجب ا)مر رقم  .21

. وأرِسل الجواب 2015يناير/كانون الثاني  15ورفع المدعي جوابه على رد المدعى عليه في 

 .  2015يناير/كانون الثاني  18المدعى عليه في إلى 

 
رفع المدعى عليه طلبا لشطب الجواب الذي رفعه المدعي،  2015فبراير/شباط  3في  .22

 . 2015فبراير/شباط  8وأرِسل ھذا الطلب إلى المدعي في 

 
 رفع المدعي رده على طلب المدعى عليه.  2015فبراير/شباط  19في  .23

 
  

  حجج المدعي

  

 ي الحجج التالية: يقدم المدع .24

  

i(  في شكواه Dلسلطة وخلق بيئة عمل عدائيةاتحرش وإساءة استعمال من اللم ُينظر فع ،

 وأعلمته دائرة خدمات الرقابة الداخلية في جملة واحدة أنه لن ُينظر في شكواه أكثر؛ 

ii(  لم يتم إجراء "التحقيق" بطريقة تراعي حسن التوقيت؛ 

iii( ضفة الغربية الذي عانى التحرش على يد نائب مدير لم يكن الوحيد في مكتب إقليم ال

عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية، فقد اشتكى على ا)قل خمسة موظفين إداريين 

محليين في مكتب إقليم الضفة الغربية من التحرش على يد نائب مدير عمليات ا)ونروا 

 في الضفة الغربية؛ 

iv( ئب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة أورد في شكواه أمثلة رئيسية على أفعال نا

الغربية، ولم تقابل دائرة خدمات الرقابة الداخلية الشھود الذين ذكرھم رغم أنه طلب ھذا 

 2013ديسمبر/كانون ا)ول  1رسالة ا&ليكترونية المؤرخة العلى وجه الخصوص في 
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أن دائرة خدمات  ، كمارئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخليةإلى 

 الرقابة الداخلية لم تقابل المدعي مما شكل انتھاكا لحقوقه؛ 

v(  صحته أدت أفعال نائب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية إلى عواقب طالت

 موظفيه وزوجته؛ العقلية والجسدية كما أثرت في 

vi(  فDل ا&جراءات بخDالقضائية في أن قول المدعى عليه، للمدعي حق في أي وقت خ

يرفع أدلة جديدة. وكان الجواب على رد المدعى عليه الفرصة ا)ولى للمدعي لكي يقيم 

 حجج المدعى عليه وتفنيدھا بالتفصيل؛ و

vii(  إن أفعال نائب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية وحا*ت ا&غفال التي ارتكبھا

 تشكل تحرشا ومضايقة وإساءة استعمال للسلطة. 

    

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .25

  

i(  وأن تقضي بأن  2013ديسمبر/كانون ا)ول  17أن تفسخ المحكمة القرار المؤرخ

المدعي كان ضحية تحرش وإساءة استعمال للسلطة، أو أن تأمر المحكمة الوكالة بد* من 

 ؛ ذلك بإجراء تحقيق شامل

ii(  ناتجة عن "إجراءات دو*ر أميركي عن "المعاناة المعنوية" ال 50,000التعويض بمبلغ

 التحقيق المعيبة"؛ 

iii( دو*ر أميركي عن ا)ضرار النفسية والصحية التي  500,000 * يقل التعويض بمبلغ

 عاناھا بسبب التحرش وإساءة استعمال السلطة؛ و 

iv( .سداد ا)تعاب القانونية التي دفعھا 

  

       حجج المدعى عليه

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .26
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i(  وا&رشادات الموحدة &جراء  06/2010إن ا&جراءات المبينة في التعميم رقم

تقييما أوليا التحقيقات اُتبعت حسب ا)صول، وأجرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

 للشكوى وملحقاتھا؛

ii(  لدى دائرة خدمات الرقابة الداخلية السلطة ا*جتھادية لكي تقرر بعد التقييم ا)ولي أي

 لتي تستوجب إجراء تحقيق رسمي وأي المسائل ينبغي إغDقھا؛ الشكاوى ا

iii( إثبات وجود تحامل أو دافع غير سليم على المدعي، وقد أعطته الوكالة  ءيقع عب

الفرصة لرفع جميع ا)دلة التي تدعم مزاعمه عندما طلبت منه دائرة خدمات الرقابة 

 مزاعمه؛ الداخلية أن يقدم جميع المواد التي بحوزته وذات الصلة ب

iv(  سنحت الفرصة للمدعي في دعواه لكي يقدم ا)سس للطعن في قرار الوكالة القاضي

، ولذلك * يستطيع رفع أدلة جديدة في جوابه على رد المدعي عليه )ن بإغDق القضية

 ھذه ا)جوبة * ُيقصد منھا تقديم طلبات انتصاف جديدة؛ و

v( نتصاف الذي يلتمسه المدعيDي أدلة على الضرر الذي أم د، ولم يق* أساس قانونيا ل

 يزعمه. 

    

  

يلتمس المدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيD وأن ترد الدعوى  .27

 بكاملھا. 

  

 ا#عتبارات

 

يطعن المدعي في قرار إغDق القضية بعد إجراء تقييم أولي لشكوى سوء السلوك التي  .28

رفعھا ضد نائب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية، وقد اُتخذ القرار بحجة أن المسائل 

 المبلغ عنھا لم تصل إلى المستوى الذي يستوجب إجراء تحقيق في سوء سلوك. 
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  سDمة ا&جراءات

 

"حظر الخاص بـ 06/2010المحكمة أو* أن تستحضر أحكام التعميم رقم  يجب على .29

 .وإساءة استعمال السلطة" –بما في ذلك التحرش الجنسي  –التمييز والتحرش 

  

  رفع شكوى رسمية

  

إلى أنه يجوز للمشتكي ا&بDغ عن حالة مزعومة من السلوك  24تشير الفقرة 

المحظور مباشرة إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية بدون الحاجة إلى الحصول 

  إذن من أي مسؤول. على تصريح أو 

  

  ا&جراءات التي يجوز اتخاذھا

   

  على ما يلي:  29تنص الفقرة 

  

&قليمي أو مدير الموارد البشرية حسب الحالة أحد يجوز أن يتخذ مدير المكتب ا

  ا&جراءات التالية: 

  

إذا اعُتبر أن المزاعم بD أساس [...] فلن ُيتخذ أي إجراء [...]، وسُتغلق   ) أ(

القضية وسُيقدم للمذنب المزعوم والفرد المتضرر ملخص لنتائج التحقيق 

 واستنتاجاته [...].

  

 حق الطعن
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أنه في حال اعتقاد الفرد المتضرر أو المذنب المزعوم أن ا&جراء  32تذكر الفقرة 

كان غير سليم، يجوز له الشروع في المحظور المتبع بشأن مزاعم سوء السلوك 

من النظام ا&داري للموظفين الدوليين أو  XIالطعن بموجب الفصل الحادي عشر 

  لمحليين حسب الحالة. ا من النظام ا&داري للموظفين XIالفصل الحادي عشر 

 

بعدما رفع المدعي شكواه مباشرة إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية تم إجراء تقييم أولي؛  .30

ي ا)ول الذي على المحكمة ا&شارة إليه ھو أن الملف يبين أن المدعي أعلِم بقرار والخطأ ا&جرائ

ھا إليه تأرسل 2013ا)ول ديسمبر/كانون  17مؤرخة إغDق القضية بموجب رسالة إليكترونية 

، ويبدو أن دائرة خدمات الرقابة رئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية

الداخلية ھي التي اتخذت قرار إغDق القضية بدون المضي أكثر فيھا، في حين ينص التعميم 

نما ھي سلطة على أن سلطة اتخاذ أي إجراءات بعد رفع شكوى إنصا واضحا  06/2010

محفوظة لمدير ا&قليم أو مدير الموارد البشرية، وليس لدائرة خدمات الرقابة الداخلية سلطة إ* 

سلطة رفع توصية إلى السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار النھائي. وتوخيا للعدل في ھذه القضية 

عمليات ا)ونروا  ستعتبر المحكمة أنه يجب أن ُتعد الدعوى مرفوعة ضد القرار الضمني لمدير

 في الضفة الغربية، وھو قرار إغDق القضية.

  

الخطأ ا&جرائي الثاني الذي حددته المحكمة أشد جسامة )نه يحمل عواقب مباشرة على  .31

واضح: إذا اعُتبر أن الشكوى بD  06/2010محتوى الدعوى، فكما تقدم الذكر أعDه إن التعميم 

ق القضية وسيقدم للمشتكي ملخصا لنتائج التحقيق أساس وأنه لن ُيتخذ أي قرار فستغل

يل في الملف يبين أن المدعي حصل على موجز لواستنتاجاته. وفي القضية الراھنة * يوجد د

أعلِم  2013ديسمبر/كانون ا)ول  17للنتائج وا*ستنتاجات التي توصل إليه التقييم ا)ولي. وفي 

 المدعي أن القضية أغلقت بدون أي معلومات. 

 
خطير )ن المدعي بقي مغيبا فيما يخص التبرير  06/2010ھذا ا*نتھاك للتعميم رقم  .32

وصحيح أن المشتكي في تلك  المنطقي لقرار إغDق القضية، مما شكل خرقا جسيما لحقوقه.
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اللحظة لم يكن من حقه تسلم تقرير التقييم ا)ولي بكامله إ* أن الوكالة لزمھا على ا)قل أن تقدم 

ا للنتائج وا*ستنتاجات التي توصل إليھا التقييم؛ وقد أدى تجاھل ھذا المتطلب إلى تعسير له ملخص

ذلك في كعملية طعن المدعي في القرار في المرحلة ا)ولى المتمثلة في مراجعة القرار، و

لب المرحلة الثانية المتمثلة في دعواه أمام المحكمة. وعDوة على ذلك، لم تقدم الوكالة ردا على ط

وما استطاع المدعي رفع جواب معلل وحسن التوثيق إ* عندما أرسلت  –مراجعة القرار 

الذي )جله ترى المحكمة أن المدعي المحكمة إليه تقرير التقييم ا)ولي المحرر، وھذا ھو السبب 

 في القضية الحاضرة كان مستحقا لرفع جواب على رد المدعى عليه. 

 
تأخر سبب له الضرر وقوع أعلِم بإغDق القضية بعد  هبا&ضافة إلى ذلك، يزعم المدعي أن .33

على أنه يجب رفع تقرير إلى مدير ا&قليم أو  06/2010من التعميم  28وا&جھاد. وتنص الفقرة 

مدير الموارد البشرية "في أبكر وقت ممكن وفيما * يزيد في أي حال على ثDثة أشھر من رفع 

وأعلِم بإغDق القضية  2013مايو/أيار  20ى الرسمية"، علما أن المدعي رفع شكواه في الشكو

 –. ولئن كان من المؤسف أنه لم تتم مراعاة ا)شھر الثDثة 2013ديسمبر/كانون ا)ول  17في 

خاصة أن قرارا اُتخذ في ھذه القضية مفاده عدم المضي في تحقيق أبعد من مرحلة التقييم ا)ولي 

 ى المحكمة أن التأخر ليس كبيرا بما يكفي &يقاع ضرر على المدعي. تر –

  

 موضوع الدعوى

 
في ھذه المرحلة على الوكالة البت إن كان المبرر المنطقي وراء قرار الوكالة إغDق   .34

أي اتخاذ المزيد من ا&جراءات كان مبررا غير معقول أم *؛ وحيث إن قانونية  مالقضية وعد

أن ُتدرس اعتبارا من التاريخ الذي اُتخذ فيه القرار، على المحكمة أن تضع  قرار إداري ينبغي

 –نفسھا في الموقع نفسه الذي كانت فيه دائرة خدمات الرقابة الداخلية في زمن رفع الشكوى 

وھذا يعني التاريخ نفسه وليس أمامھا سوى الشكوى وملحقاتھا التي رفعھا المدعي إلى دائرة 

 اخلية.خدمات الرقابة الد
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ترتبت على المدعي مسؤولية أن يرفع إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية جميع المعلومات  .35

د لدعم شكواه. وفي جوابه على رد المدعى عليه رفع المدعي أدلة لم والوثائق وغيرھا من الموا

، و* تستطيع المحكمة نظرا إلى السبب المبين أعDه يرفعھا إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية

 قبول ھذه ا)دلة الجديدة. 

 
 Messinger, 2011-UNAT-123قضت محكمة ا)مم المتحدة لDستئناف في حكمھا  .36

  بما يلي:

 
من الواضح أّن محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات * تملك الو*ية للتحقيق في 

النظام ا)ساسي لمحكمة ا)مم المتحدة  من 2شكاوى التحرش بموجب المادة 

للمنازعات؛ لكن بغية البّت فيما إن كانت القرارات ا&دارية المطعون فيھا سليمة 

الدوافع، يقع ضمن نطاق اختصاص محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات النظر في 

  مزاعم التحرش، وھذا يختلف عن إجراء تحقيق من جديد في شكوى من التحرش. 

 

 

تقضي المحكمة أن من ضمن اختصاصھا البت فيما إن ارتكبت دائرة خدمات الرقابة بذلك  .37

ت أن "المسائل التي دالداخلية لدى نظرھا في المعلومات التي رفعھا المدعي خطأ جليا عندما وج

 في سوء سلوك". بلغ عنھا لم تصل مستوى يستوجب التحقيق

  

ُيقال إن الوقائع المزعومة وقعت في الفترة الزمنية الممتدة من نھاية أكتوبر/تشرين ا)ول  .38

. وقد رفع المدعي مع شكواه وثائق كثيرة وقائمَتي شھود كانت 2013ومايو/أيار  2012

(صرخة نجدة)"، وكانت القائمة الثانية تتكون من  اشخاص الذين خاطبتھم مراراإحداھما تبين "

أعدت دائرة خدمات  2013نوفمبر/تشرين الثاني  19شھود "مستعدين للشھادة". وفي ثمانية 

الرقابة الداخلية تقرير تقييم أولي اتبعت فيه عناوين الفقرات وأرقام الفقرات باتساق مع شكوى 

بحيث تم استعراض كل مسألة بعينھا،  –المدعي. وترى المحكمة أن التقرير ا)ولي وضاح جدا 
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خدمات الرقابة الداخلية تعليقاتھا على كل زعم من المزاعم وأوصت بطريقة  وقدمت دائرة

 المضي قدما. 

 
، وكان اسم النوع ا)ول "* فّرقت دائرة خدمات الرقابة الداخلية بين نوعين من التوصيات .39

إجراء في ھذه المسألة". وفي الحا*ت التي أوِصي فيھا بھذا يرد شرح للتوصية. وبعد استعراض 

 مسألة" تجد المحكمة أن ھذه التوصيات متماسكة ومنطقية. كل "

 
كانت التوصية الثانية ھي الطلب من المشتكي "أن يقدم أدلة"؛ وذكرت دائرة خدمات الرقابة  .40

الداخلية في تعليقاتھا العامة أن المشتكي لم يقدم أدلة وثائقية أو ملحوظات داعمة تتعلق با)حداث 

الشھود، يشير التقرير إلى "أنھم لم يقدموا أدلة في ھذه المرحلة، المزعومة. وفيما يخص قائمة 

ساعدون بھا في أي تحقيق". وتقضي ي إشارة إلى ھويتھم أو إلى الكيفية التي قد يأكما * ترد 

المحكمة أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية لم ترتكب خطأ في ھذا الصدد )ن المشتكي لم يحدد في 

 ن أن تكن لھم صلة بأي حادثة مزعومة محددة. شكواه أي الشھود يمك

 
رئيسة شعبة التحقيقات التابعة  تبموجب التوصيات الواردة في تقرير التقييم ا)ولي، طلب .41

نوفمبر/تشرين الثاني  27في رسالة إليكترونية مؤرخة من المدعي  لدائرة خدمات الرقابة الداخلية

مما يتصل بالمزاعم المقدمة"؛ وبموجب رسالة  رفع "أي مواد بحوزته وجميعھا 2013

* إلى رئيس شعبة التحقيقات قال المدعي: " 2013ديسمبر/كانون ا)ول  1إليكترونية مؤرخة 

"الشھود  أعتقد أن أي مواد داعمة أخرى ستجعل ھذه القضية أقوى مما ھي أصD"، وذكر أن

والمناصب الرفيعة التي يشغلونھا تدعم شكواي أكثر من أي شيء آخر قدمته لكم". ويزعم 

 عبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخليةرئيسة شالمدعي في عريضة الدعوى أن 

قابل الشھود إطDقا، كما لم تتم مقابلة نائب مدير عمليات ا)ونروا في تعكس ما طلبه ولم  تعمل

 و* المدعي.  الضفة الغربية
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خDل التقييم ا)ولي رغم طلب المدعي لذلك، وعلى من الجلي أنه لم ُتعقد أي مقابلة  .42

رئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية  ت^ن البت فيما إن أخطأالمحكمة ا

 بعدم مقابلة الشھود الذين ذكرھم المشتكي. 

 
تستحضر المحكمة أن القرار المطعون فيه اُتخذ بعد تقييم أولي وأنه * توجد قاعدة تفرض  .43

على المحقق إجراء مقابDت مع أن ھذا أمر غير مستثنى، فالمحقق يتمتع بالسلطة ا*جتھادية فيما 

يخص طريقة إجراء التقييم ا)ولي، وواجب المحكمة ينحصر في النظر إن ارُتكبت أخطاء جلية 

 حقوق المشتكي. ت إلى انتھاك أد

 
ترى المحكمة في القضية الحاضرة أن التقييم ا)ولي شامل وواضح، وعندما ُطلب من  .44

المدعي رفع أدلة جديدة اكتفى بالقول إنه قد رفع سلفا جميع المواد وقال إن الشھود دعموا شكواه 

لرسالة التي أرسلھا إلى "أكثر من أي شيء آخر". بيد أن المدعي لم يحدد * في الشكوى و* ا

أي الشھود الذين يمكن مقابلتھم فيما  رئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية

يخص أحداثا مزعومة محددة، كما لم يقدم للمحقق إفادات الشھود التي رفعھا إلى المحكمة في 

 جوابه على رد المدعى عليه. 

 
المدعى عليه إفادات شھود عدة مشفوعة باليمين بقصد قدم المدعي في جوابه على رد  .45

، لكن كما أسلفنا رئيسة شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخليةدحض تعليقات 

شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية لعدم استعراض  ةالذكر * يمكن انتقاد رئيس

 ھذه ا&فادات. 

 
اتخاذ المزيد من بناء على ذلك، تقرر المحكمة أن التوصية بإغDق القضية بدون  .46

شعبة التحقيقات  ةا&جراءات لم تكن غير معقولة نظرا إلى المعلومات التي كان بحوزة رئيس

 التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية في زمن التوصية. 

 
  الخ6صة
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ية أمام المحكمة ھي البت إن كانت توصية رئيس شعبة كما تقدم الذكر، إن المسألة الرئيس  .47

التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية، القاضية بإغDق القضية بدون اتخاذ المزيد من 

ا&جراءات، غير معقولة أم *؛ وتقضي المحكمة أنھا لم تكن غير شرعية وبالتالي * يمكن منح 

قيق جديد. وحيث إن المحكمة * تفسخ قرار إغDق القضية تعويض و* يمكن ا)مر بإجراء تح

 فD ضرورة للتطرق إلى مسألة سداد ا)تعاب القانونية التي يطلبھا المدعي. 

 

يرفع المدعي في جوابه على رد المدعى عليه أدلة جديدة وإفادات شھود ويطلب من  .48

نه تعرض لبيئة عمل عدائية المحكمة التقرير إن كان ضحية للتحرش وإساءة استعمال السلطة وأ

؛ ويجوز للمدعي في العادة أن يرفع إلى المحكمة في أي وقت أي دليل لدعم دعواه، بيد أنه أم *

* يمكن السماح بھذا في ھذه القضية، حيث * تستطيع المحكمة دراسة قانونية قرار مطعون فيه 

عليه لم تكن رئيسة شعبة في ضوء أدلة لم تتوفر لدى صانع القرار عند اتخاذه للقرار؛ و

التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية مخطئة عندما قررت أن المدعي لم يثبت سوء 

    السلوك من جانب نائب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية. 

 
ذكرت المحكمة أعDه ثDثة أخطاء إجرائية وقعت في العملية، أولھا أن رئيسة شعبة  .49

التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية ھي التي اتخذت قرار إغDق القضية وليس مدير 

عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية؛ وترى المحكمة أن ھذا الخطأ لم يسفر عن عواقب على 

المدعي )ن من المعقول ا*ستنتاج أن مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية كان سيتخذ 

وھو التأخر في إعDم المدعي بنتيجة  –قرار نفسه. وقد ذكرت المحكمة أيضا أن الخطأ الثالث ال

 ي عواقب على المدعي. ألم يسفر عن  –التقييم ا)ولي 

 
أّما الخطأ الثاني فھو أن المدعي لم يحصل على مخلص نتائج واستنتاجات التقييم ا)ولي؛  .50

المشتكي لم يحصل على شرح بشأن المبرر المنطقي  وكما تقدم الذكر فإن ھذا الخطأ حاسم )ن
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لقرار إغDق القضية، وھذا خرق مباشر لحقوقه )ن إبقاءه مغيبا سبب له ا&حباط وا&جھاد، 

 دو*ر أميركي.  2,000ويجب تعويضه عن ھذا بمبلغ 

 
يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ،  60خDل في  المذكورالمبلغ  دفعيُ  .51

وخDل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا)ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم 

، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر المحددة يوماً  60خDل مدة الـفي ُيدفع المبلغ 

 .ى تاريخ الدفعالفائدة الرئيسي ا)ميركي حت

     

 
 

  

 

     (ُوقـع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015يونيو/حزيران  14 بتاريخ

  2015يونيو/حزيران  14 السجل بتاريخ أدِخَل في

  

  

     (ُوقـع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عمان.

 


