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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/049                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/044 

Date: 09 August 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  فقعاوي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

     المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا&مم اتخذته  ("المدعي") ضد قرار محمد علي حسن فقعاويھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة $غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى 

 فرض رسالة لفت نظر عليه. ، وھو قرار عليه")

  

 الوقائع

 

دخل المدعي في خدمة الوكالة بموجب تعيين  2001أكتوبر/تشرين ا&ول  1اعتباراً من  .2

محدد ا&جل مدته سنتين في وظيفة عامل نظافة في مخيم جرش في ا&ردن. وُمدد تعيينه عدداً من 

 .ُعين بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة 2012يناير/كانون الثاني  1المرات، واعتباراً من 

 

مخيم شكوى إلى جھة التنسيق رفعت مسؤولة خدمات ال 2014يونيو/حزيران  1في  .3

المعنية با&خIقيات في إربد ضد المدعي بسبب صراخه عليھا وتھديداً علناً أمام المنتفعين وموظفي 

 ا&ونروا. 

 
تسلّم رئيس منطقة إربد إفادة كتابية من فرد شھد المدعي وھو  2014يونيو/حزيران  1في  .4

 يصرخ على مسؤولة خدمات المخيم ويھددھا. 

 
، وأحالت في الشكوى قبول الشكاوى ("اللجنة")بحثت لجنة  2014ونيو/حزيران ي 8في  .5

 اللجنة المسألة إلى التدخل ا$داري. 

 
أصدر رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم رسالة لفت نظر  2014يوليو/تموز  15في  .6

 بتسلّم رسالة لفت النظر. أقر المدعي  2014يوليو/تموز  22وفي إلى المدعي. 
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سبتمبر/أيلول  4رفع المدعي طلب مراجعة قرار، وفي  2014أغسطس/آب  21في  .7

سبتمبر/أيلول  17رد مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن على الطلب وثّبت القرار. وفي  2014

 أقر المدعي بتسلم قرار مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن.  2014

 
رفع المدعي دعواه إلى قلم محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014ديسمبر/كانون ا&ول  9في  .8

 ("المحكمة"). 

 
  

  حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .9

  

i(  تحقيق؛ Iأصِدرت رسالة لفت النظر ب 

ii(  ھو عضو في لجنة العمال وكان يتحدث إلى مسؤولة خدمات المخيم بصفته النقابية؛ 

iii( ؤه ويريد المواصلة في ذلك الدور؛ و لقد انتخبهIزم 

iv(  قررت مسؤولة خدمات المخيم رفع دعوى ضده في محكمة أردنية، مما جعله ُيعاقب على

 الفعل ذاته مرتين. 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .10

  

i(  أن تفسخ الوكالة رسالة لفت النظر؛ 

ii(  سحب الدعوى القضائية من المحاكم ا&ردنية؛ 

iii( يعود إلى منصبه المنتخب كعضو في لجنة العمال؛ و أن 

iv(  .التعويض 
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  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .11

  

i( المطعون فيه ممارسة سليمة للسلطة ا*جتھادية للمفوض العام، وقد أّكد فقه محكمة  القرار

بقرار ا&مم المتحدة لIستئناف دائماً ھذه السلطة، و* تستطيع المحكمة استبدال حكمھا 

 الوكالة في ھذا الصدد؛ 

ii(  معيب يحمل المدعي عبء ا$ثبات وعليه تقديم أدلة مقنعة على أّن القرار المطعون فيه

بدافع غير سليم أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، وقد عجز عن تقديم أدلة من 

 ھذا القبيل؛ 

iii(  *يقتضي ا$طار التنظيمي للوكالة إجراء تحقيق رسمي قبل إصدار لفت نظر كتابي، و *

 توجد قاعدة تلزم الوكالة بإعIم الموظف قبل الرسالة المذكورة؛ 

iv(  ئماً؛ راجعت اللجنة الحالة وقررتIأّن سلوك المدعي استوجب إجراًء إدارياً م 

v(  إحداھما سحب القضية من  –ھناك وسيلتان من وسائل ا*نتصاف التي يطلبھا المدعي

تقعان خارج و*ية  –المحكمة ا&ردنية وا&خرى إعادة تنصيبه كعضو في لجنة العمال 

 المحكمة. 

   

ي جملة وتفصيIً وأن ترد الدعوى يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدع .12

 بكاملھا. 

  

 ا$عتبارات

 

 على ما يلي:  1.110تنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين  .13
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اللوم  من 2.10تتألف ا$جراءات التأديبية بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم 

الكتابي، أو ا$يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

  [...] سوء السلوك

يكون اللوم الكتابي بإذن من المفوض العام، ويجب تفريقه عن لفت النظر الذي . 2

؛ ولن ُيعتبر لفت النظر ھذا إجراًء تأديبياً ضمن يوجھه مسؤول مشرف إلى موظف

  معنى ھذه القواعد. 

 

 على اZتي:  5في الفقرة  A/10/Rev.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .14

  

لفت النظر ھو رسائل لفظية أو كتابية ُتوجه إلى الموظف من مشرفه المباشر أو 

ات طفيفة للنظام ا$داري من سلطة أعلى بھدف لفت انتباه الموظف إلى خروق

للموظفين أو للتعليمات، أو إلى سلوك أو أداء عمل غير ُمرضيين نسبياً. ولفت 

  النظر ليس إجراًء تأديبياً ضمن سياق توجيه شؤون الموظفين ھذا. 

 

أشارت المحكمة ا$دارية ل]مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في معرض تعليقھا على  .15

 :إلى ما يلي IIIفي الفقرة  1404في الحكم رقم طبيعة لفت النظر الرسمي 

  

رغم أّن لفت النظر الكتابي * ُيعد إجراًء تأديبياً ضمن معنى قاعدة النظام ا$داري 

، إ*ّ أّن لفت النظر قد تكون له عواقب قانونية تضر 3.110للموظفين رقم 

 ,941الموظف * سيما عندما يوضع في ملفه ويبقى فيه (انظر الحكم رقم 

Kiwanuka (1999) 1176، والحكم رقم, Parra (2004) وقد أفادت .(

أّن إصدار لفت النظر يخضع  Olenja (2004) ,1167المحكمة في حكمھا رقم 

  لمبادئ العدالة وا&صول القانونية نفسھا التي تنطبق على القرارات التأديبية.
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 Abu Hamda 2010-UNAT-022محكمة ا&مم المتحدة لIستئناف في حكمھا  قضت .16

 : بما يلي 37في الفقرة 

 

القاعدة العادية أّن المحاكم * تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ*ّ إن كان ثمة 

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

  

 سIمة ا$جراءات ا$دارية

 

المدعي أّن رسالة لفت النظر كانت غير شرعية &ّن الوكالة لم تجِر تحقيقاً ولم تقدم له  يزعم .17

إشعاراً بأّنه سيتلقى رسالة لفت نظر. وتIحظ المحكمة عدم وجود نظام أساسي أو إداري يلزم 

الوكالة بإجراء تحقيق قبل إصدار رسالة لفت نظر و* يوجد نص يتطلب من الوكالة أن تخطر 

 ف قبل فرض لفت النظر. الموظ

  

 وقائع 

 

شرح رئيس مكتب الموارد البشرية  2014يوليو/تموز  15في رسالة لفت النظر المؤرخة  .18

في ا$قليم أّن الدافع وراء لفت النظر كان عجز المدعي عن امتثال المعايير المھنية عند تعامله مع 

 مسؤولة خدمات المخيم: 

  

بإھانة  2014يونيو/حزيران  1قمت في يوم ا&حد الموافق على وجه الخصوص، 

ً  السيدة [س] والصراخ عليھا ، كما ھددتھا بأّنك ستحرض عمال النظافة علنا

للشروع في إضراب يطالب بإلغاء وظيفة مسؤول خدمات المخيم. و* يمكن قبول 

  ھذا السلوك تحت أي ظروف من موظف يعمل مع ھذه الوكالة. 
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لشاھد على من شكوى مسؤولة خدمات المخيم وكذلك من ا$فادة الكتابية ھذه الوقائع مدعومة 

  الحادثة. وحيث إّن المدعي * يطعن طعناً حقيقياً في ھذه الوقائع تقرر المحكمة أن الوقائع قد أثِبتت. 

  

  التناسب

 

المحكمة اZن ھي النظر إن كانت الوقائع المثَبتة تستوجب إصدار لفت نظر أم *.  مھمة .19

ويزعم المدعي أّنه عندما تحدث إلى مسؤولة خدمات المخيم كان يتصرف بصفته عضواً في لجنة 

بصفة ممثل لنقابة أو لجنة عمال فإّن العمال؛ و* شك لدى المحكمة في أّن الموظف عندما يتصرف 

حالة التحدث بصفته موظفاً فرداً، بيد أّن حرية التعبير ليست  الكIم والتعبير أوسع من مجال حرية

بI قيود. وفي القضية الحاضرة * طعن في أّن المدعي ھدد مسؤولة خدمات المخيم علناً، وتتفق 

 –المحكمة مع الوكالة في أّن ھذا السلوك غير مقبول من موظف و* يمكن تحمله تحت أي ظروف 

 ى لو كان يتحدث بصفة ممثل في لجنة العمال. حت

 

 بھذا ترى المحكمة أّن لفت النظر كان متناسباً مع الوقائع المثبتة.  .20

 
أخيراً، يشتكي المدعي من رفع مسؤولة خدمات المخيم دعوى ضده في محكمة أردنية  .21

المحكمة أّن طلبيه يقعان  ويلتمس العودة إلى منصبه المنتخب كعضو في لجنة العمال. وتقضي

  خارج نطاق و*ية المحكمة بموجب نظامھا ا&ساسي. 

 

 
  

 الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .22
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 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ_ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 أغسطس/آب 9 بتاريخ

 

  

 2015أغسطس/آب  9 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


