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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2014/042                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/050 

Date: 11 October 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الجدي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) سؤولف (المعامر أبو خل

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا&مم المتحدة $غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار محمد الجديھذه دعوى رفعھا  .1

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

توجيه لوم كتابي إليه وخفض رتبته من وظيفة كاتب أقدم با$نابة وعدم اختياره لوظيفة كاتب قرار 

 . وذلك بسبب ا$جراءات التأديبية المفروضة عليهأقدم بعد عملية استقدام 

  

 الوقائع

 

بموجب تعيين محدد ا&جل  انضم المدعي إلى الوكالة 2010فبراير/شباط  7اعتباراً من  .2

 في الرئاسة العامة لJونروا في عمان.  6في وظيفة كاتب/أمين مخزن على الدرجة 

 

كاتب وظيفة ُعين المدعي بصفة ا$نابة لكي يؤدي مھام  2013مايو/أيار  6اعتباراً من  .3

 في وحدة ا$دارة التابعة لدائرة الدعم ا$داري.  8أقدم على الدرجة 

 
أوصت رئيسة وحدة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

ئيَس شعبة السMمة وا&من بالشروع في تحقيق ضد المدعي ا$دارة التابعة لدائرة الدعم ا$داري ر

وموظف آخر فيما يخص تضاربات ظاھرة في المدفوعات النقدية النثرية لعمال المياومة في قسم 

 الخدمات العامة. 

 
أحال رئيس شعبة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  25بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 س شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية. لى رئيإالسMمة وا&من المسألة 

 
لدى تلقي المزاعم شرعت دائرة خدمات الرقابة الداخلية في تحقيق قابلت أثناء مجرياته  .6

بشأن المزاعم المقدمة  2014فبراير/شباط  11وفي  2014يناير/كانون الثاني  21المدعي في 

 ضده. 
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أصدرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية تقرير تحقيقھا في  2014فبراير/شباط  27 في .7

 جت في تقريرھا جملة أمور منھا ما يلي: تمزاعم سوء السلوك الموجھة ضد المدعي واستن

 
  

 2.104[...] إّن سلوك [المدعي] ينتھك قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم 

رقم الفني والتوجيه المالي  4.1و 1.1وظفين المحلين رقم والنظامين ا&ساسيين للم

ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية في الفقرات  22و 21في فقرتيه  26

  . 17و 5و 4و 2

  

  وأوصت دائرةُ خدمات الرقابة الداخلية باتخاذ إجراء ضد المدعي.

   

 
تخطيط وسياسات وتنمية أعلم رئيس شعبة  2014مارس/آذار  12رسالة مؤرخة  بموجب .8

الموارد البشرية المدعي باستنتاجات مجلس التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛ 

 يوماً لتقديم رد. 14وأمِھل المدعي 

  

نتاجات التي قدم المدعي تعليقاته على ا*ست 2014مارس/آذار  25بموجب رسالة مؤرخة  .9

 توصل إليھا التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية وأنكر المزاعم الموجھة ضده. 

 

أصدرت مديرة الموارد البشرية في حق  2014مايو/أيار  11بموجب رسالة مؤرخة  .10

ه لن المدعي رسالة لوم وخفضت رتبته من وظيفة كاتب أقدم با$نابة، وأشارت الرسالة أيضاً إلى أنّ 

ُيعين في وظيفة كاتب أقدم بعد عملية ا*ستقدام للوظيفة وأّنه لن يكون مسؤو*ً بعد ذلك عن 

 المدفوعات لموظفي المياومة. 
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طلب المدعي مراجعة لقرار توجيه لوم كتابي  2014مايو/أيار  25بموجب رسالة مؤرخة  .11

ة التي كان يشغلھا بصفة إليه و"حرمانه" من فرصة التعيين في وظيفة كاتب أقدم وھي الوظيف

 ا$نابة. 

 
رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014سبتمبر/أيلول  9في  .12

 ("المحكمة"). 

 
رفع الُمدعى عليه رداً على الدعوى شمل نسخة من  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  10 في .13

أكتوبر/تشرين  12رسل الرد إلى المدعي في أتقرير التحقيق مرفوعة بصفة الحجب عن المدعي. و

 . 2014ا&ول 

 
أرسلت المحكمة نسخة محررة من تقرير التحقيق إلى  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  15في  .14

 المدعي. 

 
 2015أبريل/نيسان  14) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 040بموجب ا&مر رقم  .15

عى عليه رفع ترجمة عربية للرد، وقد رفع الُمدعى عليه الترجمة العربية دالمحكمة من المُ  تطلب

 للرد فأرسلت إلى المدعي. 

 
 2015يونيو/حزيران  7) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 064بموجب ا&مر رقم  .16

رفع بصفة الحجب جميع المبرزات الُمشار إليھا في تقرير أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن ي

 التحقيق. 

 
رفع الُمدعى عليه بعض المبرزات الُمشار إليھا في تقرير  2015يونيو/حزيران  18في  .17

 التحقيق، وقد رفعھا بصفة الحجب. 
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 2015أغسطس/آب  27) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 096بموجب ا&مر رقم  .18

أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن يرفع بصفة الحجب جميع المبرزات الُمشار إليھا في تقرير 

 . من تقرير التحقيق 1الُمشار إليه في "قائمة المبرزات" في الصفحة نفسه ي الترتيب التحقيق ف

 
رفع الُمدعى عليه جميع المبرزات الُمشار إليھا في تقرير  2015سبتمبر/أيلول  7في  .19

 .)UNRWA/DT/2015( 096التحقيق كما أُمر في ا&مر رقم 

 
أصدرت المحكمة إشعار جلسة استماع دعت فيه الطرفين إلى  2015سبتمبر/أيلول  13 في .20

 . 2015سبتمبر/أيلول  29جلسة استماع ُتعقد في 

 
رد المدعي على إشعار جلسة ا*ستماع وذكر أشياًء منھا أّن  2015سبتمبر/أيلول  15في  .21

 للمنازعات باستدعائھم".  "شھود المدعي سيكونون حاضرين شخصياً إذا أمرت محكمة ا&ونروا

 
أرسلت المحكمة إلى المدعي نسخة محررة من جميع  2015سبتمبر/أيلول  16في  .22

 المبرزات الُمشار إليھا في تقرير التحقيق. 

 
 2015سبتمبر/أيلول  17) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 102بموجب ا&مر رقم  .23

والملحق  19والملحق  7لملحق أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن "يرفع نسخة غير محررة من ا

تقرير التحقيق"، كما بينت المحكمة أّنه إذا أراد المدعي رفع طلب *ستدعاء من  21والملحق  20

 . 2طلب رسمي بموجب التوجيه ا$جرائي رقم شھود ينبغي له رفع 

 
رفع المدعي طلباً رسمياً إلى المحكمة *ستدعاء شھود؛  2015سبتمبر/أيلول  21 في .24

 وأرسل طلب المدعي إلى الُمدعى عليه. 

 
من  21و 20و 19و 7في اليوم نفسه رفع الُمدعى عليه نسخاً بصفة الحجب للمبرزات  .25

 تقرير التحقيق انصياعاً &مر المحكمة. 
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 2015سبتمبر/أيلول  22) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 105بموجب ا&مر رقم  .26

 . 21رفضت المحكمة طلب المدعي للشھود وكشفت للمدعي النسخة غير المحررة من المبرز 

 
ُعقدت جلسة استماع شفھية، وقد حضر المدعي ومحاميه  2015سبتمبر/أيلول  29في  .27

 ومحامي الُمدعى عليه في الجلسة. 

 
  

  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .28

  

i( خيار آخر غير أن  بما أّن العمال لم يكونوا حاضرين &خذ أجورھم لم يكن أمام المدعي

إليھم من خMل السيد م س (شخص ا*تصال مع العمال)، وبھذا دفع إلى السيد م  يدفع

 تم رفعه إلى المحققين؛  إيصا*ً وأعطاه السيد م س ديناراً أردنياً  240س مبلغ 

ii(  لكي يتذكر أّن أجورھم ُدفعت، ولم  اء العمال على ا$يصا*تإلى جانب أسم إشاراتوضع

تواقيع  ا$يصا*تيكن قصده تزوير تواقيع العمال، وليست العMمات الظاھرة في 

 مزورة؛ 

iii(  لم تكن له مصلحة في التزوير المزعوم؛ 

iv(  بعكس إفادة مشرفة المدعي فإّن الوصف الوظيفي للمدعي * يشمل ا$شراف على بعض

التي يؤديھا السيد م س مثل ا$شراف على عمال النظافة وأنشطة أخرى  الواجبات

 ترتبط بالمستودعات والتخزين، كما أّنه ليس مسؤو*ً عن تعيين عمال المياومة؛ 

v(  التحدث اللغة العربية في المقابلة بلم يكن التحقيق موضوعياً أو محايداً، وحتى وإن ُسمح له

الداخلية إ*ّ أّن الترجمة الشفھية لم ُتقدم عن طريق الثانية مع دائرة خدمات الرقابة 

مترجم رسمي، كما أّن إفاداته تم تجاھلھا خMل التحقيق ولم ُيسمح لطرف ثالث 

 بالحضور أثناء المقابMت؛ 
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vi(  كان المدعي ضحية خطة كيدية وضعتھا رئيسة وحدة ا$دارة التابعة لدائرة الدعم ا$داري

 ھا * تثق به؛ التي أخبرت أشخاصاً عدة بأنّ 

vii(   ثبت يالقرار المطعون فيه قرار تعسفي وغير عادل &ّن المدعي لم يرتكب أي ذنب، ولم

 أّنه ارتكب أي سرقة أو اختMس؛ 

viii(  حرمانه من الفرص للتعيين في وظيفة كاتب أقدم وأن يكون مسؤو*ً عن عمال المياومة

لنظام ا$داري للموظفين ليس من ضمن ا$جراءات التأديبية التي نصت عليھا قاعدة ا

 ؛ و1.110المحليين رقم 

ix(  .حتى لو ارتكب خطأ إدارياً فإّنه خطأ * يرقى إلى سوء سلوك 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .29

  

i(  إصدار اعتذار من الوكالة؛ 

ii(  فسخ القرارات المطعون فيھا؛ 

iii( منحه تعويضاً عن ا&ذى العصبي والنفسي الھائل الذي أصابه ھو وعائلته؛ و 

iv(  .معاقبة ا&شخاص المسؤولين عن نشر شائعات ضد المدعي 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .30

  

i(  يشكل قرار توجيه لوم إلى المدعي وخفض رتبته ممارسة سليمة للسلطة ا*جتھادية

 للمفوض العام؛ 

ii(  لقد زور المدعي عمداً وعن دراية تواقيع على أربعة إيصا*ت أونروا مخصصة لمدفوعات

 عمال المياومة، وقد اعترف خMل التحقيق أّنه زور التواقيع؛ 
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iii(  ًته مع  فيزور المدعي الحقيقة عمداMمقابلتيه مع دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن تعام

 عمال المياومة؛ 

iv( كما أثبتھا التحقيق سوء سلوك، حيث انتھكت أفعال المدعي التوجيه  شّكلت أفعال المدعي

المعني بإجراءات الدفع، كما انتھكت التعميم العام للموظفين رقم  26رقم الفني المالي 

الذي يضع واجباً على الموظفين للتعاون مع التحقيقات المجازة حسب  5/2007

 ا&صول؛ 

v( ه لوم إليه وخفض رتبته كان غير متناسب أو غير عجز المدعي عن ا$ثبات أّن قرار توجي

 مسوغ بحيث أوقع عليه ظلماً؛ 

vi(  قابلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية خمسة شھود وقابلت المدعي مرتين. ويدل السجل على

أّن دائرة خدمات الرقابة الداخلية أخذت أدلة المدعي في ا*عتبار، وبموجب دليل إجراء 

 ك * حق للموظف في أن يصاحبه شخص آخر أثناء المقابلة؛ التحقيقات في سوء السلو

vii(  لم يقدم المدعي أي دليل على أّن رئيسة وحدة ا$دارة التابعة لدائرة الدعم ا$داري أطلقت 

 بھدف تشويه سمعته؛ التحقيق 

viii(  بعكس مزاعم المدعي، أجِري التحقيق بموضوعية ودقة، كما أعطي المدعي أكثر من

تفنيده، ناھيك عن أّن ا*ستنتاجات التي توصلت إليھا دائرة خدمات فرصة لتقديم أدلة ل

لصالح المدعي تكّذب حجة المدعي بأّن التحقيق لم يكن موضوعياً أو الرقابة الداخلية 

 محايداً؛ 

ix(  كان عدم تعيين المدعي في وظيفة كاتب أقدم نتيجة لخفض رتبة المدعي، وھو قرار يقع

 ؛ وA/10شؤون الموظفين رقم  من توجيه 3.9ضمن نطاق الفقرة 

x(  .أساس لوسائل ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعي *     

 
يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيMً وأن ترد الدعوى  .31

 بكاملھا. 

  

  ا$عتبارات
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يطعن المدعي في قرار توجيه رسالة لوم كتابي إليه وخفض رتبته من وظيفة كاتب أقدم  .32

نابة، وعدم اختياره لوظيفة كاتب أقدم بعد عملية استقدام وذلك بسبب ا$جراءات التأديبية با$

 المفروضة عليه.

 
مع ا*عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا*جتھادية الواسعة للمفوض العام،  .33

-Portillo Moya 2010في أحكامھا محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف المحكمة ستتبع خطى فإّن 

UNAT-523  الذي تشير فيه إلى حكمھاKamara 2014-UNAT-398  وكذلك حكمھا ،

Haniya 2010-UNAT-024   المحكمة ستنظر عند النظر في المسائل التأديبية؛ ولذلك)i فيما (

َبتة ترتقي إلى ) فيما إن كانت الوقائع الُمثiiم * (أإن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبِتت 

. لكن على ) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم *iiiسوء السلوك أم * (

 المحكمة أو*ً النظر فيما إن اُتبع ا$جراء التأديبي حسب ا&صول أم *.

 
  

 العملية التأديبية 

 
يشكو المدعي من الطريقة التي أجري بھا التحقيق، ويزعم أّن التحقيق لم يكن موضوعياً أو  .34

محايداً وأّن إفاداته تم تجاھلھا خMل التحقيق. وتستحضر المحكمة أّن الواقعة الوحيدة التي دفعت إلى 

تحقيق غطى تھماً إنزال العقوبة التأديبية ھي أّن المدعي زور تواقيع العمال الثMثة. وصحيح أّن ال

مختلفة إ*ّ أّن التھمة الوحيدة التي كانت وراء العقوبة ھي تزوير التواقيع، مما يعني أن جميع 

 ا&خطاء المزعومة غير المرتبطة بھذه التھمة ليست ذات صلة بالقضية. 

 

فقط  يقول المدعي إّن مقابMته أجريت باللغة ا$نجليزية وأّنه ُسمح له التحدث باللغة العربية .35

ا$نجليزية في المقابلة الثانية. وتMحظ المحكمة أّن نص المقابلة ا&ولى يقول إّنھا أجريت باللغة 

، و* يرد ذكر في نص المقابلة أّن المدعي طلب أصMً التحدث باللغة العربية فقط أو أّنه العربيةو

وفي  يت باللغة العربية.طلب مترجماً رسمياً، في حين يشير نص المقابلة الثانية إلى أّنھا أجر
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 عريضة الدعوى يقول المدعي إّن إفاداته لم تترجم إلى اللغة ا$نجليزية بواسطة مترجم رسمي بل

المدعي * يزعم أّن إفاداته ترجمة  خMل المقابلة الثانية، بيد أنّ  من ترجمھا كان أحد المحققين

ق. وتMحظ المحكمة أّن المدعي الذي بصورة خاطئة أو أّنه وقع خطأ في ترجمتھا في تقرير التحقي

 يستطيع التحدث باللغة ا$نجليزية وقّع بM اعتراض نصوص المقابلتين اللتين أجريتا معه. 

 
يزعم المدعي أيضاً أّنه طلب سماع أقوال شھود في خMل التحقيق لكّنه لم تتم دعوتھم  .36

م المدعي فإّن نصوص المقابلتين س زععكل^د*ء بالشھادة. وفي ھذا الشأن تMحظ المحكمة أّنه ب

اللتين أجريتا معه تبين أّن المحققين سألوه خMل كل مقابلة من مقابMته إن كان ھناك أي شخص 

شأن ھذه المسألة" $كمال التحقيق، كما تبين النصوص أّن المدعي لم ينبغي لھم "التحدث إليه ب

الذي تمت مقابلته سلفاً بصفة شاھد  –م س  يقترح أي شاھد خMل المقابلة ا&ولى واقترح فقط السيد

 خMل المقابلة الثانية.  –

 
يقول المدعي أيضاً إّنه لم ُيسمح لطرف ثالث محايد بالحضور خMل المقابلتين رغم أّنه  .37

طلب ذلك. وتMحظ المحكمة عدم وجود قاعدة في ا$طار التنظيمي للوكالة تجبر الوكالة على 

 لقبيل في خMل التحقيق. الموافقة على طلب من ھذا ا

 
 في ضوء ما تقّدم، تعتبر المحكمة أّن ا$جراء التأديبي اُتبع حسب ا&صول.  .38

 
  

 الوقائع المزعومة

 
كما تقدم الذكر، إّن الواقعة الوحيدة التي قام عليھا ا$جراء التأديبي ھي أّن المدعي زور  .39

المياومة، ولذلك ستنظر المحكمة فقط تواقيع ثMثة عمال على إيصا*ت الوكالة المخصصة لعمال 

فيما إن أثبتت ھذه الواقعة أم *، وھذا ھو سبب الذي من أجله رفضت المحكمة بموجب ا&مر رقم 

105 )UNRWA/DT/2015 إلى أّن الشھود ) طلب المدعي لشھود. وقد أشار المدعي في طلبه

قررت المحكمة عدم ي مشرفته فيه قبل ھذه القضية الحاضرة، وأسوف يشھدون عن سوء ر

ا*ستماع إلى الشھود الذين اقترحھم المدعي &ّن شھادتھم لن تفيد في البت إن كان المدعي زور 



                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                      Case No.: UNRWA/DT/HQA/2014/042                                              

                                                                                                                      Judgment No.: UNRWA/DT/2015/050 

                                              

Page 11 of 16 

وعلى أي حال، حتى لو افترضنا أّن مشرفة المدعي كانت تواقة إلى اكتشافه  تواقيع العمال أم *.

ت الوقائع تثبت ارتكاب المدعي وھو يرتكب خطأ إ*ّ أّن المسألة الماثلة أمام المحكمة ھي إّن كان

 لتزوير التواقيع أم *. 

 

" إشاراتيزعم المدعي أّنه لم يزور تواقيع العمال في إيصا*ت أجورھم وأّنه فقط وضع " .40

المدعي إّن ا*تفاق تم على أّن إلى جانب أسمائھم لكي يتذكر أّنه دفع ا&جور إلى السيد م س. ويقول 

م المبلغ إلى العمال &ّنه تعذر عليھم تسلّم أجورھم في مبنى الوكالة. يقوم السيد م س بعد ذلك بتسلي

ولدى معاينة ا$يصا*ت الرسمية لعمال المياومة الواردة في ملف القضية فM شك لدى الوكالة في 

أّن ا$شارات الظاھرة على ا$يصا*ت لم تكن مجرد "عMمات" كما يزعم المدعي بل كانت تقليداً 

ال. ھذا وتختلف تواقيع العمال في كل وصل من ا$يصا*ت ا&ربعة و* يمكن اعتبارھا لتواقيع العم

عMمات، بل أظھرت المحكمة ھذا الدليل إلى المدعي في جلسة ا*ستماع واعترف أّنه وقع ھذه 

 ا$يصا*ت. 

 
في ضوء ما سبق، * شك لدى المحكمة أّن المدعي وضع فعMً تواقيع على ا$يصا*ت  .41

 عتبارھا تواقيع العمال. يمكن ا

 
  

    سوء السلوك  

 
 تمضي المحكمة للبت فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك.  .42

  

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  4.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين رقم  .43

 
على الموظفين التصرف في جميع ا&وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم 

داء الوكالة، وعليھم أ*ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا&موظفين لدى 

  السليم لواجباتھم مع الوكالة...
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المعني  A/10Rev.1/Amend.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين السابق رقم  .44

 : 1.4با$جراءات التأديبية، وھو الساري على القضية الحاضرة، على ما يلي في الفقرة الفرعية 

  

  

  

ستـُفرض ا$جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو السلوك غير 

المسؤول، أو ا$خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا$خفاق في تنفيذ تعليمات 

  محددة.

 

 
، المعني بإجراءات الدفع، على ما يلي في الجزء ذي 26ينص التوجيه المالي الفني رقم  .45

 الصلة: 

  

تحديد بھدف . عند إجراء الدفع نقداً أو بالشيك غير المشطوب يجب اتخاذ العناية 21

توقيعه  مقابلأو  لمستفيدا$يصال الرسمي ل مقابل، ويجب أن يتم الدفع فقط ستفيدالم

إجراء المدفوعات نقداً على قسيمة الدفع أو كشف الرواتب ليكون إيصال إقرار. وعند 

المعتادة (مثMً بصمة  لكتابة ينبغي الحصول على العMمةا * يمكنھم إلى مستفيدين

، كما ينبغي إجراء المدفوعات النقدية أمام شاھد على أ* يكون ا$بھام) بد*ً من التوقيع

ن ذلك وفقاً لما يقرره المسؤول المالي كملمسؤول القائم بعملية الدفع ما أاھذا الشاھد 

  قليم. $في ا

  

من  ھموصرافي الرواتب وأمناء صندوق النثريات أو غير. إّن أمناء الصناديق 22

مسؤولون شخصياً عن  ما&شخاص الذين يدفعون أموال الوكالة أو يسلّمون الشيكات ھ
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ضمان إجراء المدفوعات فقط إلى الشخص (أو ا&شخاص) أو الشركة المبينة في 

 قسيمة الدفع الموافق عليھا. 

 

ربما ارتكب خطأ إدارياً لكّن ھذا الخطأ * يرقى إلى سوء سلوك &ّنه لم  هيزعم المدعي أنّ  .46

يضر بالوكالة ولم يحصل على فائدة من التزوير المزعوم. وتMحظ المحكمة أّن دائرة خدمات 

ثبت أّن المدعي استفاد مالياً من التزوير؛ وفي رأي المحكمة يالرقابة الداخلية لم تجد بالفعل أي دليل 

المدعي فقط ھو تبسيط عملية الدفع بإعطاء المبلغ ا$جمالي &جور المعمل إلى الشخص  كان قصد

 الذي ترتب عليه تسليم ا&جور لكل واحد منھم. 

 

يزعم المدعي أّن الوصف الوظيفي الخاص به * يشمل مسؤولية إجراء المدفوعات، كما  .47

يزعم أّنه لم يكن أمين صندوق وأّنه لم ُيدرب َقط على ھذا النوع من الوظائف، و* يطعن الُمدعى 

 عليه في ھذه المزاعم. 

 
وير توقيع يعتبر دعي عن الوصف الوظيفي قول دقيق إ*ّ أّن تزمحتى لو افترضنا أّن قول ال .48

عد توقيع وثيقة عمMً مھماً تدخل فيه سوء سلوك، و* يمكن للمحكمة أن تقضي بعكس ذلك، حيث يُ 

مسؤولية الموقع، ويجب على أي موظف حتى ولو كان بدون تدريب أو توجيه معينين أن يعرف أّن 

. عن المدفوعات تزوير توقيع خطأ فادح يرقى إلى سوء سلوك خاصة عندما يكون الموظف مسؤو*ً 

 و* يمكن قبول أي عمل خداعي، وبذلك تقضي المحكمة بأّن الواقعة المثبتة ترقى إلى سوء سلوك. 

 
  

  تناسب العقوبة مع الذنب

 
يجوز للمفوض العام فرض على أّنه " 2.10ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .49

 ."وكإجراءات تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء سل
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، بياناً ل^جراءات التأديبية 1.110يورد النظام ا$داري للموظفين المحليين، في القاعدة رقم  .50

 ، حيث ينص على ما يلي:الذين يرتكبون سوء سلوكالتي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين 

 
  

 2.10تتألف ا$جراءات التأديبية بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم  .1

اللوم الكتابي، أو ا$يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء  من

 [...] الخدمة بسبب سوء السلوك

 

على  1.7في الفقرة  A/10وفي شأن اللوم الكتابي، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين  .51

 ما يلي: 

  

، وقد تنشأ اللوم الكتابي رسالة ُتوّجه إلى موظف ُيعلَم فيھا بعيوب خطيرة في سلوكه

ضرورة توجيه لوم كتابي من حادثة واحدة، أو من حا*ت توبيخ لفظية أو كتابية 

متكررة موجھة إلى موظف، وقد يكون اللوم الكتابي مصحوباً أو غير مصحوب 

 با$يقاف عن العمل بM أجر، أو بتخفيض الرتبة، وذلك وفقاً لما تستوجبه الظروف.

 
 على ما يلي:  9في الفقرة  A/10توجيه شؤون الموظفين  أّما في مسألة خفض الرتبة، ينص .52

  

خفض الرتبة ھو نقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل درجة، ويمكن أن  1.9

يحدث ھذا إّما بسبب نقص في أداء الموظف، أو أن يكون إجراًء تأديبياً. وينبغي 

الخسارة إلى الحد  لخفض الرتبة أن يشمل خسارة في الراتب، لكن يمكن أن ُتخفّض تلك

 ا&دنى حسب ا*جتھاد.

  

***  
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ولن ُيرقى موظف بعد خفض رتبته إ*ّ وفقاً لسلطة مدير شؤون الموظفين في [...] 3.9

الرئاسة العامة، وسلطة مديري المكاتب ا$قليمية كل في إقليمه، حيث سُيراجعون 

  شخصياً كل حالة بعينھا.

 

بخMف مزاعم المدعي، يلزم من القواعد المذكورة أعMه أّن الموظف الذي ُخفضت رتبته *  .53

يمكن أن ُيرقى بدون سلطة مدير شؤون الموظفين في الرئاسة العامة؛ وعليه كانت مديرة الموارد 

مكن البشرية مخولة *تخاذ قرار بأّن المدعي الذي ُخفضت رتبته من وظيفة كاتب أقدم با$نابة * ي

 ترقيته إلى وظيفة كاتب أقدم بعد عملية ا*ستقدام التي أجريت لتلك الوظيفة. 

 

، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا رقم  .54

فإّن مستوى العقوبة يقع ضمن صMحية ا$دارة، و* يمكن مراجعته إّ* في الحا*ت التي تشھد 

ً أو تعسف "مجافاة واضحة للمنطق  اً". صارخ ا

 

ترى المحكمة أّن العقوبة المفروضة على المدعي كانت متوسطة رغم أّن سوء السلوك كان  .55

خطيراً؛ ومن الجلي أّن مديرة الموارد البشرية لدى فرضھا ا$جراءات التأديبية على المدعي أخذت 

لم في ا*عتبار الوقائع القائلة إّن المدعي لم يحصل على منفعة مالية من التزوير وأّن الوكالة 

تتعرض لضرر مالي، ولذلك تقضي المحكمة أّن مستوى العقوبات المفروضة على المدعي كان 

 مMئماً بالنظر إلى سوء السلوك المرتكب. 

 
فُرضت حسب ا&صول على المدعي، وبذلك * يمكن ينتج عّما تقدم أّن ا$جراءات التأديبية  .56

  منح أي من وسائل ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعي. 

 
  

  لخ&صةا

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .57
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 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 أكتوبر/تشرين ا&ول 11 بتاريخ

 

  

 2015أكتوبر/تشرين ا&ول  11 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـ̀ع)   

  عّمان.لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، 

 


