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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/058                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/056 

Date: 29 November 2015 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  لطيف

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  امثل نفسھت ةالمدعي

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ") ضدة("المدعي لينا لطيفھا تھذه دعوى رفع .1

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

     .فرض ا$جراء التأديبي المتمثل في اللوم الكتابي عليھاقرار 

  

  الوقائع 

 

بدأت المدعية الخدمة في الوكالة في وظيفة مساعدة  2002ديسمبر/كانون ا&ول  10 في .2

مكتب  - المشاريع الصغيرةفي "برنامج التمويل الصغير و 1والخطوة  9تنمية قروض على الدرجة 

 .فرع الوحدات" في مكتب إقليم ا&ردن

 

 12على الدرجة في زمن الدعوى كانت المدعية تشغل وظيفة مسؤولة تنمية المشروع  .3

 .إقليم ا&ردن بفي مكت في برنامج ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية 13والخطوة 

 
تم ا$بMغ عن سرقة في مركز برنامج المرأة في السخنة إلى  2013أغسطس/آب  14في  .4

 نائب برنامج ا$غاثة والخدمات ا-جتماعية في مكتب إقليم ا&ردن.

 
ة المدعية أن مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن أعلمت الوكال 2013أغسطس/آب  25في  .5

عين مجلس تحقيق بھدف التحقيق في المزاعم المقدمة ضدھا وھي أنھا أھملت واجباتھا ا$شرافية 

في مركز برنامج المرأة، كما خضعت باحثة اجتماعية ومسؤول آخر من مسؤولي تنمية المشروع 

 للتحقيق أيضا.

 
 قابل مجلس التحقيق المدعية.  2013ديسمبر/كانون ا&ول  24في  .6
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كتب المسؤول القانوني المساعد في مكتب إقليم ا&ردن إلى  2014أبريل/نيسان  3في  .7

 المدعية وذكر في الجزء ذي الصلة ما يلي: 

 
  

  تبّين نتائج التحقيق أن ھناك أدلة مثبتة على أنك أھملِت دورِك ا$شرافي. 

  

[...]  

  

حتيال في داعمة للزعم القائل إنك كنت شريكة في ارتكاب ا-بيد أن التحقيق لم يجد أدلة 

  مركز برنامج المرأة في السخنة. 

  

  يمكن فھم النتائج على أنھا سوء سلوك ينتھك النظامين ا$داري وا&ساسي للموظفين[.] 

  

لمقاصد الوكالة ومسؤولياتھا لضمان عدالة  تلبيةبموجب القواعد وا$جراءات في ا&ونروا، و

ا$جراءات واتخاذ قرار ُمطلع تماما وعادل، فأمامك بموجب ھذا فرصة للرد على نتائج 

  التحقيق المذكور. 

     

 ردت المدعية على الوكالة وأفادت بجملة أمور منھا ما يلي:  2014أبريل/نيسان  13في  .8

  

"يصرف للمستفيد ا&ول فقط" فھذا ا$جراء - أما ما يخص واقعة أنني لم أتفقد ختم 

يتفقده أي موظف في برنامج ا$قراض سواء في ا$دارة أو في المراكز رغم أن ھذا 

متطلب في السياسات وا$جراءات الداخلية، ولم يتم اتباعه عمليا منذ نشأة البرنامج 

ع الموظفين [...] بناء على ذلك فإن أي إجراء ُيتخذ ضدي يجب أن ُيفرض على جمي

في البرنامج [...] وكون مسؤولة ا$قراض في السخنة استغلت ھذه الثغرة - يعني أنني 
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أنا الشخص الذي أھمل واجباته، فالجميع ارتكب الخطأ ذاته بيد أن ا$ھمال وقع في 

  أحد مراكزي. 

 
تسلّمت المدعية رسالة لوم تنص في الجزء ذي الصلة على  2014سبتمبر/أيلول  24في  .9

 ما يلي:

  

بعد استعراض دقيق لتقرير ھذا التحقيق وملفك في شؤون الموظفين وردِك على 

"رسالة ا$جراءات العادلة"، تم ا-ستنتاج أنك مذنبة بسوء السلوك [بسبب] عجزك عن 

  على وجه الخصوص، ُوجد أنك أھملِت واجباتك ا$شرافية. امتثال المعايير المھنية؛ و

  

 

 رفعت المدعية طلب مراجعة قرار.  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  2في  .10

 

رد مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن على المدعية  2014نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .11

تثال المعايير المھنية" وأعلمھا أن التحقيق أفضى إلى "إدانتھا بسوء السلوك بسبب عجزھا عن ام

 وقال في الجزء ذي الصلة:

 
النظامين مع  نسجم[...] في ضوء ما تقدم، أجد أن قرار توجيه رسالة لوم إليك ي

 ا$داري وا&ساسي للموظفين وينبغي أن يبقى قائما.  

 
رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014ديسمبر/كانون ا&ول  30في  .12

 ("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

  

رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع الرد، ولم  2015يناير/كانون الثاني  20في  .13

 تعترض المدعية على ذلك. 
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 2015فبراير/شباط  10) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 012بموجب ا&مر رقم  .14

 . 2015فبراير/شباط  13وافقت المحكمة على طلب المدعي ومددت الوقت حتى 

 
 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2015فبراير/شباط  13في  .15

 
أمرت  2015مايو/أيار  10المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 050بموجب ا&مر رقم  .16

اللغة ا$نجليزية إلى اللغة العربية في موعد أقصاه نھاية المحكمة المدعى عليه أن يترجم رده من 

 . 2015يونيو/حزيران  10الدوام من يوم 

 
رفع المدعى عليه الترجمة التي أرِسلت على الفور إلى  2015يونيو/حزيران  8في  .17

 المدعية.

 
أكتوبر/تشرين ا&ول  13) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 111بموجب ا&مر رقم  .18

(تقرير  17أمرت المحكمة المدعى عليه بإظھار نسخة من النسخة الموقعة من الملحق  2015

 . 17التحقيق) أو أن يقدم بد- من ذلك للمحكمة شرحا لسبب عدم وجود صفحة توقيع على الملحق 

 
لتقرير  اضحةوأظھر المدعى عليه صفحة غMف  2015أكتوبر/تشرين ا&ول  15في  .19

 المحققين.  يّ التي بينت بوضوح توقيعَ  19التحقيق بصفة الملحق 

 
نوفمبر/تشرين الثاني  19) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 120بموجب ا&مر رقم  .20

"سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية أمرت المحكمة المدعى عليه أن يظھر نسخة من  2015

فقد ذكرھا في رده على الدعوى لكنه لم يرفقھا  حلي"،لبرنامج الصندوق الُمدار من المجتمع الم

، علما أن المدعى عليه أِمر أن يظھر الوثيقة 01/2014بموجب التعميم العام الموجه للموظفين رقم 

 . 18ق حساعة من تسلم ا&مر المذكور، وقد امتثل المدعى عليه ا&مر ورفع المل 24في خMل 
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   حجج المدعية 

 
 ج التالية:تقدم المدعية الحج .21

 

)i(  نھا تسلّمت رسالة ا$جراءات التأديبية المتدرجة مبدأ لم تتم مراعاة&

 لوم لكنھا لم ُتسبق بإشعار كتابي أو شفھي؛ 

)ii(  إن واقعة التحقيق معھا برھان على أن ا$دارة أرادت إدانتھا قبل

 معرفة تفاصيل الوضع؛ 

)iii( م تيراِع أي مركز من مراكز برنامج ا$قراض متطلَب استخدام خ لم

  ؛الصرف للمستفيد ا&ول

)iv( ت حول  تم "تجاھلھا بالكامل" في جميع ا-جتماعات لقدMوالمراس

 التحقيق الذي أجري في ا-حتيال الذي وقع في مركز برنامج المرأة؛ 

)v( ى دائرة وقعت أحداث مشابھة في مراكز أخرى لكن لم تتم إحالتھا إل

 الشؤون القانونية؛ 

)vi(  لم تحترم الوكالة إجازة أمومتھا عندما أرسلت نتائج التحقيق وطلبت

 يوما؛ و  14منھا الرد في خMل 

)vii(  .لم ُتمنح تفاصيل القضية ا-عتبار الواجب 

     

المدعية أن تأمر المحكمة الوكالة بسحب رسالة اللوم الكتابي ومنحھا معاملة متساوية  تلتمس .22

 مع زمMئھا ا]خرين الذين ارتكبوا الخطأ ذاته لكنھم لم ُيعاقبوا.

  

 حجج المدعى عليه 

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .23
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)i( مة قرار توجيه لوم كتابي إلى المدعية؛ وMس 

)ii( ائل ا-نتصاف التي تطلبھا المدعية. - أساس قانونيا لوس 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .24

  

  ا$عتبارات

   

ھل كان قرار المدعى عليه، القاضي بفرض ا$جراء التأديبي المتمثل في رسالة اللوم الكتابي على 

  للموظفين ذات الصلة؟المدعية، قرارا متخذا بموجب أحكام النظامين ا&ساسي وا$داري 

   

من المھم استعراض ا$طار التنظيمي وا$داري الساري على القضية الحاضرة وكذلك  .25

 .المعتد به استعراض الفقه القانوني

  

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  4.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين  .26

 
ركزھم بصفتھم على الموظفين التصرف في جميع ا&وقات بطريقة تليق بم

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

  السليم لواجباتھم مع الوكالة.

 

 
 على ا]تي:  2.10ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .27
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يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء 

 سلوك.

 

 على ما يلي: 1.110تنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم  .28

  

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

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

  [.] سوء السلوك

 

المعني با$جراءات التأديبية  A/10/Rev.1المحليين رقم بموجب توجيه شؤون الموظفين  .29

فّوض المفوُض العام سلطَة فرض إجراءات تأديبية  ،ن ساريا في الزمن المتعلق بالقضيةوالذي كا

 .كل في إقليمهإلى مديري ا&قاليم على الموظفين المحليين العاملين في ا$قليم 

 

 على ما يلي:  A/10وفي شأن اللوم الكتابي ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .30

 
  

  

اللوم الكتابي رسالة ُتوّجه إلى موظف ُيعلَم فيھا بعيوب خطيرة في سلوكه،  1.7

وقد تنشأ ضرورة توجيه لوم كتابي من حادثة واحدة، أو من حا-ت توبيخ لفظية أو 

أو غير  ن اللوم الكتابي مصحوبا، وقد يكوكتابية متكررة موجھة إلى موظف

لما تستوجبه  جر، أو بتخفيض الرتبة، وذلك وفقامصحوب با$يقاف عن العمل بM أ

  الظروف. 
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مفاده أّنه إذا لم يحدث تحسن (في مدة زمنية محددة  يحتوي اللوم كتابي إنذارا 2.7

ثال ذلك عند الضرورة)، يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى أو فعل إداري آخر (م

  النقل إلى وظيفة أخرى). 

 
 ينص على ما يلي أيضا:  A/10وكان توجيه شؤون الموظفين رقم  .31

  

ستـُفرض ا$جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو  1.4

السلوك غير المسؤول، أو ا$خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا$خفاق في 

 محددة.تنفيذ تعليمات 

[...]  

  

ينبغي فرض ا$جراءات التأديبية في العادة بصورة متدرجة كما ھو مبين في  5.4

الفقرة رقم ستة أدناه؛ بيد أنه - يلزم ل_جراء التأديبي المحدد أن يتبع تسلسل 

  البرنامج بالطريقة المبّين بھا بل سيعتمد على ظروف كل حالة بعينھا. 

 

اضرة المنشور المعنون "سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية ومما ُيعتد به في القضية الح .32

الذي ينص في الجزء ذي الصلة على  3.2لبرنامج الصندوق الُمدار من المجتمع المحلي" في الفرع 

 ما يلي: 

  

[...] ينبغي أن يحتوي الملف على المعلومات التالية: [...] نسخة من الشيك (على 

&صلية لصالح المقترض مع ختمھا بختم "ُيصرف أن ُيعد أمين الصندوق النسخة ا

  للمستفيد ا&ول فقط" مع توقيع الشخص المخول بالتوقيع). 

  

[...]  
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من خMل شيكات مختومة المصروفة يوصى بأن ُتصدر جميع القروض  7.4

  بختم "ُيصرف للمستفيد ا&ول فقط" لصالح المستفيد. 

  

جميع الشيكات بختم "ُيصرف للمستفيد ا&ول فقط" باستثناء حا-ت  ينبغي ختم 8.4

محدودة. وفي مثل ھذه الحا-ت يمكن تجيير الشيكات إذا كانت لدى العميل إعاقة أو 

مرض أو إن كان مسنا، ھذا و- سبيل إلى الموافقة على الحا-ت المحددة إ- 

  بموجب مراجعة تجريھا ا$دارة. 

 

 1321ا$دارية ل`مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم كما أشارت المحكمة  .33

 :IX)، في الفقرة رقم 2007(

  

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا-جتھادية ل`مين العام الحكم 

فيما إن لّبى موظف معايير السلوك المسطورة في ميثاق ا&مم المتحدة والنظامين 

  موظفين أم -. ا&ساسي وا$داري لل

 

 

-Haniya 2010على خطى محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا رقم  سيرا .34

UNAT-024 وحكمھا رقم ،Maslamani 2010-UNAT-028،  فإّن المحكمة عندما تراجع

) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبـِتت أم - i(فإّن المحكمة ستنظر  إجراء تأديبيا

)ii) - فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم (iii فيما إن كانت العقوبة المفروضة (

إلى فقه محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في  لكن، نشير إلى ا]تي استنادا متناسبة مع المخالفة أم -.

 : Abu Hamda 2010-UNAT-022حكمھا 
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 تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ-ّ إن كان ثمة القاعدة العادية أّن المحاكم -

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

  

  مسألة ا$ثبات المعقول أو عدمه للوقائع التي قامت عليھا العقوبة

 

تستحضر المحكمة أن تحقيقا أوليا أجري بعد التقرير الذي كتبه مسؤول ا$غاثة والخدمات  .35

مركز برنامج المرأة، وكشف التحقيق ا&ولي أن من -جتماعية في المنطقة ومفاده أن وثائق ُسرقت ا

دينار  11,000قروض متطوعة في المركز ("المحتالة") ارتكبت ا-حتيال بأخذھا حوالى  ةمسؤول

مزاعم ليتولى التحقيق في جملة أمور من بينھا بصورة قروض مزيفة. وُشكل مجلس تحقيق  1أردني

 المحتالة بأن المدعية أھملت واجباتھا ا$شرافية.

  

تكّون مجلس التحقيق من شخصين ُصرح لھما بجمع ا&دلة ومقابلة الشھود مع المراعاة  .36

بضمير حي للمبادئ العامة للعدل وعدالة ا$جراءات والقواعد وا$جراءات ذات الصلة في ا&ونروا 

 والحفاظ على السرية التامة. وكانت اختصاصاتھما كما يلي: 

 
)i(  ية التي تم تلقيھا بشأن ا&ولإجراء استعراض دقيق للمعلومات

 المزاعم؛ 

)ii(  بسات المحيطة بالزعمMتقديم وصف لجميع الوقائع ذات الصلة والم

 الحكم إن[المزاعم] المقدمة ضد ا&شخاص موضع التحقيق، وكذلك 

سوء السلوك  أن – أو إن ُوجدت أدلة -لMعتقاد كان ھناك سبب 

 أم -؛ [و]ارُتكب المزعوم 

                                      
1
    دو-ر أميركي. 15,502ھذا يعادل نحو  
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)iii(  ناك حا-ت أخرى من عدم امتثال النظامين إن كانت ھفيما ا$ثبات

ا&ساسي وا$داري للموظفين في ا&ونروا وغيرھما من ا&حكام 

 القانونية ذات الصلة في ا$طار التنظيمي للوكالة[.]

 

جرت مقابلة أربعة شھود من بينھم المدعية، ثم قُدم للوكالة تقرير موجز ودقيق وحسن الصياغة 

  التوصيات.  الشھود بما في ذك ات$فاد

  

 
كما ھو مثبت في السجل، وقعت المحتالة اعترافا تقول فيه إنھا ما فتئت ترتكب ا-حتيال منذ  .37

، كما يدل السجل على أن المديرة (المدعية) أتاحت السبيل لوقوع ھذا ا-حتيال بعدم 2011عام 

أن غياب ھذا  طلبھا من موظفيھا ختم شيكات القروض بختم "ُيصرف للمستفيد ا&ول فقط"، علما

مّكن المحتالة من اختMس نحو  –بسبب عجز المدعية عن ا$شراف على موظفيھا  –الختم 

 سنوات عدة.دو-ر أميركي من مركز برنامج المرأة على مدى  15,000

   

من المھم ا$شارة إلى أن المدعية لم تنكر في أي وقت أنھا عجزت عن ممارسة دورھا  .38

أن ا$جراءات السليمة $صدار شيكات القروض للمستفيدين قد اُتبعت؛ ضمان ا$شرافي المتمثل في 

سياسات ومن المھم أيضا ا$شارة إلى أن المدعية وّقعت وثيقة تقول إنھا تسلّمت نسخة من 

، علما أن المدعى عليه قدم وإجراءات الرقابة الداخلية لبرنامج الصندوق الُمدار من المجتمع المحلي

 ، وأنھا شاركت في جلسات وورشات عمل معنية بھذه السياسات. 18لحق ھذه الوثيقة في الم

 
تستحضر المحكمة ما قضت به المحكمة ا$دارية ل`مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، بشأن  .39

 1022قضت في حكمھا رقم  فقدإثبات الوقائع التي تقوم عليھا ا$جراءات التأديبية إثباتا معقو-، 

 بما يلي:  Vالفقرة  في Araim (2001)في قضية 
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ا$دارة - ُيطلب منھا أن تثبت قضيتھا أبعد من الشك المعقول، و- يترتب عليھا إ-ّ 

يكفي "تقديم دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا وتوصياتھا، والمقصود بكلمة كاٍف ھو أّنه 

وبعبارة أخرى، فإّن المقصود توافر  [...] "على نحو معقول $قامة دعوى قانونية

  .للقانون قد وقع ى استد-ل معقول على أّن انتھاكائع كافية تتيح التوصل إلوقا

  

  .29الفقرة  Molari 2011-UNAT-164انظر أيضا حكم محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف رقم 

 
استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن الوكالة مارست العناية الMزمة عندما أطلقت تحقيقا    .40

 ائع التي قامت عليھا العقوبة أثبِتت إثباتا معقو-.واستنتجت أن الوق

  

  في مسألة ارتقاء الوقائع المثبتة إلى سوء سلوك

  

أعلِمت المدعية أن التحقيق لم يجد أدلة تدعم  2014أبريل/نيسان  3بموجب رسالة مؤرخة  .41

أن  ا&دلة أثبتتبرنامج المرأة، بيد أن الزعم القائل إنھا كانت شريكة في ارتكاب ا-حتيال في مركز 

المدعية أھملت دورھا ا$شرافي بسبب عدم تفقدھا ختم "ُيصرف للمستفيد ا&ول فقط" على الشيكات 

 التي أصدرھا مركز برنامج المرأة رغم علم المدعية بإجراءات الرقابة الداخلية.

   

عت كما تقدمت ا$شارة، أكدت المدعية أنھا كانت على علم بالسياسات المعنية التي ُوض .42

لتفادي ا-حتيال، وذكرت المدعية أنھا قرأت ا$رشادات وإجراءات الرقابة الداخلية وإن لم تكن 

قراءة بالتفصيل "&ن ھناك الكثير من ا$جراءات المكتوبة التي لم تكن مطبقة [...] و- أحد يقرأھا". 

المراكز ا&خرى - وعMوة على ذلك، إن ردھا بالقول إن حا-ت احتيال مماثلة ارُتكبت في جميع 

يعفيھا من مسؤولياتھا، بل إن شرحھا ھذا يؤكد أنھا - تقّدر دورھا ا$شرافي وأنھا تستخف 

 بمسؤولياتھا المھنية وما زال عليھا أن تفھم جسامة سلوكھا غير المھني. 
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غت عن مشاكل في مراكز أخرى بيد أنھا لم تقدم أي دليل لدعم ھذه لّ تحتج المدعية بأنھا بَ  .43

من الشيكات من مراكز أخرى - يظھر عليھا الختم  احجة بل أرفقت بد- من ذلك عددا كبيرال

قاصدة بذلك أن تثبت أن ا$جراء السليم لم ُيتبع في مراكز أخرى أيضا. وتتساءل المحكمة  المذكور

ت التي تلق –تعتقد أن كثرة ا&خطاء تؤدي إلى الصواب؛ و- يبدو أن المدعية إن كانت المدعية 

بسبب إھمالھا لواجباتھا ا$شرافية قبل الحادثة الواردة في ھذه  2009رسالة تنبيه في يوليو/تموز 

تعلمت من تجربتھا السابقة. واستنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن الوقائع المثبتة  –القضية بكثير 

 ترقى إلى سوء سلوك. 

 
تأديبي المتمثل في اللوم الكتابي على $جراء المسألة إن كان قرار المدعى، القاضي بفرض ا

 المدعية، قرارا غير متناسب أو غير مسوغ بحيث ألحق بھا ظلما

 
عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، ومع ا-عتراف بالسلطة ا-جتھادية الواسعة  .44

للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية، تMحظ المحكمة على وجه الخصوص طبيعة وظيفة أي 

 وتحديدا Haniya 2010-UNAT-024محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف رقم  ؛ حيث قضتمدعٍ 

 :بما يلي في معرض تعليقھا على سلوك موظف 34الفقرة 

  

يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظراً إلى الوظيفة التي كان يشغلھا والمسؤوليات 

   .التي اؤتمن عليھا

 

أي  –ية مسؤولة تنمية مشروع، وينطوي سلوكھا في زمن القرار المطعون فيه كانت المدع .45

على خطورة أكبر &نھا تضطلع بمسؤوليات إشرافية. وقد تسبب  –إھمالھا لواجباتھا ا$شرافية 

للوكالة في الوقت الذي أمكن فيه استخدام المال لمساعدة -جئين كبيرة سلوكھا في خسارة مالية 

 محتاجين.
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اء التأديبي المتمثل في اللوم الكتابي ھو ا$جراء ا&خف تود المحكمة ا-ستحضار أن ا$جر .46

الذي يمكن للوكالة فرضه على الموظف، علما أنھا عقوبة يجوز أن تنشأ من حادثة واحدة كما ھو 

، كما - يوجد التزام يقضي بإعطاء A/10من توجيه شؤون الموظفين رقم  1.7مبين في المادة 

 كتابي عليه كما تزعم المدعية.  إشعار أو إنذار للموظف قبل فرض لوم

 
بعد الحكم بأن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثِبتت حسب ا&صول، وأنھا تدعم قانونا  .47

، ومع تذكر الفقه القانوني المعني بتناسب العقوبة والذنب، تجد كوصف فعل المدعية بأنه سوء سلو

المحكمة أن عقوبة فرض ا$جراء التأديبي المتمثل في اللوم الكتابي على المدعية لم يكن غير 

 متناسب ولم يسفر عن ظلم. 

 
مسألة اتخاذ قرار المدعى عليه بصورة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو اعتراه خلل إجرائي أو  في

 خطأ في القانون أم -

 

-Asaad 2010-UNATكما قضت محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا رقم  .48

اُتخذ  ، المسألة ا]ن ھي النظر إن كان قرار المدعى عليه فرض لوم كتابي على المدعية قد021

أو  ، أو إن كان دافعه التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع،بصورة تعسفية أو مزاجية

 إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون.

  

تحتج المدعية بأن تفاصيل القضية لم ُتمنح ا-عتبار. وقضت محكمة ا&مم المتحدة  .49

وھنا تذكير للمدعية أيضا أنھا  2حتھا. لMستئناف أن الطرف الزاعم لواقعة يحمل عبء إثبات ص

تحمل عبء ا$ثبات ويجب عليھا تقدم أدلة مقنعة على أن قرار المدعى عليه كان مشوبا بدافع غير 

 عوامل أخرى خارجة عن الموضوع كما زعمت في دعواھا. بسليم أو 

 

                                      
2
  .Hepworth 2011-UNAT-178، وحكمھا Azzouni 2010-UNAT-081انظر أيضا حكم محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف   
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الوكالة عند النظر في السجل، تجد المحكمة أن زعم المدعية غير مثبت، ويؤكد السجل أن  .50

ورد فيه أن وثائق قد ُسرقت من مركز  ةاجتماعي ةتصرفت بعناية فور تسلمھا تقريرا كتابيا من باحث

 برنامج المرأة. وكما ھو مثبت في السجل، تم ا$بMغ عن السرقة إلى نائب برنامج ا$غاثة

والخدمات ا-جتماعية، ثم أجري تحقيق أولي في مزاعم ا-حتيال ومخالفة معايير السلوك في 

 ا&ونروا، وھذا بدوره أدى إلى تشكيل مجلس تحقيق. 

 
عندما أعطيت المدعية الفرصة من خMل "رسالة ا$جراءات العادلة" لتفنيد المزاعم  .51

والنتائج التي توصل إليھا مجلس التحقيق، ما كان منھا إ- تكرار قولھا إن جميع المراكز - تتفقد 

ختم "ُيصرف للمستفيد ا&ول فقط" وإنه تنبغي محاسبة الجميع. وفيما يخص حجتھا أنه - ينبغي 

صيصھا وحدھا للعقوبة التأديبية وأنه - تنبغي إحالة قضيتھا إلى دائرة الشؤون القانونية فإن ھذا تخ

تذكير للمدعية أنھا ھي موضوع ھذه الدعوى وليس موظفين أو مشرفين آخرين تزعم أنھم عجزوا 

ر المدعية أن من ا&ھمية بمكان أن تتحمل المسؤول dية عن سلوكھا عن امتثال المعايير المھنية. وُتذك

 والعواقب الناجمة عن ذلك. 

 
أن إخضاعھا للتحقيق برھان على نية ا$دارة $دانتھا قبل معرفة بأخيرا، تحتج المدعية  .52

التفاصيل. وتود المحكمة أن تذكر المدعية أن التحقيق ھو بالضبط الطريقة الموضوعية $ثبات 

تاج المدعية فندھا، كما تعتبر المحكمة أن استنالوقائع التي إما تؤكد المزاعم المقدمة ضد موظف أو ت

ھذا غير عقMني. وأما زعمھا أنه تم تجاھلھا في جميع ا-جتماعات والمراسMت، فيشير السجل إلى 

أن المدعية أعلِمت بالمزاعم المقدمة ضدھا وبالتحقيق وأعطيت رسالة "ا$جراءات العادلة" التي 

 أتاحت لھا دحض نتائج مجلس التحقيق. 

 
 Liyanaraachchigeإن ما قضت به محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا  .53

2010-UNAT-087  ا$جراءات العادلة، أي أن في سعى إلى ضمان احترام حقوق المدعي

المدعي حصل على ا$جراءات العادلة والوصول إلى معلومات $عداد دفاع. ولدى ا-طMع على 

المدعية إذ حصلت على التقرير المحرر لمجلس التحقيق فقد السجل فإن المحكمة مطمئنة بأن 
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توفرت لھا جميع المعلومات ذات الصلة $عداد دفاع والطعن في نتائج مجلس التحقيق. واستنادا إلى 

 ما تقدم، تجد المحكمة أن الوكالة منحت المدعية حقوقھا في ا$جراءات العادلة. 

 
مقنع  –أن المدعية عجزت عن تقديم أي دليل بعد استعراض دقيق للملف، تقضي المحكمة  .54

على الدافع غير السليم المزعوم لدى المدعى عليه عندما فرض عليھا ا$جراء  –أو غير مقنع 

، و- تجد المحكمة في السجل أي دليل على أخطاء إجرائية أو 3التأديبي المتمثل في اللوم الكتابي

 تحيز أو تعسف أو خطأ في القانون. 

 
  أساس قانوني لطلب المدعية لMنتصاف؟ ھل ھناك 

 
 طلبت المدعية سحب رسالة اللوم الكتابي. وبعد الحكم بأن:  .55

  

  

)i( أثبِتت   - رسالة اللومأي  -الوقائع التي استند إليھا ا$جراء التأديبي

  وفق المعقول؛

)ii( وصف الفعل بسوء السلوك؛ الوقائع دعمت قانونا 

)iii( مع الذنب؛ ا$جراء التأديبي كان متناسبا 

)iv( دعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل لمالسلطة ا-جتھادية ل

إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ 

 في القانون؛

  

  لMنتصاف - أساس له - في الواقع و- في القانون.  ةتقرر المحكمة أّن طلب المدعي

 

 
                                      

3
  . Kumar (1997)في قضية  834حسب فقه المحكمة ا$دارية ل`مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم  
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  الخ&صة

  

 . ملھابكا تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة .56

  

  

  

  

  

     (ُوقـeع) 

  القاضية بانة َبرازي

   2015 نوفمبر/تشرين الثاني 29 بتاريخ

 

  

  2015نوفمبر/تشرين الثاني  29 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـeع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


