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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/052                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/058 

Date: 21 December 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  المدعي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة وتشغيل *جئي فلسطين  ضد مرفوعةھذه دعوى  .1

وھو قرار إيقاف المدعي عن ، دعى عليه")باسم ا&ونروا ("الم أيضافي الشرق ا&دنى التي ُتعرف 

   . العمل إيقافا بأجر في انتظار نتيجة تحقيق

  

  الوقائع 

 

في وظيفة عامل نظافة  دخل المدعي في خدمة الوكالة 1989يونيو/حزيران  1اعتبارا من  .2

عوى كان المدعي يعمل في بالد. وفي الزمن المرتبط 1والخطوة  1زرقاء على الدرجة في مخيم ال

 . 5والخطوة  12الوكالة في وظيفة مسؤول إداري على الدرجة 

 

أعلم مكتب ا$عFم في مكتب إقليم ا&ردن مدير عمليات  2014سبتمبر/أيلول  7في  .3

 ".unrwa jfoل اسم "ما&ونروا في ا&ردن أن رسالة مسيئة ُنشرت على حساب فيس بوك يح

 
بأجر في انتظار نتيجة تحقيق  أوِقف المدعي عن العمل إيقافا 2014سبتمبر/أيلول  8في  .4

المزعوم الذي ُنشر على فيس بوك. وقد كتب مدير عمليات ا&ونروا في في المنشور المسيء 

 ا&ردن ما يلي في رسالة ا$يقاف عن العمل: 

 
في حساب فيس بوك يحمل اسم ُنشر على جدار  ءمنشور مسي عن...] لقد أبلغ [

’unrwa jfo [...]‘ وبعد استعراض دقيق ُوجد أنك مدير ھذا الحساب، وأنك أنشأت

ونشرت مسائل متعلقة بالوكالة  UNRWA JFOحسابا في فيس بوك باستخدام اسم 

  [...] بدون تصريح مFئم. 
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لقد شّكلت مجلس تحقيق بشأن التھمة الموجھة إليك. وفي ھذه المرحلة من التحقيق 

ت وقوع سوء سلوك وأن استمرارك [في الوظيفة] أثناء $ثبا‘ ظاھرية’ھناك أدلة 

  التحقيق سيضر بمصالح الوكالة. 

  

وعليه، اعتبارا من تاريخ تسلمك ھذه الرسالة فأنت موقوف عن العمل إيقافا بأجر حتى 

  إشعار آخر في انتظار نتيجة التحقيق [...]. 

  

 تخضع لتدابير تأديبيةقائم على أسس قوية فقد إذا تبين أن سوء السلوك المبلغ عنه 

  تشمل إنھاء خدماتك من الوكالة وتصله [...].

     

 
 طلب المدعي التقاعد الطوعي المبكر. 2014سبتمبر/أيلول  10في  .5

  

 بشأنالمدعَي ب القانوني في إقليم ا&ردن قابل رئيس المكت 2014سبتمبر/أيلول  15في  .6

 مزاعم سوء السلوك التي قدمت ضده. 

 
أعلم مسؤول الموارد البشرية  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  19بموجب رسالة مؤرخة  .7

أكتوبر/تشرين  31وأن خدمته مع الوكالة ستنتھي في  المدعي أن طلبه للتقاعد الطوعي المبكر قُبل

  . 2014ا&ول 

 
 أنھيت خدمة المدعي في الوكالة.  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  31في  .8

 
طلب المدعي مراجعة لقرار إيقافه عن العمل إيقافا  2014/تشرين الثاني نوفمبر 2في  .9

 بأجر في انتظار نتيجة تحقيق. 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014ديسمبر/كانون ا&ول  8في  .10

 ("المحكمة"). 
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رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع  2014ديسمبر/كانون ا&ول  10 في .11

 رده على الدعوى، وأرسل الطلب إلى المدعي الذي لم يرفع أي رد.

 
ديسمبر/كانون ا&ول  22المؤرخ  )UNRWA/DT/2014( 125بموجب ا&مر رقم  .12

 ع رده على الدعوى. وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرف 2014

 
 رفع المدعى عليه ردا على الدعوى.  2015يناير/كانون الثاني  16في  .13

 
 2015أبريل/نيسان  28) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 044بموجب ا&مر رقم  .14

أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يرفع ترجمة عربية للرد، فرفع المدعى عليه ترجمة عربية للرد 

 تم إرسالھا إلى المدعي. 

 
رفع المدعي مFحظات على رد المدعى عليه وطلب فيھا من  2015مايو/أيار  27في  .15

، وأرِسلت المFحظات "القضيةالمحكمة أن تستدعي شاھدا زعم أن "لديه أقوال خطيرة يدلي بھا في 

 المدعى عليه. 

 
طلب المدعي من  2015ديسمبر/كانون ا&ول  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

 على ا$نترنت.  الحكمھذا * تنشر المحكمة أ

 
  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .17

  

i(  ليس ھو مدير حساب فيس بوك المزعوم؛ 

ii(  لم تتم مواجھته بالمزاعم المقدمة ضده و* با&دلة الداعمة

 للمزاعم؛
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iii(  أوِقف عن العمل "بدون أي أدلة عدا شھود" اعتقدوا أنه أنشأ

 صفحة فيس بوك المزعومة؛

iv(  ستجواب قبل إيقافه عن العمل؛Fلم "ُيطلب للتحقيق" أو ل 

v(  رفع طلب التقاعد الطوعي المبكر لتفادي حرمانه من

 مدخراته؛ 

vi(  ُطلب إليه أن يعيد ھاتفه الجوال الرسمي والخط عندما أوِقف

 عن العمل رغم أنه احتوى بيانات شخصية؛ 

vii(  تمت مواجھته "بمعاملة مخيفة من أشخاص ملكوا السلطة

 ؛ والنفوذ"

viii(  دفعته "مخاوفه" إلى رفع استقالته وساوره "قلق" على حياته

 وعائلته؛ 

ix(  م "القصة" في ا&ردن وتعرض &خطار، ولمFأذاع ا$ع

تكن ھناك ضمانه من أنه لن يخضع للتحقيق على يد 

 ا&جھزة ا&منية ا&ردنية؛ و

x(  ."كان قبول استقالته "ضد القانون 

       

 يلتمس المدعي ما يلي:  .18

  

i(  تبرئته من التھم الخطيرة؛ 

ii(  إعادته إلى عمله بالوضع السابق؛ 

iii(  منحه تعويضا عن ا&ضرار المعنوية والمالية؛ 

iv( إجراء تحقيق في المزاعم؛ و 

v(  .مساءلة كل شخص شھد ضده بدون دليل داعم 

  

  حجج المدعى عليه
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 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .19

 

i( مة قرار إيقافFالمدعي عن العمل إيقافا بأجر إلى حين صدور نتيجة تحقيق؛  س 

ii(  بعد أن أعلِمت ا$دارة عن الرسالة المسيئة استفسرت عن ھوية مدير حساب فيس بوك

، غية معرفة المسؤول عن نشر الرسائل"، أي أنھا استقصت بunrwa jfoالمسمى "

ھذا ا&ساس قررت  فأعلم موظفون عدة ا$دارة أن المدعي ھو مدير الحساب. وعلى

 الوكالة إيقاف المدعي عن العمل أثناء تحقيق في المزاعم؛ 

iii(  كانت التھمة الموجھة للمدعي قائمة على أسس قوية ظاھريا &ن العديد من الموظفين أكدوا

 أنه مدير الحساب؛ 

iv(  يعد نشر محتوى غير *ئق على صفحة فيس بوك انتھاكا للنظام ا&ساسي للموظفين

 ويرقى إلى سوء سلوك؛  4.1 حليين رقممال

v(  15في في المقابلة التي أجراھا رئيس المكتب القانوني في إقليم ا&ردن مع المدعي 

 تمت مواجھته بالمزاعم التي أدت إلى إيقافه عن العمل؛  2014سبتمبر/أيلول 

vi(  ُطلب من المدعي تسليم ھاتفه الجوال وحاسوبه &غراض تتعلق بالتحقيق وذلك *حتمال أن

 ن الجھازان يحتويان على أدلة تتعلق بالمنشور المسيء على فيس بوك؛ يكو

vii(   ؛ طوعا طلبه للتقاعد الطوعي المبكررفع المدعي 

viii(  لم يتم تشكيل مجلس تحقيق ولم ُيكمل التحقيق في تورط المدعي في مسألة فيس بوك

 &ن المدعي طلب التقاعد الطوعي المبكر بعد يومين من إيقافه عن العمل؛ و

ix(  *لوسائل ا*نتصاف التي يطلبھا المدعي.  قانونيا أساس 

      

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .20

  

  ا$عتبارات

  

  المسألة التمھيدية
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من المدعي قررت المحكمة  2015ديسمبر/كانون ا&ول  16بناء على الطلب المؤرخ  .21

وھذا قرار اجتھادي استثنائي ُيعزى إلى الظروف المحددة في ھذه  إخفاء ھوية المدعي في الحكم،

 القضية. 

  

  نطاق القضية

 

في الطلب الذي رفعه المدعي لمراجعة القرار ھناك قرار واحد مطعون فيه وھو قرار  .22

ومع أن المدعي طعن بموجب الدعوى التي  في انتظار نتيجة تحقيق؛إيقافا بأجر إيقافه عن العمل 

 أن ھذا القرار لن ُيستعرض في ھذا الحكم. لطلبه للتقاعد الطوعي المبكر إ*ّ  رفعھا في قبول الوكالة

  

  موضوع الدعوى

  

 على اYتي:  4.10ينص النظام ا&ساسي للموظفين رقم  .23

  

  

التھمة في  إلى موظف ورأى المفوض العام أنخطير إذا ُوجھت تھمة سوء سلوك 

استمرار الموظف في منصبه أثناء تحقيق  مبنية على أسس قوية، أو أن‘ ھرھاظا’

الموظف، بأجر أو بدون أجر، عن  إيقاففي التھمة سيضر مصالَح الوكالة، يجوز 

  . عن العمل حقوَق الموظف يقافأداء وظائفه على ذمة التحقيق، ويجب أ*ّ يضر ا$

 

لدى علمھا بنشر مادة مسيئة على حساب فيس بوك اسمه  أن الوكالة أجرتتبين ا&دلة  .24

"unrwa jfoوقد أعلِم المدعي، الذي اشُتبه في أنه مدير الحساب المزعوم، " تقييما أوليا للوضع .

من مدير  2014سبتمبر/أيلول  8بإيقافه عن العمل إيقافا بأجر مدفوع وذلك بموجب رسالة مؤرخة 

عمليات ا&ونروا في ا&ردن. وفي الرسالة المذكورة أعلم مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن المدعَي 

أنه شّكل مجلس تحقيق بشأن الزعم المقدم ضد المدعي الذي أعلِم أيضا بوجود أدلة "ظاھرية" تدعم 
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أثناء التحقيق سيضر بمصالح النتيجة القائلة بأن سوء سلوك وقع وأن استمرار وجوده في الوظيفة 

 الوكالة. 

 

يزعم المدعي في الدعوى أنه لم يكن مدير حساب فيس بوك المزعوم، بيد أن النظام  .25

ينص على إمكانية إيقاف موظف عن العمل إذا رأت الوكالة أن  4.10ا&ساسي للموظفين رقم 

ناء التحقيق سيضر ثأأو أن استمرار الموظف في الوظيفة  التھمة قائمة على أسس قوية "ظاھريا"

بمصالح الوكالة. وفي القضية الحاضرة تجد المحكمة أنه على ا&قل استوفي شرط التھمة القائمة 

ردن &على أسس قوية "ظاھريا" استنادا إلى المعلومات التي حصل عليھا المكتب القانوني في إقليم ا

 لمدعي كان مدير حساب فيس بوك المعني. من موظفين عدة تدل على أن ا

 
تستحضر المحكمة أن قرار ا$يقاف ليس عقوبة بل ھو مجرد تدبير إداري يجيز إيقاف  .26

موظف عن الخدمة أثناء التحقيق. واحتمال أن يخلص التحقيق في ختامه إلى أن الموظف غير 

إيقافه عن العمل عندما  مسؤول عن التھم المزعومة فھذا * يؤدي إلى تبعات بشأن شرعية قرار

تكون التھمة قائمة على أسس قوية "ظاھريا". وعليه فإن طلب المدعي من المحكمة استدعاء شاھد 

يزعم المدعي أن"لديه أقوال خطيرة يدلي بھا في القضية" إنما ھو طلب ليس له صلة &ن القرار 

 إيقافا بأجر على ذمة التحقيق. المطعون فيه ھو إيقافه عن العمل 

 
استنادا إلى ما تقدم، ترى المحكمة أن قرار إيقاف المدعي عن العمل إيقافا بأجر قرار  .27

شرعي، وبھذا تعتبر المحكمة أن ا*نتصاف الذي يلتمسه المدعي ليس له أساس * في الواقع و* في 

 القانون. 

 
  

   الخ&صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .28
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  أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـ]ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015 ديسمبر/كانون ا&ول 21 بتاريخ

 

  

  2015ديسمبر/كانون ا&ول  21 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ]ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


