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 ح[خطة

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2015/027                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/022 

Date: 29 June 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو حمد

  

  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

 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/HQA/2015/027                                              

                                                                                                                         Judgment No.: UNRWA/DT/2016/022   

                                                                                                                                                                                                              

Page 2 of 16 

  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا)مم  ضد ("المدعي") أبو حمدمحمد حسن أسامة رفعھا ھذه دعوى  .1

دعى باسم ا)ونروا ("الم الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضافي المتحدة &غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

     إليه.  لفت نظروھو قرار توجيه  ،عليه")

  

  الوقائع 

 

" في Bانضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة معلم " 1992سبتمبر/أيلول  7 اعتبارا من .2

. 1والخطوة  8مدرسة وقاص ا&عدادية للبنات بموجب تعيين مؤقت غير محدد ا)جل على الدرجة 

ُعين المدعي في وظيفة مسؤول إحصاءات التعليم على الدرجة  2000مايو/أيار  1واعتبارا من 

 في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لHونروا في عّمان.  14

 

البحث أعيد تصنيف وظيفة المدعي لتصبح وظيفة مستشار  2014مايو/أيار  1اعتبارا من  .3

 ، وكان يشغل ھذه الوظيفة في الزمن المتعلق بھذه الدعوى. 8والخطوة  16والتطوير على الدرجة 

 
إلى المدعي، ذكرت  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

 التطوير في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لHونروا في عّمان ما يلي: رئيسة وحدة البحث و

 
  

با&شارة إلى اجتماعنا اليوم، لم تكن طريقة تواصلك و, ارتفاع صوتك مفيدتين 

[النص منقول] وأديا إلى التشويش. وقد أدليت بعبارات سلبية (كقولك إنك لم ترغب 

إلى [ب] تدوين ھذا في محاضر ا,جتماع)، في تسليم المھمة المطلوبة، كما طلبَت 

  وھذه أمور غير مقبولة مھنيا. 
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على رئيسة  يرد المدع 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 وحدة البحث والتطوير كما يلي: 

  

الطريقة التي تتحدثين بھا معي شخصية وليست مقبولة؛ ولذلك غادرت ا,جتماع 

ولن أحضر اجتماعات غير مھنية. ولغة الحوار غير مھنية [النص منقول] أين 

المھنية في العمل الذي , يعرف فيه الموظف دوره. ھذا سوء في التواصل وأنا 

  أعمل لتحقيق مصلحة الوكالة و, أعمل لدى أحد. 

  

 

إلى رئيسة وحدة البحث  2014ديسمبر/كانون ا)ول  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 والتطوير، اشتكت المساعدة ا&دارية من أن المدعي تواصل معھا بطريقة غير ,ئقة وغير مقبولة. 

 

إلى المدعي، ذكرت رئيسة وحدة  2014ديسمبر/كانون ا)ول  12بموجب رسالة مؤرخة  .7

 يلي:  البحث والتطوير ما

 
  

كما تعلم، لقد تلقيت شكوى كتابية من المساعدة ا&دارية )نك رفعت صوتك عليھا 

ن ھذه الحادثة التي إا قالت إن ھذا حدث أكثر من مرة وبطريقة غير ,ئقة، كم

  ديسمبر/كانون ا)ول ھي الثالثة التي شھدھا آخرون.  2وقعت في 

  

أن التواصل المھني مھم جدا من  وفقا لقوانين ا)ونروا ھذا سلوك محظور، علما

  أجل بيئة عمل صحية وإيجابية.
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لقد اجتمعنا أمس وذكرَت أنك تعتبر الطريقة التي تواصلت بھا مع المساعدة 

ا&دارية غير مسيئة وغير مھينة، لكن علينا مراعاة مشاعر الزمUء وأن نبقى 

  مھنيين في تواصلنا. 

  

أھمية التواصل المھني يعد حادثة اجتمعت بك مديرة التعليم وأعادت التأكيد على 

أكتوبر/تشرين ا)ول بعد حادثة  27وقعت في مارس/آذار، كما اجتمعت أنا بك في 

  أخرى وقعت خUل اجتماع عمل تم التشديد فيه على ما سبق. 

  

أرجو العلم أن  حيث إن ھذه [ليست] الحادثة ا)ولى التي ُيلفت نظري إليھا،

(التشديد  يوم أمس وھذه الرسالة ا)ليكترونية يعتبران لفت نظر شفھي نااجتماع

أ, تقع حا,ت أخرى وأن مسألة التواصل يمكن حلھا داخليا؛ مضاف). وآمل 

وبخUف ذلك سأكون مضطرة إلى رفع ھذه المسألة إلى مستوى أعلى وأنا آمل أنه 

  . يمكننا تفادي تصعيد ھذه المسالة

   

 
إلى رئيسة وحدة البحث  2014ديسمبر/كانون ا)ول  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

 سحب الشكوى ضد المدعي.  دوالتطوير، ذكرت المساعدة ا&دارية أنھا تري

 

إلى رئيسة وحدة البحث  2014ديسمبر/كانون ا)ول  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

والتطوير ذكر المدعي أنه "لم يعتذر للمساعدة ا&دارية بل شرح الوضع لھا )ن ا,عتراف إقرار 

بارتكاب ذلك السلوك"، وقال إن الرسالة ا&ليكترونية من رئيسة وحدة البحث والتطوير قالت إن 

 نظر شفھي إ, أن "الفعل كتابي". اللفت 
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رفع المدعي طلب مراجعة لقرار رئيسة وحدة البحث  2015يناير/كانون الثاني  18في  .10

 12والتطوير القاضي بتوجيه "لفت نظر شفھي" إليه بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

 . 2014ديسمبر/كانون ا)ول 

 
ا)ونروا للمنازعات  رفع المدعي دعوى إلى محكمة 2015مايو/أيار  11في  .11

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

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى، فأرِسل الرد إلى المدعي  2015يونيو/حزيران  8في  .12

 . 2015يونيو/حزيران  9في 

 
 065أصدرت المحكمة ا)مر رقم  2015يونيو/حزيران  10في  .13

)UNRWA/DT/20157فيه المدعى عليه بأن يرفع ترجمة عربية للرد. وفي  ) تأمر 

 . 2015يوليو/تموز  8ُرفعت الترجمة إلى المحكمة وأرِسلت إلى المدعي في  2015يوليو/تموز 

 
 رفع المدعي طلب تقديم مUحظات على رد المدعى عليه.  2015يوليو/تموز  16في  .14

 
 أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه، ولم ُيرفع رد عليه.  2015يوليو/تموز  21في  .15

 
 )UNRWA/DT/2015( 086أصدرت المحكمة ا)مر رقم  2015يوليو/تموز  28في  .16

 ووافقت بموجبه على طلب المدعي لرفع مUحظات على رد المدعى عليه. 

 
 12رفع المدعي مUحظاته التي أرِسلت إلى المدعى عليه في  2015أغسطس/آب  11في  .17

 . 2015أغسطس/آب 

 
 034أصدرت المحكمة ا)مر رقم  2016أبريل/نيسان  25في  .18

)UNRWA/DT/2016 الشھادات الكتابية لكل من للمحكمة ) تأمر فيه المدعي بأن يقدم
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ر، ورئيس ا&حصاء في وحدة البحث "المساعدة ا&دارية المشتكية، ورئيسة وحدة البحث والتطوي

 ي شھادة أخرى يعتبرھا ذات صلة بالقضية". أوكذلك  والتطوير

 
تلقت المحكمة الشھادات الكتابية لكل من رئيسة وحدة البحث  2016مايو/أيار  5في  .19

وُنظم المعلومات ا&دارية التعليمية في وحدة والتطوير، والمساعدة ا&دارية، و"مسؤول ا&حصاء 

 " في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لHونروا في عّمان. ث والتطويرالبح

 
 سالفة الذكر للمدعى عليه. قدمت المحكمة الشھادات الكتابية  2016مايو/أيار  8في  .20

 
رفع المدعي طلبا إلى المحكمة يلتمس فيه "السماح له بمناقشة  2016مايو/أيار  17في  .21

شھادات الشھود في القضية المذكورة أعUه من خUل جلسة استماع و/أو منحه ا&ذن لرفع 

 مUحظات على الشھادات المقدمة للمحكمة". 

 
 ُيرفع رد.  أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه ولم 2016مايو/أيار  17في  .22

 
) UNRWA/DT/2016( 043أصدرت المحكمة ا)مر رقم  2016مايو/أيار  29في  .23

 ووافقت فيه على طلب المدعي لرفع مUحظات على شھادات الشھود التي قُدمت للمحكمة. 

 
رفع المدعى مUحظاته على الشھادات الكتابية. وفي اليوم  2016يونيو/حزيران  12في  .24

 لمدعي إلى المدعى عليه. مUحظات انفسه، أرِسلت 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:   .25
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i(  المتعلق بالتحرش، ولم يكن  06/2010يشكل القرار المطعون فيه انتھاكا للتعميم رقم

لرئيسة وحدة البحث والتطوير الحق في استعراض شكوى المساعدة ا&دارية واتخاذ 

قرار بشأنھا، وكان ينبغي تمرير الشكوى إلى مدير الموارد البشرية الذي كان ينبغي له 

كان ينبغي إغUق المسألة أو إن كان ينبغي إجراء تحقيق  إجراء تقييم أولي للبت فيما

 رسمي؛ 

ii( مه بصفته المذنب المزعومUبالمزاعم المقدمة ضده، كما أساءت كاتبة  كان ينبغي إع

 لفت النظر استعمال سلطتھا؛

 

iii(  يخضع لفت النظر لمبادئ العدالة وا)صول القانونية نفسھا التي تنطبق على"

 ؛القرار التأديبي"

 
iv(  ينبغي للوكالة أن تعلمه بنتيجة طلبه لمراجعة القرار؛ كان 

 
v(  26إنه "ينكر صحة المعلومات" الواردة في الرسالة ا&ليكترونية المؤرخة 

 المرسلة من رئيسة وحدة البحث والتطوير؛  2014أكتوبر/تشرين ا)ول 

 
vi(  دليل على أن رئيسة وحدة البحث والتطوير بحثت معه موضوع الشكوى قبل ,

 إرسال لفت النظر؛ و

 
vii(  ّب له القرار المطعون فيه ا&ذ,ل وأضر بحياته المھنية. سب 

 
   

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .26
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i(  عقد جلسة استماع ُيستمع فيھا إلى كل من المدعي والمساعدة ا&دارية ورئيسة وحدة البحث

 والتطوير ورئيس ا&حصاءات في وحدة البحث والتطوير بصفة شھود؛ 

ii(  فسخ القرار المطعون فيه وشطب رسالة لفت النظر من ملفه في شؤون الموظفين؛ 

iii( إحالة القضية إلى المفوض العام؛ و 

iv(  .منح تعويض له 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .27

  

i(  أساس لعقد جلسة استماع شفھية، فلم ُيشر المدعي إلى أي دليل ينوي رفعه في جلسة ,

 استماع؛ 

ii(  .يشكل قرار توجيه لفت نظر إلى المدعي ممارسة سليمة للسلطة ا,جتھادية للمفوض العام

لفت النظر، رفع المدعي صوته بطريقة رسالة وكما وردت ا&شارة في الشكوى وفي 

 زميلة له في المكتب؛  غير ,ئقة أثناء مخاطبته

iii(  رقم بموجب توجيه شؤون الموظفينA/10/Rev.1  ب على رئيسة وحدة ترتّ ، 5الفقرة

البحث والتطوير بصفتھا المشرف المباشر للمدعي أن تلفت انتباه المدعي إلى سلوكه 

 غير الُمرضي نسبيا. وقد كان ھناك سبب وجيه لتوجيه لفت نظر إلى المدعي؛ 

iv( ظر ناقشت رئيسة وحدة البحث والتطوير مع المدعي الطريقة التي قبل إصدار لفت الن

تواصل بھا مع المساعدة ا&دارية، مما يعني أن مبادئ ا&نصاف وا)صول القانونية قد 

 روعيت؛ 

v(  ن السلوك المنسوب إلى المدعي , يقع  06/2010, ُيعتد با,ستشھاد بأحكام التعميم(

 ضمن تعريف السلوك المحظور؛ 

vi( ا&جراَء الذي اتخذته رئيسة وحدة البحث والتطوير، أ,  ا&شاراُت إلى حا,ت سابقة تبرر

 وھو لفت انتباھه إلى سلوكه غير الُمرضي نسبيا؛ 
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vii( م الوكالة له بنتيجة طلبه لمراجعة القرار لم يسفر عن ضرر له؛ وUإن عدم إع 

viii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيUأساس قانونيا ل , 

  

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .28

  

  ا.عتبارات

  

 المسألة التمھيدية

 
لھا في أي وقت، يجوز من القواعد ا&جرائية للمحكمة على أن المحكمة " 14تنص المادة  .29

ا بناء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة تتخذھا من تلقاء نفسھا، أن تصدر أي أمر أو تعطي إم

 ."ه مUئم للبت العادل والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفينه يظھر للقاضي أنيأي توج

 

 Namrouti 2015-UNAT-593ھا ممحكمة ا)مم المتحدة لUستئناف في حك أشارت .30

إلى ا,جتھاد الواسع الممنوح للمحكمة فيما يخص مسائل إدارة القضايا وقضت بأنھا "لن تتدخل 

 باستخفاف في ا,جتھاد الواسع للمحكمة ا,بتدائية في إدارة القضايا". 

 

ي والمساعدة عطلب المدعي في عريضة الدعوى أن ُتعقد جلسة ُيستمع فيھا إلى المد .31

ا&دارية ورئيسة وحدة البحث والتطوير ورئيس ا&حصاءات في وحدة البحث والتطوير بصفة 

 شھود. 

 

 2016أبريل/نيسان  25) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 034بموجب ا)مر رقم  .32

ھادات الكتابية لكل من "المساعدة ا&دارية المشتكية، ورئيسة أمرت المحكمة المدعي بأن يقدم الش

وحدة البحث والتطوير، ورئيس ا&حصاء في وحدة البحث والتطوير وكذلك اي شھادة أخرى 

 يعتبرھا ذات صلة بالقضية".
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تلقت المحكمة الشھادات الكتابية لكل من رئيسة وحدة البحث  2016مايو/أيار  5في  .33

ة ا&دارية، و"مسؤول ا&حصاء وُنظم المعلومات ا&دارية التعليمية في وحدة والتطوير، والمساعد

البحث والتطوير" في دائرة التعليم في الرئاسة العامة لHونروا في عّمان. وأرِسلت ھذه الشھادات 

 بشأنھا. الطرفين وُسمح للمدعي بناء على طلبه بأن يرفع مUحظات على إلى 

 

ا)دلة الواردة في ملف القضية، بما في ذلك الشھادات الكتابية تجد المحكمة استنادا إلى  .34

 المذكورة أعUه ومUحظات المدعي عليھا، عدم الحاجة إلى جلسة استماع شفھية. 

 

  

 موضوع الدعوى

 

 يطعن المدعي في قرار توجيه لفت نظر إليه.  .35

 

كانت سارية في  ، التي1.110رقم السابقة تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين  .36

 الزمن المتعلق بالقضية، على ا\تي:

 
  

من اللوم  2.10التأديبية بموجب النظام ا)ساسي للموظفين رقم  التدابيرتتألف  .1

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

 .]..بسبب سوء السلوك[

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

 تدبيرايوجھه مسؤول مشرف إلى موظف، ولن ُيعتبر لفت النظر من ھذا القبيل 

 تأديبيا ضمن معنى ھذه القواعد. 
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 على ما يلي:  5في الفقرة  A/10/Rev.1توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  ينص .37

  

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

من سلطة أعلى بھدف لفت انتباه الموظف إلى خروقات طفيفة للنظام ا&داري 

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

  النظر ليس إجراء تأديبيا ضمن سياق توجيه شؤون الموظفين ھذا.

 

وھي محكمة سابقة، في معرض تعليقھا على  أشارت المحكمة ا&دارية لHمم المتحدة، .38

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

  

تأديبيا ضمن معنى قاعدة النظام ا&داري  تدبيرالفت النظر الكتابي , ُيعد  رغم أن

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

 ,941ظف , سيما عندما يوضع في ملفه ويبقى فيه (انظر الحكم رقم المو

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

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

  ة.لمبادئ العدالة وا)صول القانونية نفسھا التي تنطبق على القرارات التأديبي

 

 Abu Hamda 2010-UNAT-022محكمة ا)مم المتحدة لUستئناف في حكمھا قضت  .39

 :منه بما يلي 37وتحديدا في الفقرة 

  

إن كان ثمة  دخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ,المحاكم , تت القاعدة العادية أن

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

  

يزعم المدعي أنه كان ينبغي إعUمه بالمزاعم المقدمة ضده بصفته المذنب المزعوم؛ وتجد  .40

المحكمة أن رئيسة وحدة البحث والتطوير ناقشت مع المدعي قبل إصدار لفت النظر مسائل عدة 
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تتعلق بأسلوب تواصله بما في ذلك الطريقة التي تحدث بھا مع المساعدة ا&دارية. وتUحظ المحكمة 

 م وجود قاعدة تشترط على الوكالة إعUم الموظف قبل توجيه لفت نظر إليه. عد

 

يحتج المدعي أن رئيسة وحدة البحث والتطوير باعتبارھا كاتبة لفت النظر لم تكن مخولة  .41

، بيد أنه , توجد قاعدة تمنع مشرفا من التحقيق في شكوى بالتحقيق في شكوى المساعدة ا&دارية

 رفعھا موظف تحت إشرافه ومن إصدار لفت نظر إلى أحد مرؤوسيه. 

 

يشتكي المدعي أيضا من أنه لم يتسلم ردا على طلبه لمراجعة القرار وأنه لم ُيعلم با)حكام  .42

رار المطعون فيه أمام المحكمة. الواردة في النظامين ا)ساسي وا&داري للموظفين للطعن في الق

وفي ھذا الشأن، تUحظ المحكمة أن المدعي رفع دعواه حسب ا)صول، وتستحضر وجوب 

استعراض قانونية أي قرار في زمن اتخاذ القرار وأن أي فعل آخر ,حق , يمكن أن يجعل القرار 

 غير قانوني. 

 

ا&شراف اليومي ا,عتيادي على الموظفين بما قضت المحكمة فيما سبق بأنھا , تتدخل في  .43

في ذلك الممارسة السليمة والشرعية للسلطة ا,جتھادية في عملية تأمين معايير السلوك وا)داء 

المUئمة؛ بيد أن لفت النظر الكتابي وإن كان غير رسمي يشكل في الواقع مادة ضارة توضع في 

دعى عليه أن يبين أن الوقائع المزعومة التي أدت ملف الموظف، وبذلك تقضي المحكمة أن على الم

 إلى إصدار لفت النظر المطعون فيه قد أثِبتت. 

 

تذكر الرسالة ا&ليكترونية التي تسلّم فيھا المدعي "لفت النظر الشفھي" أن المدعي رفع  .44

، كما تذكر 2014ديسمبر/كانون ا)ول  2صوته بطريقة غير ,ئقة على المساعدة ا&دارية في 

وأكتوبر/تشرين  2014حا,ت مشابھة أخرى وقعت وعلى رأسھا حالتين وقعتا في مارس/آذار 

 . 2014ا)ول 

 

قائU إن اجتماعه مع مديرة  2014يطعن المدعي في الحادثة التي وقعت في مارس/آذار  .45

لم يدر حول تواصل غير ,ئق بل كان موضوعه دوره في  2014مارس/آذار  30التعليم في 
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ُنظم المعلومات ا&دارية التعليمية"، ويقدم المدعي دعما لھذه الحجة دعوة مرسلة في "مشروع 

وا)وصاف  رسالة إليكترونية تبين أن الغرض من ا,جتماع كان "مناقشة ا)دوار والمسؤوليات

الوظيفية وأي شؤون أخرى"، بيد أنه يعترف بعدم وجود محاضر لUجتماع. وعليه، ليس با&مكان 

 ا إن كان أسلوبه في التواصل قد نوقش تحت بند "أي شؤون أخرى" أم ,.البت فيم

 
يطعن المدعي أيضا في "صحة" ا)دلة التي رفعھا المدعى عليه بشأن حادثة أكتوبر/تشرين  .46

 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  26، فا)دلة تبين أن الحادثة تشير إلى اجتماع ُعقد في 2014ا)ول 

بعبارات سلبية" واعُتبر فيه أسلوبه في التواصل "غير مفيد وسّبب  حدث فيه أن المدعي "أدلى

التشويش". وقد ُعبر عن ھذا في رسالة إليكترونية من رئيسة وحدة البحث والتطوير إلى المدعي 

 بعد ا,جتماع، كما أعلمت رئيسة وحدة البحث والتطوير المدعي في رسالة إليكترونية أخرى أن

إلى أجندة ا,جتماع بھدف معالجة "سوء التواصل الذي لوحظ" في "مسألة التواصل" أضيفت 

 ا,جتماع السابق. 

 
على رئيسة وحدة البحث والتطوير وأفاد  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  27رد المدعي في  .47

 با\تي: 

 

الطريقة التي تتحدثين بھا معي شخصية وليست مقبولة؛ ولذلك غادرت ا,جتماع 

ھنية. ولغة الحوار غير مھنية [النص منقول] أين ولن أحضر اجتماعات غير م

المھنية في العمل الذي , يعرف فيه الموظف دوره. ھذا سوء في التواصل وأنا 

  أعمل لتحقيق مصلحة الوكالة و, أعمل لدى أحد. 

  

يزعم المدعي أن ھذه المعلومات أِخذت في ا,عتبار "خارج السياق" وأنه , ينبغي استعمال ھذا 

القرار المطعون فيه. ومّحصت المحكمة ا)دلة المتعلقة بالحادثة التي وقعت في لتبرير 

وتجد أن ا)دلة تبّين فعU أسلوب التواصل غير الUئق الذي يستخدمه  2014أكتوبر/تشرين ا)ول 

  المدعي. 
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تعتبر المحكمة أن الرسائل ا&ليكترونية المتبادلة بين المدعي ورئيسة وحدة البحث  .48

والتطوير تدعم الواقعة القائلة بوجود أكثر من حالة من التواصل غير المقبول ارتكبھا المدعي؛ ومن 

ا)مثلة على ذلك، تشير رئيسة وحدة البحث والتطوير في رسالة إليكترونية إلى المدعي تاريخھا 

 11إلى أنھما ناقشا "حادثة وحادثات أخرى غيرھا في  2014ديسمبر/كانون ا)ول  31

ديسمبر/كانون ا)ول" وأن "الدكتور [أ] تدخل وأعلم رئيسة وحدة البحث والتطوير عن التباحث 

الذي دار بينھما. وقد أعلم [المدعي] أن التواصل مع الزمUء مھم ليبقى العمل على قدم وساق". 

اجتماع منتصف المدة لتقييم الة ا&ليكترونية ذاتھا ذكرت رئيسة وحدة البحث والتطوير وفي الرس

ن التوصل باعتباره ھدفا على المدى البعيد لكي ُيحقق في يأداء الموظف وشجعته على "العمل لتحس

". ومع ذلك، تجادل المدعي مع رئيسة وحدة البحث والتطوير ونفى أي مسؤولية 2015خUل عام 

 ن أن يقر أو أن يعترف بأن أسلوبه في التواصل ربما كان دون المستوى المھني أحيانا. بد, م

 

 2استعرضت المحكمة ا)دلة التي قدمھا الشھود بشأن الحادثة التي وقعت في  .49

وكذلك مUحظات المدعي في ھذا الصدد. وتUحظ المحكمة أن من  2014ديسمبر/كانون ا)ول 

الشھادات الثUث المقدمة , توجد سوى شھادة مسؤول ا&حصاءات وُنظم المعلومات ا&دارية 

والتطوير في دائرة التعليم تفيد بأن المدعي "تحدث بالھاتف [إلى المساعدة التعليمية في وحدة البحث 

ا&دارية] بطريقة طبيعية وعادية" وأنه لم "يقم بالتلفظ بأي لفظ مھين". وترى المحكمة أن الحادثة 

وقعت كما وصفتھا المساعدة ا&دارية في شكواھا  2014ديسمبر/كانون ا)ول  2التي وقعت في 

لديھا دافع للكذب أو )ذية المدعي؛ وصحيح أن المساعدة ا&دارية سحبت شكواھا من  )نه لم يكن

أجل "ظروف اجتماعية وإنسانية" إ, أن ھذا , يؤثر في إثبات الوقائع التي أدت إلى إصدار لفت 

 النظر. 

 
في المUحظات التي رفعھا المدعي على شھادات الشھود، يزعم المدعي أنه وقع ضحية  .50

م على يد رئيسة وحدة البحث والتطوير، بيد أنه عجز عن تقديم أدلة في ھذا الشأن. و, يوجد لUنتقا
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برھان في ملف القضية على أنه رفع يوما شكوى رسمية ضد رئيسة وحدة البحث والتطوير يمكن 

 أن ُينتقم منه )جلھا؛ وبالتالي , أساس لھذا الزعم. 

 
ا)ذھان أن لفت النظر ليس تدبيرا تأديبيا إنما وفي مسألة التناسب، تعيد المحكمة إلى  .51

ُيستخدم للفت انتباه الموظف إلى خروقات طفيفة للقواعد والتعليمات أو إلى أداء غير ُمرٍض نسبيا. 

 وترى المحكمة في ھذه القضية أن لفت النظر متناسب مع الحادثة. 

 
كان مبررا بموجب توجيه نظرا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن توجيه لفت نظر إلى المدعي  .52

 كان شرعيا. وبالتالي  A/10/Rev.1شؤون الموظفين 

 
أما طلب المدعي إحالة القضية إلى المفوض العام، فU ترى المحكمة سببا للنظر في طلب  .53

 المدعي ھذا )نھا تعتبر أن لفت النظر أصِدر حسب ا)صول. 

 
وفي شأن طلب المدعي للتعويض، قضت المحكمة في ما تقدم أن لفت النظر فُرض بصورة  .54

      شرعية، وبالتالي , يمكن منح تعويض. 

 

   الخ0صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .55

 

  أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 يونيو/حزيران 29 بتاريخ
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  2016يونيو/حزيران  29 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


