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__________________________  
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة  جھاد محمود محمد قواسميھا ھذه دعوى رفع .1

وھو ، !غاثة وتشغيل )جئي فلسطين في الشرق ا#دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا#ونروا ("المدعى عليه")

فشل الوكالة في توفير بيئة عمل  وا!ذ)ل التي رفعھا، كما يطعن في التحقيق في شكوى التحرشعدم قرار 

  . آمنة للمدعي

 

  الوقائع 

  

عينت الوكالة المدعي في وظيفة عامل نظافة في مخيم إربد ، 2000مايو/أيار  1اعتبارا من  .2

ن المدعي . وبعد سلسلة من ا)نتقا)ت وترقية، كا1والخطوة  1Aبموجب تعيين محدد ا#جل على المستوى 

" Aفي الزمن المتعلق بھذه الدعوى صاحب تعيين مؤقت غير محدود المدة في وظيفة مراقب نظافة عامة "

  . 11والخطوة  4في مخيم الحصن على الدرجة 

 

قدم المدعي شكوى إلى مكتب رئيس منطقة إربد من خFل مفتش النظافة  2014أبريل/نيسان  9في  .3

يطلب فيھا تحقيقا رسميا في "الظروف السيئة التي يشھدھا قسم الصحة البيئية في في منطقة إربد العامة 

 مخيم الحصن بين [المدعي] وعمال النظافة". 

 
مرر رئيس منطقة إربد إلى القائم  2014أبريل/نيسان  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

إلى في منطقة إربد  النظافة العامةھا مفتش بأعمال رئيس المكتب القانوني في ا!قليم رسالة إليكترونية أرسل

عمال النظافة يزعمون العديد من رئيس منطقة إربد؛ وقد ذكرت الرسالة ا!ليكترونية المعنية مزاعم قدمھا 

 مبالغ مالية له. فيھا أن المدعي أساء استعمال سلطته عندما طلب إليھم أن يدفعوا 

 
 19كتابية منفصلة تحمل اثنتان منھما تاريخ أربع شكاوى من عمال النظافة تلقت الوكالة  .5

على  2014مايو/أيار  17و 2014أبريل/نيسان  21ا#خريان تاريخ ، في حين تحمل 2014أبريل/نيسان 

 التوالي، وجميعھا زعمت أن المدعي ارتكب سوء سلوك. 
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في  ، رفع المدعي طلب مراجعة للقرار الضمني القاضي بعدم التحقيق2014مايو/أيار  31في  .6

 شكواه. 

 
رفع المدعي شكوى كتابية إلى رئيس منطقة إربد يزعم فيھا أن عامل  2014يونيو/حزيران  5في  .7

لمدير  كتابية النظافة أ.أ ھدد المدعي و)مه على إيقافه عن العمل. وفي اليوم نفسه، قدم المدعي شكوى

ه بسبب معلومات سرية أماط اللثام يزعم فيھا أن عمال النظافة ھددوه وأھانو عمليات ا#ونروا في ا#ردن

مفتش عنھا رئيس لجنة العمال. ونتيجة لذلك، وتمشيا مع توصيات مسؤول الصحة في منطقة إربد وتعليمات 

 في إربد، عمل المدعي في مخيم إربد مدة خمسة أيام.  النظافة العامة

 
تلقى المدعي ردا على طلبه لمراجعة القرار، وفيه أعلم مديُر  2014يونيو/حزيران  26في  .8

 عمليات ا#ونروا في ا#ردن المدعي أن تحقيقا سُيجرى. 

 
أجاز مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن إجراء تقييم أولي للمزاعم المقدمة  2014يوليو/تموز  7في  .9

 بطلبه مبالغ مالية من عمال النظافة. ضد المدعي، وھي المزاعم التي تفيد أنه أساء استعمال سلطته 

 
 3خلص التقييم ا#ولي إلى تقرير نھائي ُرفع إلى مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن في  .10

كانت موثوقة،  استعمال سلطتهالمدعي  إساءةأن مزاعم  ھذا التقرير النھائي ، واستنتج2014طس/آب سأغ

 وأوصى بالشروع في تحقيق.

 
في  مفتش النظافة العامة، أبلغ المدعي 2014وفمبر/تشرين الثاني ن 12بموجب رسالة مؤرخة  .11

 إيقاف ھذا العامل عن العمل.توصية ب ؛ وقدم المدعي) يلقي با) للتعليمات إإربد أن عامل النظافة م.

 
، أبلغ المدعي رئيس منطقة إربد أن عامل 2015يناير/كانون الثاني  11بموجب رسالة مؤرخة  .12

 وھاجمه. النظافة ج.أ ھدده 

 
رفع المدعي شكوى إلى رئيس منطقة إربد بشأن تھديدات أطلقھا ضده  2015أبريل/نيسان  5في  .13

 ثFثة عمال نظافة يعملون بنظام المياومة، كما طلب إلى رئيس منطقة إربد "اتخاذ إجراءات مFئمة". 
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، أفاد 2015أبريل/نيسان  10إلى مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن مؤرخة بموجب شكوى كتابية  .14

على يد عاملي نظافة يعمFن  2015أبريل/نيسان  9المدعي أنه تعرض )عتداء جسدي أثناء عمله في 

 بنظام المياومة #نه تناھى إلى علمھما أن المدعي قد اشتكى منھما. ونتيجة لھذا ا)عتداء، أدِخل المدعي إلى

 المستشفى. 

 
التمس المدعي من رئيس منطقة إربد  2015أبريل/نيسان  17بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

ومفتش النظافة العامة في إربد ومسؤول الصحة في منطقة إربد المشورة بشأن استئنافه العمل لدى انقضاء 

. رّد لتھديد في مخيم الحصنقال المدعي إنه كان تحت ا ، كما2015أبريل/نيسان  18إجازته المرضية في 

رئيس منطقة إربد في اليوم نفسه على الرسالة ا!ليكترونية المرسلة من المدعي، واقترح عليه أخذ إجازة 

   سنوية على مر ا#يام الثFثة التالية. 

 
أجاز مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن إجراء تحقيق في مزاعم  ،2015أبريل/نيسان  19في  .16

 . ته بطلبه مبالغ مالية من عمال النظافة الذين يشرف عليھمطلسل إساءة المدعي

 
مخيم سوف، وظيفة في إلى مؤقتا بعد رفض المدعي )قتراح رئيس منطقة إربد، وھو اقتراح نقله  .17

، 2015مايو/أيار  15حتى  2015مايو/أيار  3عن الفترة من  ة ا#جرُمنح المدعي إجازة خاصة مدفوع

 من رئيسة مكتب الموارد البشرية في ا!قليم.  2015أبريل/نيسان  29خة وذلك بموجب رسالة مؤر

 
كان و، ُرفع تقرير التحقيق النھائي إلى مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن، 2015مايو/أيار  15في  .18

 ا)ستنتاج الذي توصل إليه ھو عدم وجود أدلة لدعم المزاعم ضد المدعي. 

 
من مدير  2015مايو/أيار  26رسالة مؤرخة  والوكالة، وبموجبراسFت بين المدعي بعد سلسلة م .19

أبريل/نيسان  18عمليات ا#ونروا في ا#ردن ُمنح المدعي إجازة خاصة مدفوعة ا#جر بأثر رجعي من 

 ، كما ُعرض عليه النقل إلى ثFث وظائف مقترحة في منطقة إربد. 2015مايو/أيار  16إلى  2015

 
ضد  المدعي دعواه أمام محكمة ا#ونروا للمنازعات ("المحكمة") رفع 2015مايو/أيار  28في  .20

له. قرار عدم التحقيق في شكواه من التحرش وا!ذ)ل، وكذلك ضد تخلف الوكالة عن توفير بيئة عمل آمنة 

 . 2015يونيو/حزيران  1وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 
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عمليات ا#ونروا في ا#ردن، رفض المدعي إلى مدير  2015مايو/أيار  31بموجب رسالة مؤرخة  .21

" في مخيم إربد، وبقي Bخيارات النقل الثFثة وعبر عن تفضيله النقل إلى وظيفة مراقب نظافة عامة "

 . 2015أكتوبر/تشرين ا#ول  29المدعي في إجازة خاصة مدفوعة ا#جر حتى ُنفّذ نقله في 

 
الدعوى محتجا بعدم مقبولية الدعوى #نھا  رفع المدعى عليه رده على 2015يوليو/تموز  1في  .22

مرفوعة خارج المھلة الزمنية بعد رد مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن على طلب مراجعة القرار، علما أن 

. وأرِسل رد المدعى عليه إلى 2014يونيو/حزيران  25رد مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن يحمل تاريخ 

 . 2015يوليو/تموز  2المدعي في 

 
أمرت  2015يوليو/تموز  21المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 080بموجب ا#مر رقم  .23

 المحكمة المدعى عليه أن يقدم ترجمة عربية لرده. 

 
) ورفع UNRWA/DT/2015( 080امتثل المدعى عليه ا#مر  2015أغسطس/آب  6في  .24

 وبة، فأرسلت المحكمة الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. الترجمة العربية المطل

 
رفع المدعي طلبا لرفع مFحظات على رد المدعى عليه، فأرِسل  2015أغسطس/آب  12في  .25

 الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
قُبل طلب    2015أغسطس/آب  24) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 095بموجب ا#مر رقم  .26

Fحظات على رد المدعى عليه. المدعي لرفع م 

 
رفع المدعي دعوى أخرى أمام المحكمة يطعن بموجبھا في قرار  2015أغسطس/آب  25في  .27

، علما أنھا وقعت في ساعات "عدم اعتبار حادثة تورط فيھا موظفون آخرون حادثة منسوبة إلى الخدمة

"، وكان الرقم الذي أعطي للقضية العمل الرسمية وفي مكان العمل

 . UNRWA/DT/JFO/2015/062ھو:

 
ُرفعت  2015أغسطس/آب  24) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 095بموجب ا#مر رقم  .28

سبتمبر/أيلول  28، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 2015سبتمبر/أيلول  22مFحظات المدعي في 

2015 . 
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رفع مسؤول تحقيق في ا!قليم تقرير تقييم أولي بشأن شكاوى المدعي  2015سبتمبر/أيلول  3في  .29

) 1ھي من التھديدات والتحرش وا)عتداءات الجسدية، وكانت التوصيات التي حملھا التقرير في جنباته 

) إغFق 3) إحالة المسألة إلى ا)ستعراض ا!داري من حيث الشكوى ضد ج.أ؛ و2إغFق القضية ضد أ.أ؛ 

 القضية بشأن حادثة ا)عتداء الجسدي التي تورط فيھا ي.أ و م.إ. 

 
أدلة جديدة، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في  تقديمرفع المدعي طلبا ل 2015سبتمبر/أيلول  6في  .30

 . 2015سبتمبر/أيلول  7

 
، رفع المدعي دعواه التي تحمل الرقم 2015ا#ول أكتوبر/تشرين  19في  .31

UNRWA/DT/JFO/2015/062 . 

 
 ، أعلِم المدعي بما يلي: 2015أكتوبر/تشرين ا#ول  28بموجب رسالة مؤرخة  .32

 
  

[...] المزاعم التي ُرفعت ضدك ليست موثوقة و) أدلة تثبتھا، وبناء على ذلك أغلِق 

 التحقيق. 

 
أطلع رئيس المكتب القانوني في إقليم  2015أكتوبر/تشرين ا#ول  29بموجب رسالة مؤرخة  .33

ا#ردن المدعي على "ا!جراءات التصحيحية" التي اتخذتھا الوكالة بناء على النتائج والتوصيات المستمدة 

 . 2015سبتمبر/أيلول  3من تقرير التقييم ا#ولي المؤرخ 

 

، 2015ين الثاني نوفمبر/تشر 10المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 118بموجب ا#مر رقم  .34

 17. وفي 2015نوفمبر/تشرين الثاني  16رفع المدعي ا#دلة الجديدة في فقُبل طلب المدعي، 

 ، أرِسلت ا#دلة إلى المدعى عليه. 2015نوفمبر/تشرين الثاني 

  
طلبت  2016مارس/آذار  15) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 020بموجب ا#مر رقم  .35

علم المحكمة إن تم إجراء ) أن يُ 2) أن يرفع ردا على موضوع الدعوى؛ و1المحكمة إلى المدعى عليه 

 تقرير التحقيق إن ُوجد. نسخة من تحقيق وأن يقدمھا لھا 
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رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد تكميلي، وأرِسل الطلب  2016أبريل/نيسان  14في  .36

 . 2016أبريل/نيسان  18إلى المدعي في 

 
، قُبل طلب 2016ان أبريل/نيس 25) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 35بموجب ا#مر رقم  .37

 المدعى عليه لتمديد الوقت. 

 
، رفع المدعى عليه رده في موضوع الدعوى، كما قدم نسخة من تقرير 2016مايو/أيار  31في  .38

 التحقيق في الشكاوى التي رفعھا عمال النظافة ضد المدعي. 

 
ُطلب إلى  2016أغسطس/آب  23) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 060بموجب ا#مر رقم  .39

عى عليه إعFم المحكمة فيما إن ُشرع في تحقيق بعد شكوى المدعي، وأن يقدم إذا كان الحال كذلك المد

 نسخة من تقرير التحقيق. 

 
، وھو الرد الذي تناول موضوع ، أرِسل رد المدعى عليه إلى المدعي2016أغسطس/آب  25في  .40

 . الدعوى

 
، أمرت 2016أغسطس/آب  31) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 066بموجب ا#مر رقم  .41

 المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة عربية لرده في موضوع الدعوى. 

 
 060، رفع المدعى عليه رده على ا#مر رقم 2016سبتمبر/أيلول  5في  .42

)UNRWA/DT/2016 أرِسل رد المدعى عليه إلى المدعي.2016سبتمبر/أيلول  7). وفي ، 

 
، رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت لرفع مFحظات، وطلبا آخر يلتمس فيه 2016سبتمبر/أيلول  8في  .43

)، وأرِسل الطلبان إلى UNRWA/DT/2016( 060ترجمة عربية لرد المدعى عليه على ا#مر رقم 

 . 2016سبتمبر/أيلول  14المدعى عليه في 

 
ي موضوع طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده فرفع المدعى عليه  2016سبتمبر/أيلول  14في  .44

 الدعوى، وأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 
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، قُبل طلب 2016سبتمبر/أيلول  19) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 072بموجب ا#مر رقم  .45

 المدعى عليه للتمديد الوقت لرفع ترجمة لرده الذي يتناول موضوع الدعوى.

 
رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد الذي تناول موضوع الدعوى،  2016سبتمبر/أيلول  23في  .46

 . 2016سبتمبر/أيلول  25فأرسلت المحكمة الترجمة إلى المدعي في 

 
، قُبل طلب 2016سبتمبر/أيلول  25) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 073بموجب ا#مر رقم  .47

على الترجمة العربية لرد المدعى المدعي لتمديد الوقت لرفع مFحظات، في حين ُرفض طلبه للحصول 

 ). UNRWA/DT/2016( 060عليه على ا#مر رقم 

 
، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة السماح له برفع 2016أكتوبر/تشرين ا#ول  9في  .48

 081جواب على رد المدعى عليه مع زيادة عدد الصفحات المخصصة لذلك. وبموجب ا#مر رقم 

)UNRWA/DT/2016ُرفض طلب المدعي. 2016أكتوبر/تشرين ا#ول  11خ ) المؤر ، 

 
، رفع المدعي مFحظات على رد المدعى عليه في موضوع 2016أكتوبر/تشرين ا#ول  18في  .49

 الدعوى، وأرِسلت المFحظات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
 090أصدرت المحكمة ا#مر رقم  2016أكتوبر/تشرين ا#ول  31في  .50

)UNRWA/DT/2016 م الطرفين أن جلسة استماع سُتعقد في يوم ا)ثنين الموافقF14) !ع 

 . 2016نوفمبر/تشرين الثاني 

 
، ُعقدت جلسة استماع شفھية في حضور المدعي ومحامي 2016نوفمبر/تشرين الثاني  14في  .51

 المدعى عليه. 

 
ة من آخر قسيمة في خFل جلسة ا)ستماع، طلب القاضي إلى المدعي أن يرفع إلى المحكمة نسخ .52

 له.  راتب

 
قسيمة الراتب المطلوبة ا)ستماع قدم المدعي بعد جلسة  2016نوفمبر/تشرين الثاني  14في  .53

 . 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16للمحكمة، ثم أرِسلت القسيمة إلى المدعى عليه في 
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رفع المدعي طلبا للحصول على إذن لرفع مستجدات تتعلق  2016ديسمبر/كانون ا#ول  6في  .54

با!جراءات التي اتخذتھا الوكالة ضد الذين اعتدوا عليه، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه، 

 وسيتطرق ھذا الحكم إلى ھذا الطلب. 

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .55

  

i(  على الوكالة أن تكفل لجميع موظفي ا#ونروا العمل في بيئة خالية من التمييز والتحرش وإساءة

 استعمال السلطة وا)نتقام؛ 

ii(  كان ينبغي التعامل مع شكواه على جناح السرعة بموجب قوانين الوكالة، وكان ينبغي إجراء تحقيق؛

 و

iii(  لذلك تعرض لھجمات جسدية مذلة على يد  جادا طوال سنة تقويمية، ونتيجةلم تتخذ الوكالة إجراء

 عمال النظافة.

     

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .56

  

i(  أن تعقد المحكمة جلسة استماع؛ 

ii( التعويض عن "ا\)م الجسدية والعاطفية والمعنوية" الناجمة عن العمل في بيئة مخيفة ومذلة؛ و 

iii(  .إحالة القضية إلى المفوض العام للنظر في اتخاذ إجراء لفرض المساءلة 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .57
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i(  غير مستوفية  2014يونيو/حزيران  5إن عناصر الدعوى المتعلقة بشكاوى المدعي ابتداء من

 الشكاوى؛ لشروط المقبولية #ن المدعي لم يطلب مراجعة قرار بشأن ھذه 

ii(  أما عناصر الدعوى المرتبطة بالشكاوى المرفوعة ضد المدعي فقط أبطلتھا ا!جراءات ا!دارية

 الFحقة، مما يجعل ھذا العنصر من الدعوى جدليا؛ و

iii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيFأساس ل ( 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .58

  

  ا#عتبارات

  

 نطاق القضية

 
مايو/أيار  31رفع المدعي شكوى يطلب فيھا تحقيقا رسميا. وفي  2014أبريل/نيسان  9في  .59

 26رفع المدعي طلب مراجعة للقرار الضمني القاضي بعدم التحقيق في شكواه، وفي  2014

وعلم  تلقى المدعي رد مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن على طلبه لمراجعة القرار 2014 يونيو/حزيران

رفع  2015مايو/أيار  28. وفي Fله أن تحقيقا سُيجرى في كل من شكواه والمزاعم التي أثيرت ضدهمن خ

تحرش وا!ذ)ل وكذلك للطعن في المدعي دعواه إلى المحكمة للطعن في قرار عدم التحقيق في شكواه من ال

 الوكالة عن توفير بيئة عمل آمنة له.  تخلف

 

دعوى إنما يتأتى من خFل تدّبر إفادات المدعي حول القرار المحكمة أن تحديد نطاق أي تستحضر  .60

وفي القضية الحاضرة، أفاد  ؛المطعون فيه وكذلك محتوى كل من طلب مراجعة القرار وعريضة الدعوى

المدعي أن القرار المطعون فيه ھو قرار الوكالة عدم التحقيق في الشكاوى التي رفعھا إزاء "الظروف 

. وفي طلب مراجعة م الصحة البيئية في مخيم الحصن بين [المدعي] وعمال النظافة"السيئة التي يشھدھا قس

القرار ذكر المدعي أن القرار المطعون فيه ھو "القرار ا!داري الضمني المشتمل على التجاھل المتواصل 

، كما يشتكي "يتعرض] لھا في بيئة العملكان لشكوى [المدعي] حول ظروف التحرش وا!ذ)ل التي [

 المدعي في عريضة الدعوى من:  
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القرار ا!داري الضمني المشتمل على التجاھل المتواصل لشكواي حول ظروف التحرش 

وا!ذ)ل التي أتعرض لھا في بيئة العمل، وتجاھل الوكالة طلبي التحقيق في تلك الشكوى، 

نتقام ولتوفير بيئة عمل وتخلف الوكالة عن اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة لحمايتي من ا)

آمنة لي، مع ما نجم من تفاقم اتصاف بيئة عملي بالتھديد والتخويف وا!ذ)ل وصو) إلى 

 تعرضي )عتداء جسدي ذي طبيعة إذ)لية استوجب تدخF طبيا. 

 

 لوحيدة الماثلة أمام المحكمة ھيمن الحجج التي قدمھا المدعى عليه في جلسة ا)ستماع أن المسألة ا .61

، المدعي رار الضمني القاضي بعدم التحقيق في الشكوى المتعلقة بالمزاعم التي قدمھا عمال النظافة ضدالق

 12، و2014يونيو/حزيران  5أن شكاوى المدعي المؤرخة مفادھا كما دفع المدعى عليه بحجة 

 10، و2015أبريل/نيسان  2، و2015يناير/كانون الثاني  11، و2014نوفمبر/تشرين الثاني 

 5في منأى عن و)ية المحكمة #ن المدعي لم يرفع طلبات أخرى لمراجعة القرار بعد  2015 أبريل/نيسان

 . 2014يونيو/حزيران 

 

 9إطFقا، فالشكوى ا#ولى من بيئة عمل المدعي تبدأ من تاريخ  ) تتفق المحكمة مع ھذه الحجة .62

كالة لم تقدم ردا على الشكوى، التي بموجبھا طلب المدعي تحقيقا رسميا؛ وحيث إن الو 2014أبريل/نيسان 

وفيه يطعن في القرار الضمني القاضي بعدم  2014يونيو/حزيران  1رفع المدعي طلب مراجعة القرار في 

رفع المدعي شكوى جديدة من تھديدات تعرض لھا في  2014يونيو/حزيران  5التحقيق في شكواه. وفي 

خFل رد الوكالة على طلبه لمراجعة القرار  من 2014يونيو/حزيران  26مكان عمله. وعلم المدعي في 

أن تحقيقا سُيجرى وُطلب إليه انتظار نتيجة التحقيق. وفي غياب المعلومات عن التحقيق، رفع المدعي 

أبريل/نيسان  2، و2015يناير/كانون الثاني  11، و2014نوفمبر/تشرين الثاني  12 شكاوى جديدة في

جميع الشكاوى دارت حول المسألة ذاتھا، أ) وھي التحرش علما أن  2015أبريل/نيسان  10، و2015

والتھديدات التي تعرض لھا المدعي في مكان العمل. لقد أعلِم المدعي أن تحقيقا سُيجرى، ولم تصله أي 

نتيجة التحقيق، ولذلك يمكن تفھم إبFغه الوكالة عن ا#حداث التي دارت في مكان العمل تعلق بتمعلومات 

 9التي بدأ الشكوى منھا في حوالى منية المذكورة #ن جميع شكاواه ارتبطت بالمسألة ذاتھا في الفترات الز

 . 2014أبريل/نيسان 
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وعليه، تجد المحكمة أن رفض التحقيق، أو بتعبير أدق، التأخر في التحقيق في شكاوى المدعي ھي  .63

يقترح المدعى عليه فسيؤدي إلى المسألة التي عليھا مدار الدعوى؛ أما التوصل إلى قرار غير ذلك كما 

 المدعي في العدل.  لحقّ كذلك تحجيم غير مشروع لنطاق الدعوى و

 
  

 مقبولية الدعوى

 
رفع المدعي طلب مراجعة للقرار الضمني القاضي بعدم التحقيق في  2014مايو/أيار  31في  .64

زمنية، فقاعدة النظام ، وقد ُرفع ھذا الطلب ضمن المھل ال2014أبريل/نيسان  9شكواه التي رفعھا في 

 على ا\تي: 3تنص في الفقرة  2.111ا!داري للموظفين المحليين رقم 

  

يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم فيه  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خFل 3

  الموظف إشعارا بالقرار ا!داري الذي سيطعن فيه. 

 

 26#ردن على طلبه مراجعة القرار في تسلّم المدعي رد مدير عمليات ا#ونروا في ا .65

من قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  5، وھذا يراعي أحكام الفقرة 2014يونيو/حزيران 

 التي تنص على ما يلي:  2.111

  

يوما تقويميا من تسلّم طلب  30. ُيبلغ الموظف بنتيجة مراجعة القرار كتابيا في خFل 5

مراجعة القرار، وما لم تكن النتيجة فسخا للقرار ا!داري المطعون فيه ينبغي إعFم 

قرار إداري  رفعالموظف بأحكام النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين الضابطة لعملية 

  محكمة ا#ونروا للمنازعات.  إلىمطعون فيه 

  

الشكاوى المرفوعة ضد المدعي وشكوى بين حتى لو جمع رد مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن  .66

 المدعي فإن الجواب واضح، وھو أن الوكالة ستجري تحقيقا، وُطلب إلى المدعي انتظار نتيجة التحقيق. 
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التفاصيل  2014ونيو/حزيران ي 26ذكرت رسالة مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن المؤرخة  .67

 التالية: 

 
  

 2014يونيو/حزيران  1إلى طلب مراجعة القرار الذي رفعتموه لنا في تاريخ  أشيرُ 

لتماسكم التحقيق في مزاعم إساءة استعمال السلطة الوكالة )وطعنتم بموجبه في تجاھل 

وكذلك التحرش في مخيم الحصن،  وا)نتقام التي أثارھا عدد من عمال النظافة ضدكم

  وا!ذ)ل اللذان تعانيھما نتيجة لھذه المزاعم. 

  

استعرضت طلبك بصورة مستفيضة مع جميع المعنيين، ووجدت أن الوكالة لم تتجاھل  لقد

المزاعم متقدمة الذكر، كما سُيشّكل مجلس تحقيق للتحقيق في ھذه المزاعم. ولكن، بسبب 

الطبيعة السرية لعملية ا)ستعراض ) يمكن تقديم المزيد من المعلومات في ھذا الرد؛ ومع 

حقق من وقائع ما قد تبّين، وستنخرط في الوكالة ستحاول الت ذلك أرجو أن تطمئن أن

  استعراض دقيق ل[دلة، وستعالج المسألة حسب ا#صول. 

  

 وعليه، المطلوب منك ھو انتظار نتيجة التحقيق. 

 
، وتجد المحكمة أن المدعي قبل ذلك 2015آب أغسطس/ 6قابل المحققون المدعي أخيرا في  .68

وأنه ربما ظن فعF أنه لم ُيجَر تحقيق؛ وعليه، من المحتمل  تعكف عليهت الوكالة التاريخ كان مغيبا عما كان

أن الوكالة لم تجِر تحقيقا، ناھيك عن  2015مايو/أيار  28أن المدعي كان يظن أنه عندما رفع دعواه في 

أن الوكالة لم أن الرد الذي تلقاه على طلب مراجعة القرار سأله أن ينتظر نتيجة التحقيق. وتFحظ المحكمة 

أكتوبر/تشرين ا#ول  29إبFغا رسميا إ) في في الشكاوى المرفوعة ضده تبلغ المدعي بنتائج التحقيق 

، وبذلك تجد المحكمة أن المدعى عليه ) يستطيع أن يزعم بحق أن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز 2015

 الزمني. 
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  طلب المدعى عليه )ستدعاء شاھد

 

التمس المدعى عليه أثناء جلسة ا)ستماع أن تأمر المحكمة باستدعاء شاھد، علما أن المدعى عليه  .69

، فقد زعم المدعي أنه ُحث 2015أكتوبر/تشرين ا#ول  14يطعن في مزاعم المدعي بشأن اجتماع ُعقد في 

في ا!قليم على سحب  بشدة أثناء اجتماع مع رئيس المكتب القانوني في ا!قليم ورئيسة الموارد البشرية

قضية أخرى رفعھا أمام المحكمة. وترى المحكمة عدم ضرورة ا)ستماع إلى شاھد بشأن ھذا ا)جتماع، 

 وذلك #ن المدعي ذكر في أثناء جلسة ا)ستماع أنه سحب الدعوى ا#خرى طوعا. 

  

  موضوع الدعوى

  

  قرار عدم التحقيق

 

لتحقيق في شكاواه؛ وفي زمان رفع دعواه إلى طعن المدعي في القرار الضمني القاضي بعدم ا .70

 المحكمة، لم تكن شكاواه قد خضعت للتحقيق بعد، مما يعني أن دعواه كانت مستوفية لشروط المقبولية. 

 

لكن في التاريخ الذي يحمله ھذا الحكم، كان التحقيق في شكاوى المدعي قد أنِجز، وُرفع تقرير في  .71

 يجعل ھذا الجزء من الدعوى جدليا.  ، مما2015سبتمبر/أيلول  3ذلك في 

 
  

 الواجب الملقى على الوكالة لضمان بيئة عمل آمنة

 
 

يتجلى من ملف القضية أن الھاجس الرئيسي للمدعي ھو التأخر في التحقيق في شكاواه، وفوق كل  .72

شيء، التأخر في اتخاذ إجراءات !يقاف التحرش وسوء المعاملة والتھديدات التي تعرض لھا في مخيم 

ما) من جانب لجميع موظفيھا، والفشل في ذلك يشّكل إھويجب على الوكالة توفير بيئة عمل آمنة الحصن. 

 :Rahimi 2012-UNAT-217الوكالة. وكما قضت محكمة ا#مم المتحدة لFستئناف في حكمھا 
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المنظمة مسؤولة عن تبعات القرارات غير الشرعية التي تتخذھا، وعن حا)ت السھو التي 

  تقع فيھا، وعن حا)ت ا!ھمال التي ترتكبھا. 

 

وطلبه !جراء تحقيق، وبعد أيام أفاد رفع المدعي شكواه الرسمية ا#ولى  2014أبريل/نيسان  9في  .73

 17أبريل/نيسان و 19عمال نظافة عدة أن المدعي أساء استعمال سلطته بسؤالھم أن يدفعوا له ما). وبين 

 ع شكاوى كتابية منفصلة من عمال نظافة يزعمون فيھا أن المدعي تورطب، تلقت الوكالة أر2014مايو/أيار 

رفع المدعي طلب مراجعة للقرار الضمني القاضي بعدم  2014مايو/أيار  31في سوء سلوك. وفي 

طلبه لمراجعة القرار، وأعلم ردا على  2014يونيو/حزيران  26التحقيق في شكواه، ثم تسلّم المدعي في 

 مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن المدعَي أن تحقيقا سُيجرى. 

 

أجاز مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن إجراء تقييم أولي للمزاعم التي  2014يوليو/تموز  7في  .74

؛ وُرفع التقرير النھائي المنبثق ةمفادھا أن المدعي أساء استعمال سلطته بطلبه مبالغ مالية من عمال النظاف

 واستنتج أن مزاعم إساءة استعمال المدعي لسلطته موثوقة 2014أغسطس/آب  3عن التقييم ا#ولي في 

إلى مدير عمليات النھائي لتحقيق ا، ُرفع تقرير 2015مايو/أيار  15وأوصى بإطFق تحقيق في ا#مر. وفي 

ا#ونروا في ا#ردن، وكان ا)ستنتاج الذي توصل إليه ھو عدم وجود أدلة تدعم المزاعم المقدمة ضد 

 ن ھذا التحقيق أغلِق. ، أعلِم المدعي أ2015شرين ا#ول تأكتوبر/ 28المدعي. وبموجب رسالة مؤرخة 

 
بدأت أو) في التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الوكالة تقر المحكمة بالواقعة التي مفادھا أن  .75

المدعي، بيد أن من الجلي أن الشكاوى التي رفعھا المدعي كانت ذات صFت وثيقة جدا بالشكاوى التي 

على ذلك، تجد المحكمة أنه كان ينبغي للوكالة أن تحقق في جميع الشكاوى في ا!طار  ُرفعت ضده. وبناء

الزمني نفسه. وعFوة على ذلك، عند ا#خذ في ا)عتبار كثرة الشكاوى التي رفعھا المدعي من التھديدات، 

لدى ان كان ينبغي أن يكون من الجلي لمشرفي المدعي أن بيئة عمل المدعي لم تكن آمنة؛ وحتى لو ك

مشرفي المدعي انطباع في مرحلة ما أن المدعي كان مذنبا بإساءة استعمال السلطة، فقد كان ينبغي نقله إلى 

المعني بحظر التمييز  6/2010من التعميم رقم  12وظيفة أخرى خارج مخيم الحصن. ووفقا للمادة 

لى عاتق المديرين والمشرفين وإساءة استعمال السلطة، يقع ع –بما في ذلك التحرش الجنسي  –والتحرش 

واجب ضمان التعامل مع الشكاوى بسرعة وبإنصاف وبطريقة سرية وفقا ل_جراءات ذات الصلة في 

 الوكالة.
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 2015يوليو/تموز  9حيث إن الوكالة لم تتخذ إجراء سريعا، تعرض المدعي أثناء عمله في  .76

 سبب ذلك. )عتداء جسدي على يد عمال النظافة، وأدِخل إلى المستشفى ب

 
إجازة خاصة مدفوعة ا#جر للفترة  2015بعد ھذه الحادثة، ُمنح المدعي في منتصف أبريل/نيسان  .77

، 2015مايو/أيار  26. وبموجب رسالة مؤرخة 2015مايو/أيار  16حتى  2015أبريل/نيسان  18من 

المقترح،  ُعرض على المدعي النقل إلى وظيفة من ثFث وظائف مقترحة. وبعدما رفض المدعي ھذا

" في مخيم إربد بعدما Bنقل إلى وظيفة يفضلھا، وھي وظيفة مراقب نظافة عامة "عرضت الوكالة عليه ال

 أصبحت شاغرة. 

 
، بقي المدعي على مر فترة تزيد على سنة ضحية لتھديدات العمال الذين أدارھم في مخيم الحصن .78

وتعرض في نھاية المطاف )عتداء جسدي. وترى المحكمة أنه كان يمكن تحاشي ھذا لو أن الوكالة اتخذت 

ا!جراءات الضرورية العاجلة ولو أن المدعي ُنقل إلى مخيم آخر للفترة المطلوبة !جراء التحقيقات؛ ومعنى 

لى المدعي النقل خارج مخيم عندما لم تعرض ع تأخرا مفرطاذلك أن المحكمة ترى أن الوكالة تأخرت 

، ناھيك عن أن التحقيقات المتعلقة بھذه القضية أجريت مع 2015مايو/أيار  26الحصن أول مرة إ) في 

 2016سبتمبر/أيلول  7تأخر غير معقول، كما لم ُيعلم المدعي رسميا بالتقييم ا#ولي إزاء شكاواه إ) في 

كمة إن تم التحقيق في شكوى المدعي أم ). وھذا التأخير إنما بعدما أمرت المحكمة الوكالة بأن ُتعلم المح

 يشّكل إھما) من جانب الوكالة. 

 
) تتھم المحكمة الوكالة بأنھا أھملت بالكامل الصراعات التي دارت بين المدعي وعمال النظافة،  .79

لجنائية. وخFل جلسة كما تقر المحكمة بمحدودية الوسائل المتاحة للوكالة لحماية الموظفين من ا#فعال ا

ا)ستماع، أعلم المدعى عليه المحكمة أن الوكالة طردت على ا#قل أحد الجناة، وأن السلطات المحلية تFحق 

ا!ذن !طFع المحكمة  2016نوفمبر/تشرين الثاني  6آخر. والتمس المدعي بموجب طلب رفعه في  جانيا

المذنبين الذين ھاجموه، غير أن المحكمة ) ترى أن على مستجدات ا!جراءات التي اتخذتھا الوكالة ضد 

إعFمھا بھذه ا!جراءات له صلة !صدار ھذا الحكم؛ ففي القضية الراھنة ترى المحكمة أن الوكالة تأخرت 

كثيرا في معالجة مجموعة كبيرة من الشكاوى الخطيرة التي رفعھا المدعي، وبذلك لم تنھض الوكالة بواجبھا 

 توفير بيئة عمل آمنة للمدعي.  المتمثل في ضمان
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  الضرر

 
للسجل أن المدعي كان مراقب عمال نظافة متفاٍن، وأنه تعرض  دبرھايتجلى للمحكمة في معرض ت .80

لتھديدات واعتداء جسدي على يد عمال النظافة الذين يشرف عليھم ) لشيء سوى ھدفه الرامي إلى أداء 

حكمة أنه كان يمكن تحاشي ھذه ا#حداث المؤسفة ولو جزئيا لو وظيفته كما ينبغي. وكما تقدم الذكر، تجد الم

 .Fأن الوكالة اتخذت إجراء عاج 

 

يطلب المدعي خFل جلسة ا)ستماع تعويضات مادية مع أنه قال إنه اضطر إلى ا)ستقالة من  لم .81

 وظيفته في الوكالة، وبناء على ذلك ) تستطيع المحكمة منحه تعويضا عن ا#ضرار المادية. 

 
 طلب المدعي تعويضا عن "ا\)م الجسدية والعاطفية والمعنوية"، وترى المحكمة أن المدعي ما كان .82

 ليقاسي ھذه ا\)م لو أنه ُنقل في مرحلة أبكر، ولو أنه أعلِم في وقت أبكر بنتيجة الشكوى التي رفعھا. 

 
لم يقدم المدعي دليF ماديا على ا#ضرار المعنوية التي تعرض لھا، بيد أن الشروحات المقدمة  .83

سدي أثناء العمل، تعطي خFل جلسة ا)ستماع الشفھية، وا)ستنتاج القائل إنه تعرض فعF )عتداء ج

 دو)ر أميركي.  5000المحكمة مبررا لتأمر الوكالة #ن تدفع للمدعي تعويضا معنويا قيمته 

 
  الخ%صة 

  

 :ما يلي تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .84

  

i(  دو)ر أميركي؛ و 5000أن تدفع الوكالة للمدعي تعويضا عن ا#ضرار المعنوية قيمته 

ii( ل المبلغ المذكور في  ُيدفعFل ھذه  60خFيوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخ

المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا#ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة المحددة يوما 60خFل مدة الـفي 

 .رئيسي ا#ميركي حتى تاريخ الدفعال
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     (ُوقـbع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2016 ديسمبر/كانون ا#ول 15بتاريخ 

 

  2016 ديسمبر/كانون ا#ول 15أدِخَل في السجل بتاريخ 

  

  

      (ُوقـbع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


