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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/004 

                          UNRWA/DT/JFO/2016/005                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/017 

Date: 2 May 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عبد �

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع مثلم

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

وكالة ا$مم  اماتخذتھ ين("المدعي") ضد قرار محمد مصطفى عبد � دعويان رفعھماھاتان  .1

، المتحدة "غاثة وتشغيل (جئي فلسطين في الشرق ا$دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا$ونروا ("المدعى عليه")

في تقرير تقييم ا$داء  إعAمه بنتائج التحقيق الذي أجري في أعقاب شكواه من تزوير توقيعه) قرار 1 ماوھ

قيق في إغAق التح ) قرار2؛ ورفع استئنافا أمام محكمة ا$مم المتحدة لAستئنافرغم أنه  2011لعام 

    تحقيق. ويطعن المدعي أيضا في نتيجة التحقيق وفي ا"جراء الذي اتخذته الوكالة تبعا لنتيجة ال .شكواه

 

  الوقائع 

  

 6انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة معلم على الدرجة  1992سبتمبر/أيلول  17اعتبارا من  .2

في مدرسة مدينة  12والخطوة  10درجة ؛ وبعد ترقيات عدة، شغل المدعي وظيفة معلم على ال1والخطوة 

 إربد ا"عدادية الثانية للذكور. 

 

، ُنقل المدعي من مدرسة مدينة إربد ا"عدادية الثانية للذكور إلى 2011سبتمبر/أيلول  19في  .3

 المفتي ا"عدادية ا$ولى للذكور.  في مدرسة مخيم عزمي 12والخطوة  10وظيفة معلم على الدرجة 

 
اشتكى المدعي من تزوير توقيعه على التقرير السنوي لتقييم ا$داء،  2012فبراير/شباط  16في  .4

 فأجاز القائم بأعمال مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن إجراء تحقيق. 

 
الموارد  المدعي مسؤولَ  سأل 2012ديسمبر/كانون ا$ول  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 20عن نتيجة التحقيق الذي أجِري على إثر شكواه، وكرر المدعي سؤاله ھذا في  البشرية في إقليم ا$ردن

 . 2012ديسمبر/كانون ا$ول 

 
، رفض المسؤول القانوني في إقليم 2013يناير/كانون الثاني  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 ا$ردن إعAم المدعي بنتيجة التحقيق. 
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؛ 2013يناير/كانون الثاني  22مراجعة للقرار المؤرخ  طلب المدعي 2013فبراير/شباط  4في  .7

رد مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن على المدعي وأفاد  2013فبراير/شباط  12وبموجب رسالة مؤرخة 

 بنتيجة تحقيق رسمي ( ُيعد قرارا إداريا قابA للطعن. أن عدم إعAمه 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات يطعن بموجبھا  2013يونيو/حزيران  1في  .8

 في قرار عدم إعAمه بنتائج التحقيق بعد شكواه من تزوير توقيعه على تقرير تقييم ا$داء. 

 
 2015أبريل/نيسان  19المؤرخ  UNRWA/DT/2015/025/Corr.01بموجب الحكم رقم  .9

 الرافض "عAم المدعي بنتائج التحقيق الذي أجِري بعد شكواه. نقضت المحكمة القرار 

 
رفع المدعي إلى المحكمة طلبا لتفسير الحكم  2015يونيو/حزيران  2في  .10

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01،  رفع المدعى عليه طلبا آخر  2015يوليو/تموز  10وفي

 لتفسير الحكم نفسه. 

 
رفضت  2015يوليو/تموز  14المؤرخ  UNRWA/DT/2015/041/Corr.01في الحكم رقم  .11

 . Abdullah UNRWA/DT/2015/025/Corr.01طلَبي التفسير المرفوعين بشأن الحكم المحكمة 

 
رفع المدعي استئنافا إلى محكمة ا$مم المتحدة لAستئناف ضد الحكم  2015يوليو/تموز  23في  .12

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 رفع المدعى عليه رده  2015أكتوبر/تشرين ا$ول  5، وفي

 على ا(ستئناف إلى محكمة ا$مم المتحدة لAستئناف. 

 
أعلم رئيس المكتب القانوني في إقليم ا$ردن المدعَي  2015يوليو/تموز  27رسالة مؤرخة  بموجب .13

أغسطس/آب  9بنتائج التحقيق وا"جراء الذي اتخذته الوكالة، علما أن المدعي تسلّم ھذه الرسالة في 

 . Abdullah UNRWA/DT/2015/025/Corr.01، وكانت الرسالة تنفيذا كتابيا للحكم 2015

 
رفع المدعي طلَبي مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا$ونروا  2015أكتوبر/تشرين ا$ول  8في  .14

القاضي بإعAمه بنتيجة  2015يوليو/تموز  27ا$ردن، فقد طعن بموجب الطلب ا$ول في القرار المؤرخ 

ر إغAق في قرا التحقيق الذي أجِري بشأن مزاعم التزوير التي قدمھا. وفي الطلب الثاني، طعن المدعي

 التحقيق في شكواه، كما طعن في نتائج التحقيق وا"جراء الذي اتخذته الوكالة. 
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، رد الموظف المسؤول عن 2015نوفمبر/تشرين الثاني  5بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين  .15

 عمليات ا$ونروا في ا$ردن على طلَبي مراجعة القرار المرفوعين من المدعي، وثّبت القرارين. 

 
 رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت لرفع دعويين إلى المحكمة.  2016يناير/كانون الثاني  17في  .16

 
يناير/كانون الثاني  27، المؤرخ Miscellaneous Order No.001/2016بموجب ا$مر  .17

رفضت المحكمة طلب المدعي لتمديد الوقت لرفع دعوَيين $نھا اعتبرت مرافعة المدعي غير  2016

 واضحة. 

 
 Miscellaneous Orderم نفسه، رفع المدعي طلبا للحصول على ترجمة عربية لQمر يوفي ال .18

No.001/2016 أو على نسخة من ا$مر بصيغة ،Word. 

 
يناير/كانون الثاني  31المؤرخ  Miscellaneous Order No.002/2016بموجب ا$مر  .19

 Miscellaneous Order، ُرفض طلب المدعي للحصول على ترجمة عربية لQمر2016

No.001/2016 أو على نسخة من ا$مر بصيغة ،Word . 

 
 رفع المدعي طلبا آخر لتمديد الوقت لرفع دعويين أمام المحكمة.  2016فبراير/شباط  1في  .20

 
، 2016فبراير/شباط  3المؤرخ  Miscellaneous Order No.003/2016بموجب ا$مر  .21

 قُبل طلب المدعي لتمديد الوقت لرفع دعويين إلى المحكمة. 

 
رفع المدعي دعوى إلى المحكمة يطعن بموجبھا في قرار "التنفيذ  2016فبراير/شباط  14في  .22

، وُسجلت ھذه UNRWA/DT/2015/025/Corr.01القسري لحكم محكمة ا$ونروا للمنازعات رقم 

 .UNRWA/DT/JFO/2016/004قم القضية الدعوى تحت ر

 
في اليوم نفسه رفع المدعي دعوى أخرى إلى المحكمة يطعن بموجبھا في قرار "إغAق التحقيق،  .23

"، 2011وفي ا"جراء المتخذ إزاء الشكوى من تزوير التوقيع على تقرير تقييم ا$داء لعام وفي استنتاجاته، 

   .UNRWA/DT/JFO/2016/005فسجلت الدعوى تحت رقم 
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 . 2016فبراير/شباط  16أرِسلت الدعويان إلى المدعى عليه في  .24

 
دمج القضيتين، فأرِسل رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه من المحكمة  2016مارس/آذار  8في  .25

 .2016مارس/آذار  9الطلب إلى المدعي في 

 
لتمديد الوقت لرفع رده في الدعويين،  موحدارفع المدعى عليه طلبا  2016مارس/آذار  17في  .26

 . 2016مارس/آذار  20وأرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
، ثبتت محكمة 2016مارس/آذار  24، المؤرخ Abdullah 2016-UNAT-623في الحكم  .27

 .UNRWA/DT/2015/025/Corr.01ا$مم المتحدة لAستئناف حكم المحكمة 

 
وافقت  2016مارس/آذار  31المؤرخ  (UNRWA/DT/2016) 024بموجب ا$مر رقم  .28

المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رد في القضية رقم 

UNRWA/DT/JFO/2016/004. 

 
وافقت  2016مارس/آذار  31المؤرخ  (UNRWA/DT/2016) 025بموجب ا$مر رقم  .29

الوقت لرفع رد في القضية رقم المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد 

UNRWA/DT/JFO/2016/005.  وقررت المحكمة أيضا أن تنظر في تاريخ (حق في طلب المدعى

 عليه لدمج القضيتين. 

 
رفع المدعى عليه ردين منفصلين على الدعويين، ثم أرِسل الردان إلى  2016أبريل/نيسان  11في  .30

 . 2016أبريل/نيسان  12المدعي في 

 
رفع المدعي طلبين منفصلين قاصدا الحصول على ترجمة عربية  2016أبريل/نيسان  18في  .31

 لرّدي المدعى عليه. 

 
، أمرت 2016أبريل/نيسان  27 المؤرخ 036 (UNRWA/DT/2016)بموجب ا$مر رقم  .32

 .UNRWA/DT/JFO/004المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة عربية لرده في القضية رقم 
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، أمرت 2016أبريل/نيسان  27المؤرخ  037 (UNRWA/DT/2016)رقم  بموجب ا$مر .33

   .UNRWA/DT/JFO/005المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة عربية لرده في القضية رقم 

 
أودع المدعى عليه الترجمتين العربيتين لرديه في القضيتين، وأرِسلت  2016مايو/أيار  6في  .34

 . 2016مايو  8الترجمتان إلى المدعي في 

 
في 045  (UNRWA/DT/2016)، أصدرت المحكمة ا$مر رقم 2016 يونيو/حزيران 22في  .35

وأمرت فيه المدعى عليه أن يرفع أ) ردا يتناول  UNRWA/DT/JFO/2016/005القضية رقم 

ظھر بصفة الحجب عن المدعي نسخة ب) وأن يُ  2016يوليو/تموز  22عوى في موعد أقصاه موضوع الد

 . 2016يونيو/حزيران  30غير محررة من تقرير التحقيق في موعد أقصاه 

 
أودع المدعى عليه بصفة الحجب النسخة غير المحررة من تقرير  2016يونيو/حزيران  30في  .36

 التحقيق، ولم ُيرسل التقرير إلى المدعي. 

 
أودع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على موضوع الدعوى،  2016يوليو/تموز  19في  .37

 . 2016يوليو/تموز  20ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
، فأرِسل إلى المدعي في 2016أغسطس/آب  5رده على موضوع الدعوى في رفع المدعى عليه  .38

 . 2016أغسطس/آب  7

 
رفع المدعي طلبا يلتمس فيه ترجمة عربية للرد الذي يتناول موضوع  2016أغسطس/آب  8في  .39

 الدعوى. 

 
وافقت  2016أغسطس/آب  16المؤرخ  056 (UNRWA/DT/2016)بموجب ا$مر رقم  .40

حكمة على طلب المدعى عليه لمزيد من الوقت، كما قبلت بأثر رجعي رده في موضوع الدعوى الذي الم

لرده على . وأمرت المحكمة أيضا المدعى عليه بأن يرفع الترجمة العربية 2016أغسطس/آب  5أوِدع في 

 . 2016أغسطس/آب  19الدعوى في موعد أقصاه 
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طلبا لتمديد الوقت لترجمة الرد، ثم أرِسل الطلب رفع المدعى عليه  2016/آب أغسطس 17في  .41

المؤرخ  064 (UNRWA/DT/2016) ، وبموجب ا$مر رقم2016أغسطس/آب  18إلى المدعي في 

 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لمزيد من الوقت لترجمة الرد.  2016أغسطس/آب  31

 
ه على الدعوى، فأرِسلت في رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرد 2016سبتمبر/أيلول  1في  .42

 اليوم نفسه إلى المدعي. 

 
طلبا يلتمس فيه ا"ذن لرفع مAحظات على رد المدعى رفع المدعي  2016سبتمبر/أيلول  29في  .43

 . 2016أكتوبر/تشرين ا$ول  2عليه، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 

 
، 2016شرين ا$ول أكتوبر/ت 13المؤرخ  083 (UNRWA/DT/2016)بموجب ا$مر رقم  .44

 قُبل طلب المدعي لرفع مAحظات. 

 
رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت لرفع مAحظات على رد  2016أكتوبر/تشرين ا$ول  23في  .45

 . 2016أكتوبر/تشرين ا$ول  24المدعى عليه، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 

 
قُبل  2016أكتوبر/تشرين ا$ول  24المؤرخ  087 (UNRWA/DT/2016)بموجب ا$مر رقم  .46

 المدعي لتمديد الوقت.  طلب

 
رفع المدعي مAحظاته على رد المدعى عليه، فأرِسلت  2016أكتوبر/تشرين ا$ول  27في  .47

 المAحظات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
كشفت  2017يناير/كانون الثاني  23المؤرخ  UNRWA/DT/2017 (020بموجب ا$مر رقم ( .48

المحكمة للمدعي نسخة من تقرير التحقيق مع طمس أسماء الشھود باستثناء اسم مدير المدرسة وأسماء 

 . 2017فبراير/شباط  7المحققين، وُمنح المدعي ا"ذن لرفع تعليقاته على تقرير التحقيق في موعد أقصاه 

 
فبراير/شباط  13دعي تعليقاته التي أرِسلت إلى المدعى عليه في رفع الم 2017فبراير/شباط  7في  .49

فبراير/شباط  28، وُمنح المدعى عليه ا"ذن لرفع تعليقاته على مرافعات المدعي في موعد أقصاه 2017

2017 . 
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طلبت المحكمة إلى ، 2017مارس  5المؤرخ  UNRWA/DT/2017 (035بموجب ا$مر ( .50

 يع المحققة الثالثة السيدة ك . إ في تقرير التحقيق. توق غيابالمدعى عليه شرح 

 
رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على ا$مر رقم  2017مارس/آذار  9في  .51

)UNRWA/DT/2017 (035 .وأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه ، 

 
عي أنه ليس لديه ، أفاد المد2017مارس/آذار  11إلى قلم المحكمة في  بموجب رسالة إليكترونية .52

اعتراض على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت للرد على أمر المحكمة، ثم ُمررت الرسالة ا"ليكترونية إلى 

 .2017مارس/آذار  12المدعى عليه في 

 
، قُبل طلب 2017مارس/آذار  20المؤرخ  UNRWA/DT/2017 (043بموجب ا$مر رقم ( .53

 المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 

 
، رفع المدعى عليه طلبا لمزيد من الوقت للرد على ا$مر 2017مارس/آذار  29في  .54

)UNRWA/DT/2017 (035 2017مارس/آذار  30، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في . 

 
، قُبل طلب 2017مارس/آذار  30المؤرخ  UNRWA/DT/2017 (050بموجب ا$مر رقم ( .55

 المدعى عليه لمزيد من الوقت. 

 
) UNRWA/DT/2017رفع المدعى عليه رده على ا$مر رقم ( 2017نيسان أبريل/ 7في  .56

 . 2017أبريل/نيسان  10وأرِسل الرد إلى المدعي في  035

 
  

  UNRWA/DT/JFO/2016/004القضية رقم  •

  

 حجج المدعي

 
 :يقدم المدعي الحجج التالية .57
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i(  ت الوكالة معه في يوليو/تموزAلتنفيذ الحكم  2015لم تكن مراس

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01  قانونية $ن الحكم نفسه كان قيد ا(ستئناف أمام

 محكمة ا$مم المتحدة لAستئناف؛ 

ii(  ترتب على المدعى عليه واجب احترام رغبة المدعي في استئناف الحكم

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 و( يملك أي طرف السلطة ليفرض على الطرف ،

 قضاء المھلة الزمنية لرفع استئناف؛ اWخر تنفيذ الحكم قبل ان

iii( ؛ وھو ضحية "ساءة استعمال السلطة 

iv(  .سبب له القرار الطعين إجھادا وأذى نفسيا بالغا 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .58

  

i(  مع مشاركة المسؤول القانونية المعاونة ن . ب بصفة شاھدة؛ أن تعقد المحكمة جلسة استماع 

ii( تغريم المدعى عليه؛ 

iii(  تعويضا عن كل من ا$ضرار المادية والمعنوية التي سببھا القرار الطعين؛ ومنح المدعي 

iv( المساءلة.  لعام للنظر في اتخاذ إجراء فرضإحالة القضية إلى المفوض ا 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .59

  

i(  أكتوبر/تشرين  8الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني، فقد رفع المدعي طلب مراجعة قرار في

، فرد الموظف المسؤول عن عمليات ا$ونروا في ا$ردن على طلب مراجعة 2015ا$ول 

. ولما كان ذلك، كان ينبغي للمدعي أن يرفع دعواه 2015نوفمبر/تشرين الثاني  5القرار في 

 ؛ 2016فبراير/شباط  14، لكنه رفعه في 2016فبراير/شباط  3في موعد أقصاه 
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ii( ساسيين للموظفين أي طلب يلتمس فيه تعليق المھل الزمنية الواردة في النظامين ا$ لم يودع المدعي

 ، ولم يطلب تعطليھا أو تمديدھا؛ 4.11و 3.11المحليين رقم 

iii(  مه بنتائج التحقيق الذي تلى شكواه؛ لم يطعن المدعي في فسخ المحكمة للقرار القاضي برفضAإع 

iv(  مAالمدعي بنتائج التحقيق قرارا لصالح المدعي؛ كان قرار المحكمة فسخ قرار عدم إع 

v(  ستئناف)م المدعي بنتائج التحقيق لم يضر بحقوقه، كما لم يضر بموضوع اAإن قرار الوكالة إع

 الذي رفعه؛ و

vi(  .نتصاف التي يلتمسھا المدعي)أساس قانونيا لوسائل ا ) 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .60

  

  UNRWA/DT/JFO/2016/005رقم القضية  •

 

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .61

  

i( ؛ 06/2010ثل الوكالة أحكام التعميم تملم ت 

ii(  لم تتصرف الوكالة بصورة فورية وعادلة عندما تسلمت شكواه، ولم ُينجز التحقيق ضمن الفترة

 الزمنية المطلوبة، كما لم ُيعلم بالنتائج وا"جراء المتخذ؛ 

iii(  يظھر فيه توقيع السيدة ك . إ وھي الموظفة الدولية التي كانت عضوة في )لم يكن التحقيق شفافا و

 مجلس التحقيق، كما كانت الموظفة ا$قدم في المكتب القانوني؛ 

iv(  يعقل أن الوكالة لم تستطع تحديد ھوية الشخص الذي زور توقيع المدعي في تقرير تقييم أدائه )

، و( شك في أن المزور لتحديد الجانيللوكالة أن تستعين بخبير خطوط ، وينبغي 2011لعام 

 كان في الحقيقة مدير المدرسة؛ 

v(  عاملته الوكالة بطريقة تمييزية ومتحاملة؛ 
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vi(  اشتملت شھادة السيد د على اعتراف بأنه كانت لديه "معرفة أولى" بالتزوير؛ ولم تكن شھادة السيد أ

فتقرت شھادة مدير المدرسة إلى المصداقية، وكان ينبغي موثوقة وكان سلوكه عدوانيا. وا

 لمجلس التحقيق أن يستمع إلى شھود أكثر؛ و

vii(   ف ا"فادة الواردة في مطلع تقرير التحقيق، ھناك شك في أن مدير المدرسة قد أوقِف عنAبخ

تثبت بA راتب أثناء التحقيق؛ وحتى لو أنه أوقِف فعA، فھذا يعني وجود أدلة ظاھرة العمل 

 وقوع سوء سلوك. 

   

 

 يلتمس المدعي ما يلي: .62

  

i(  وغير مموه، وكذلك جميع ملحقاته وأسماء الشھود؛ Aنسخة عن تقرير التحقيق كام 

ii( تنبغي معاقبة السيد د $نه حاول حماية مدير المدرسة؛ وكانت تنبغي  تتجد المحكمة أنه كان أن

 أيضا معاقبة السيد أ بسبب موقفه العدواني إزاء مجلس التحقيق؛ 

iii(  التعويض عن انتھاك استحقاقاته التعاقدية الموضوعية وا"جرائية؛ 

iv( قھا؛Aالتعويض عن التأخر المفرط في معالجة شكواه وإغ  

v(  التعويض عن ا$لم النفسي والكرب وا"جھاد والتوتر الذي عاناه بسبب التعامل غير المشروع

 للوكالة مع شكواه؛ و

vi(  .إحالة القضية إلى المفوض العام للنظر في فرض المساءلة  

  

  حجج المدعى عليه

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .63

  

i(  أكتوبر/تشرين  8الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني، فقد رفع المدعي طلب مراجعة قرار في

، فرد الموظف المسؤول عن عمليات ا$ونروا في ا$ردن على طلب مراجعة 2015ا$ول 

. ولما كان ذلك، كان ينبغي للمدعي أن يرفع دعواه 2015نوفمبر/تشرين الثاني  5القرار في 

 ؛ 2016فبراير/شباط  14، لكنه رفعه في 2016فبراير/شباط  3في موعد أقصاه 
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ii(  لم يودع المدعي أي طلب يلتمس فيه تعليق المھل الزمنية الواردة في النظامين ا$ساسيين للموظفين

 ، ولم يطلب تعطليھا أو تمديدھا؛ و4.11و 3.11المحليين رقم 

iii( ختصاص المو)ضوعي $ن الحكم رقم الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث ا

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01  صة تناول تخلف الوكالة عنAم المدعي بخAإع

تقرير التحقيق وبا"جراء المتخذ، مما يجعل "ھذا السبب المزعوم لAنتصاف مشمو( ضمن 

 مبدأ ا$مر المقضي به". 

   

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .64

  

  ا%عتبارات

  

  المسألة التمھيدية

 

رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه من المحكمة دمج القضيتين، وأرِسل  2016مارس/آذار  8في  .65

 024و  (UNRWA/DT/2016) 024. وفي ا$مرين 2016 مارس/آذار 9ھذا الطلب إلى المدعي في 

(UNRWA/DT/2016)  ھا أنأشارت المحكمة إلى جملة أمور منھا  2016مارس/آذار  31المؤرخين

 ستناول في تاريخ (حق طلب المدعى عليه لدمج القضيتين. 

 

رفع الدعويين المدعي نفسه وكلتاھما ترتبط بشكوى رفعھا ھو، وبذلك ترى المحكمة أن دمج  .66

القضيتين سيخدم ا(قتصاد القضائي وا(تساق بدون تغيير حقوق أي من الطرفين أو التأثير فيھا، وبھذا 

 قررت المحكمة دمج القضيتين. 

 
وظف المعني كان فحسب شاھدا على طلب المدعي إلى المحكمة ا(ستماع إلى شاھد، بيد أن الم .67

أمرا ( صلة له بالقضية الماثلة أمام وقائع في منأى عن الطعن، مما يجعل ا(ستماع إلى ھذا الموظف 

 المحكمة. 
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  موضوع الدعوى

  

 UNRWA/DT/JFO/2016/004القضية رقم 

 
الدعوى يطعن المدعي في قرار الوكالة إعAمه بنتائج التحقيق بعد شكواه من تزوير توقيعه  بموجب .68

 . 2011في تقرير تقييم أدائه لعام 

 

فسخت  2015أبريل/نيسان  19المؤرخ  UNRWA/DT/2015/025/Corr.01بموجب الحكم  .69

وبذلك أمرت المحكمة الوكالة المدعي بنتائج التحقيق بعد شكواه، المحكمة قرار الوكالة الرافض "عAم 

بإعAمه با(ستنتاج الذي توصل إلى التحقيق وبأي إجراء اتخذته الوكالة بعد التحقيق؛ ورفضت المحكمة 

طلب المدعي للتعويض عن ا$ضرار المعنوية، فقد قضت المحكمة أن المدعي لم يثبت زعمه بأن القرار 

 سبب له أضرارا مادية أو معنوية. 

 
في حكمھا  UNRWA/DT/2015/025/Corr.01ثّبتت محكمة ا$مم المتحدة لAستئناف الحكم  .70

Abdullah 2016-UNAT-623  مما يعني في ھذه المرحلة من 2016مارس/آذار  24المؤرخ ،

بغض النظر  قرار الوكالة القاضي بإعAم المدعي بنتائج التحقيق بعد الشكوى عدم جواز الطعن فيالزمن 

تنفيذ الحكم، وبذلك تنحل الدعوى الراھنة إلى الجدل. ولQسباب ذاتھا، إذا كان المدعي يطالب عن تاريخ 

بالتعويض عن تأخر الوكالة في إعAمه أن التحقيق أغلِق، فقد بّت الحكم 

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01  ستئناف فيAفي ھذه المسألة، وثبتته محكمة ا$مم المتحدة ل

 حكمھا. 

 
  

  UNRWA/DT/JFO/2016/005 القضية رقم

 

 
قرار إغAق التحقيق بعد شكواه من تزوير توقيعه في تقرير ) 1في ھذه الدعوى يطعن المدعي في  .71

 ) ا"جراء الذي اتخذته الوكالة بعد التحقيق. 3) نتيجة التحقيق؛ و2؛ 2011تقييم أدائه لعام 
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   نطاق القضية

 
الرقابة الداخلية إغAق تحقيق بعد شكوى قرارا إداريا والحال كذلك، ( تعتبر توصية دائرة خدمات  .72

. وعليه، قررت المحكمة قصر نظرھا على نتيجة قابA للطعن $نھا ( تحمل تداعيات مباشرة على المشتكي

 التحقيق وا"جراءات التي اتخذتھا الوكالة بعد صدورھا. 

  

  المقبولية

 

 27تبين ا$دلة أن رئيس المكتب القانوني في إقليم ا$ردن أرسل إلى المدعي رسالة مؤرخة  .73

، 2015أغسطس/آب  9يعلمه فيھا بنتائج التحقيق، غير أن المدعي تسلّم الرسالة في  2015يوليو/تموز 

لمھلة ، ناھيك عن أن المحكمة مددت ا2015أكتوبر/تشرين ا$ول  8وأودع طلبه لمراجعة القرار في 

. ولما كان ذلك، 2016فبراير/شباط  3الزمنية المفروضة على المدعي لرفع دعوييه إلى المحكمة في 

 استوفت الدعوى شروط المقبولية. 

  

  موضوع الدعوى

 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  2015يوليو/تموز  27تنص الرسالة المؤرخة  .74

  

خلُص التحقيق إلى وجود أدلة واضحة على تزوير توقيعك في تقرير على وجه الخصوص، 

سوء سلوك، وقد تعّذر تحديد مرتكب سوء السلوك ھذا، لكن تم . التزوير 2011أدائك لعام 

توجيه رسالة لفت نظر إلى مدير المدرسة التي كنت تؤدي فيھا واجباتك بسبب تخلفه عن 

نسجم وا"طار القانوني للوكالة وتوقيعھا من ضمان إنجاز تقارير تقييم ا$داء بطريقة ت

  سببا في وقوع التزوير. ا$شخاص المعنيين في حضوره. واعُتبر إھماله ھذا 

 

المستھل، يزعم المدعي أنه كان ينبغي تعيين أحد أعضاء مجلس التحقيق، وھي السيدة ك. إ  في .75

بصفة رئيسة مجلس التحقيق $نھا كانت موظفة دولية وأعلى مسؤولي المكتب القانوني بخAف العضوين 
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وكالة تنص على اWخرين الذين كانا من الموظفين المحليين؛ بيد أنه ( توجد قاعدة في ا"طار التنظيمي لل

 التزام من ھذا القبيل، ومارس مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن اجتھاده في تعيين مجلس التحقيق. 

 

يثير المدعي والحق معه مسألة خلو تقرير التحقيق من توقيع السيدة ك. إ، لكن السيدة ك. إ شرحت  .76

التحقيق، كما أفادت أنھا اتفقت مع  في ردھا على ا$مر الصادر عن المحكمة سبب غياب توقيعھا في تقرير

ا(ستنتاجات التي توصل إليھا التحقيق؛ ولما كان ذلك، ( يؤثر ھذا الخلل الجوھري على قانونية القرار 

 الطعين. 

 
له النسخة غير المموھة من تقرير التحقيق ومرفقاته. يترتب أن تقدم يلتمس المدعي من المحكمة  .77

. وفي ھذه ء الموظفين ما أمكن، وأن تعطي المدعي المعلومات المطلوبةعلى المحكمة أن تحمي سرية أسما

القضية ترى المحكمة أن محتوى التقرير المموه كان كافيا للمدعي للطعن في نتيجة التحقيق وفي ا"جراءات 

صلة. أما جميع المعلومات ذات الالتي اتخذتھا الوكالة بعد التحقيق، كما تبّين مرافعات المدعي أنه حاز 

 ا. ھمزاعم المدعي أن التحقيق لم يكن شفافا، فترى المحكمة أن المدعي لم يقدم أي أدلة "ثبات

 
يذكر المدعي أن من غير الواضح إن كان مدير المدرسة قد أوقِف عن العمل خAل التحقيق، غير  .78

 أن المحكمة ( ترى صلة لھذا بالقضية الماثلة أمامھا. 

 
من تزوير توقيعه في التقرير السنوي  2012فبراير/شباط  16اشتكى في يبين الملف أن المدعي  .79

، 2011تقرير أدائه لعام ير توقيع المدعي في ولQداء، ثم خلُص التحقيق إلى وجود أدلة واضحة على تز

والحال نفسه أيضا في تقارير ا$داء ا$خرى التي تخص معلمين آخرين. وصحيح أنه تعّذر تحديد مرتكب 

إ( أن رسالة لفت نظر ُوجھت إلى مدير المدرسة بسبب عجزه عن ضمان احترام القواعد التزوير، 

 الضابطة لتقارير ا$داء. 

 
يطعن المدعي في نتيجة التحقيق، ويزعم أن من غير المعقول أن الوكالة عجزت عن تحديد ھوية  .80

ر في تقرير تقييم ا$داء، وي ر، المزو\ حتج بأنه كان ينبغي للوكالة ا(ستعانة بخبير خطوط لتحديد ھوية المزو\

 ويرى أن "تبرئة" مدير المدرسة المتھم كانت "غير شرعية". 
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تجد المحكمة أن حقوق المدعي فيما يخص الشكوى قد احُترمت، فقد أجرت الوكالة تحقيقا واتخذت  .81

يتفق المدعي مع نتيجة التحقيق بشأن مدير المدرسة، لكنه يعجز عن  إجراء استنادا إلى نتائج التحقيق. و(

استنتاجات التحقيق مجافية للمعقول؛ و( يتمثل دور المحكمة في إجراء تحقيق جديد والتقرير إن أن يثبت أن 

ر. وما كان من المدعي إ( التكھن أن مدير  كانت ا(ستعانة بخبير خطوط مفيدة في تحديد ھوية المزو\

مدرسة ھو الوحيد الذي أمكنه تزوير توقيعه، غير أن المحققين لم يجدوا أي أدلة مادية تثبت ھذا. ال

معاقبة موظف إذا لم تكن ھناك أدلة واضحة ومقنعة على سوء السلوك؛ وتستحضر المحكمة أنه ( يمكن 

$داء مما سھل وقوع ومع ذلك، خلُص المحققون إلى أن مدير المدرسة لم يحترم ا$حكام الخاصة بتقارير ا

 التزوير، وبالتالي وجھت إليه رسالة لفت نظر. 

 
الطاعن في أن ا"جراءات اُتبعت حسب ا$صول، وبذلك ترّد المحكمة عنصر الدعوى  تجد المحكمة .82

 نتيجة التحقيق وفي ا"جراء المتخذ من الوكالة بعد الشكوى التي رفعھا المدعي. 

 
أنه كان ينبغي إخضاع موظفين قابلھما مجلس التحقيق لعقوبات يلتمس المدعي من المحكمة أن تجد  .83

 تأديبية؛ لكن حيث إن المدعي ( يزعم أن أيا منھما كان مرتكب التزوير فA يحق له رفع ھذا ا(لتماس. 

 
  

  التأخر في إعAمه بنتيجة التحقيق

 
بين يطالب المدعي بالتعويض عن ا$ضرار المعنوية والمادية التي يزعم أنه عاناھا بسبب التأخر  .84

شكواه والتاريخ الذي أعلِم فيه با"جراءات التي اتخذتھا الوكالة. وتستحضر المحكمة أنھا في الحكم 

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 ستئناف رفضت تعوAيض الذي أيدته محكمة ا$مم المتحدة ل

المدعي عن أي تحامل زعم أنه عاناه بسبب التأخر في إعAمه عن إغAق التحقيق. وفي الحكم نفسه، أمرت 

المحكمة الوكالة أن تعلم المدعي با(ستنتاجات التي توصل إليھا التحقيق وكذلك با"جراءات التي اتخذتھا 

يقدم المدعي أي أدلة كالة بذلك، كما لم الوكالة في ھذا الصدد. وبعد ذلك، رفض المدعي نفسه أن ُتعلمه الو

 على أي أضرار معنوية عاناھا نتيجة للتأخر. 
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وفي شأن طلب المدعي للتعويض عن الظلم الذي شعر به عندما لم ُيعتبر المدير مذنبا بتھمة  .85

ولم يكن ، فقد ذكرت المحمة فيما سلف أن ا"جراء الذي اتخذته الوكالة بعد ھذا التحقيق كان مAئما التزوير

 غير قانوني، وبذلك ( سبيل إلى منح تعويض. 

 
  

 الغرامات

 
ترى المحكمة أن المدعي سعى في إحدى دعوييه إلى منازعة الوكالة رغم ما قررته المحكمة في  .86

، وھو حكم كان في صالحه جزئيا، ولذلك تلفت المحكمة UNRWA/DT/2015/025/Corr.01حكمھا 

من النظام ا$ساسي للمحكمة، وھي تنص على ما يلي: "يجوز  10المادة من  6عناية المدعي إلى الفقرة 

ا"جراءات أمام المحكمة  ستعماللمحكمة المنازعات، في الحا(ت التي ترى فيھا أن أحد الطرفين قد أساء ا

تغريم ذلك الطرف". لكن، حيث إن ھذه ھي المرة ا$ولى التي يرفع فيھا المدعي دعوى من على نحو بّين، 

( يشكل إساءة استعمال بّينة  فعلها القبيل، فستكتفي المحكمة بنصحه في ھذا الصدد، وتجد أن ھذ

  ل[جراءات. 

  

  الخ'صة

 

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .87

  

 . تانمردود يينالدعو

 

  

  

     (ُوقـ\ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017مايو/أيار  2بتاريخ 
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  2017مايو/أيار  2بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ\ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


