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  مقدمة:

(غاثة ھذه دعوى رفعھا خضر حامد دبس ("المدعي") ضد قرارات اتخذتھا وكالة ا
مم المتحدة  .1

مدعى عليه")، وھي وتشغيل 4جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("ال

) عدم المضي قدما في إنھاء خدمته 2) عدم قبول طلبه (جازة خاصة بأجر؛ 1ة بما يلي: يالقرارات القاض

مل إيقافا ب[ أجر في انتظار نتيجة ) إيقافه عن الع3استنادا إلى ا4ستنتاج الذي توصل إليه المجلس الطبي؛ و

  التحقيق.

  الوقائع:

" على الدرجة B، ُعين المدعي في وظيفة مراقب عمال نظافة "2004أغسطس/آب  1اعتبارا من   .2

في مكتب الصحة البيئية في مخيم شعفاط ("مخيم شعفاط") في منطقة القدس وذلك بموجب تعيين محدد  3

  ا
جل. 

إلى الفئة  2012يناير/كانون الثاني  1ول تعيين المدعي اعتبارا من وبعد حا4ت تمديد عدة، تح .3

"A".وھي فئة التعيين المؤقت غير محدود المدة ،  

، أصيب المدعي بعيار ناري أثناء وجوده في مخيم شعفاط، وتعرض 2014سبتمبر/أيلول  24في  .4

سبتمبر/أيلول  24رضية من (صابات عدة بالرصاص في الطرفين السفليين، ثم أحيل 4حقا إلى إجازة مَ 

  .2015يونيو/حزيران  3إلى  2014

أجرت دائرة خدمات الرقابة  2015إلى أكتوبر/تشرين ا
ول  2014من نوفمبر/تشرين الثاني  .5

الداخلية تحقيقا في مزاعم مفادھا أن المدعي انخرط في أنشطة خارجية تنتھك التزاماته في مسألة الحيادية، 

  .2015وفي أغسطس/آب  2015ن علما أن المحققين أخذوا إفادة المدعي في يونيو/حزيرا

طلب المدعي ا(حالة إلى مجلس طبي بسبب عجزه عن أداء واجباته، ثم  2015مارس/آذار  12في  .6

  .2015يونيو/حزيران  25كرر طلبه ھذا في 

رفع المدعي بموجب مذكرة إلى مدير عمليات ا
ونروا في الضفة  2015أغسطس/آب  14في  .7

أغسطس/آب  18ا
جر 
نه استنفد أرصدته من ا(جازات. وفي الغربية طلبا (جازة خاصة مدفوعة 

  ، رفع المدعي طلبا مشابھا إلى رئيس منطقة القدس.2015

، أصدر المجلس الطبي تقريره واستنتج أن المدعي لم يكن 4ئقا 
داء 2015سبتمبر/أيلول  29في  .8

 6قليم مع ھذا ا4ستنتاج في واجباته بصفة مراقب عمال نظافة، كما اتفق رئيس برنامج الصحة في ا(

  .2015أكتوبر/تشرين ا
ول 
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، أعلم مدير عمليات ا
ونروا في الضفة 2015نوفمبر/تشرين الثاني  2بموجب رسالة مؤرخة  .9

الغربية المدعي بنتائج التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية، وطلب إلى المدعي الرد على ھذه 

  النتائج.

أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية المدعي أن  2016يناير/كانون الثاني  29رخة بموجب رسالة مؤ .10

اعتُبر غير 4ئق للخدمة، وأن إنھاء خدمته سيؤجل 
ن عملية التحقيق في سوء سلوكه المزعوم كانت ما 

تزال جارية. وع[وة على ذلك، ذكرت الرسالة أن طلبه لpجازة الخاصة مدفوعة ا
جر ُرفض، وأنه 

  في انتظار نتيجة التحقيق.  2016فبراير/شباط  1وقف عن العمل إيقافا ب[ أجر اعتبارا من سيُ 

، رفع المدعي طلب مراجعة للقرارات 2016فبراير/شباط  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

  . 2016يناير/كانون الثاني  29المسطورة في الرسالة المؤرخة 

، ثبّت القائم بأعمال مدير عمليات الوكالة في الضفة 2016أبريل/نيسان  13بموجب رسالة مؤرخة  .12

  . 2016يناير/كانون الثاني  29الغربية القرارات الواردة في الرسالة المؤرخة 

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات ("المحكمة)، فأرِسلت 2016مايو/أيار  30في  .13

  .2016مايو/أيار  31إلى المدعى عليه في 

 3، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 2016يونيو/حزيران  30في  .14

  .2016يوليو/تموز 

 29، أنھيت خدمة المدعي في الوكالة اعتبارا من 2016يوليو/تموز  26بموجب رسالة مؤرخة  .15

  ، وحصل على تعويض كامل عن إنھاء الخدمة.2016يوليو/تموز 

فع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع الترجمة العربية ، ر2016أغسطس/آب  22في  .16

  ، أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه.2016أغسطس/آب  23لرده على الدعوى، في 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، فأرِسلت 2016سبتمبر/أيلول  14في  .17

  الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

، طلب 2017يناير/كانون الثاني  26) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 022ا
مر رقم بموجب  .18

  المحكمة إلى المدعى عليه أن يعلمھا عن نتائج التحقيق وفيما إن أدت أو ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات.  

 022، رفع المدعى عليه رده على ا
مر رقم 2017فبراير/شباط  14في  .19

(UNRWA/DT/2017) إلى المدعي في اليوم نفسه.، فأرِسل الرد  

، طلبت 2017فبراير/شباط  19)  المؤرخ UNRWA/DT/2017( 029بموجب ا
مر رقم  .20

 2014سبتمبر/أيلول  24المحكمة إلى المدعى عليه أن يعلمھا بالوضع ا(داري للمدعي خ[ل الفترة من 
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مدعي في تلك الفترة في إجازة حتى تاريخ إنھاء تعيينه؛ بعبارة أخرى، أرادت المحكمة أن تعلم إن كان ال

  َمرضية أو إجازة خاصة مدفوعة ا
جر فترة ما، أو إن كان في إجازة خاصة غير مدفوعة ا
جر.

 029، رفع المدعى عليه رده على ا
مر رقم 2017مارس/آذار  21في  .21

(UNRWA/DT/2017).فأرِسل الرد إلى المدعي في اليوم نفسه ،  

  حجج المدعي

  التالية: يقدم المدعي الحجج .22

i(  تعسفية وب[ مبرر؛ 2016يناير/كانون الثاني  29كانت الرسالة المؤرخة  

ii( ارتبط عجز عن العمل وإنھاء خدماته بالتحقيق الذي لم يكن قائما على بينة؛  

iii(  بصفته موظفا اعتُبر غير 4ئق للعمل، فله الحق في أن تُدفع إليه استحقاقاته وأن يوقف عن

  العمل مع الوكالة؛

iv(  سئلة عن ا4عتداء الذي تعرض له أقل من استغرقت
دقيقة، في حين استمر التحقيق  15ا

  ث[ث ساعات؛ 

v( تخلفت الوكالة عن حمايته أثناء عمله، بل  عاقبته عندما توقف دفع راتبه؛  

vi(  طلب إلى الوكالة أن يستأنف عمله؛  

vii( لم تھتم الوكالة به أو بعائلته؛ و  

viii(  نھاء ت 2007في عام) عيينه، غير أن التحقيق لم يكشف شيئا ضده. كانت ھناك محاولة

  أجري التحقيق ا
خير بھدف إنھاء تعيينه "بدون أي استحقاقات".

  يلتمس المدعي ما يلي: .23

i(  جر، وأن تقبل الوكالة ا4ستنتاج الذي توصل إليه المجلس
منحه إجازة خاصة مدفوعة ا

  الطبي، وھو أنه غير 4ئق للعمل؛ و

ii( سره.التعويض عن الراتب الذي خ  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .24
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i(  جر، ومن ثم إيقافه عن العمل إيقافا
كان قرار رفض طلب المدعي (جازة خاصة مدفوعة ا

  ب[ أجر في انتظار نتيجة التحقيق، قرارا اجتھاديا سليما؛

ii(  تشوب القرارات يقع عبء إثبات الدافع غير السليم أو العوامل الخارجة عن الموضوع التي

الطعينة على المدعي، غير أنه لم يقدم أي دليل مقنع على أن القرارات الطعينة كانت تعسفية أو 

مزاجية أو أن دافعھا كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو  أنه اعتراھا خلل 

  إجرائي؛

iii(  جازة الخاصة مدفوعة  2015أغسطس/آب  14رفضت الوكالة طلب المدعي المؤرخpل

، وتحديدا الفقرة A/5 Rev.6/part IIا
جر، وقد طبقت بذلك توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

أن المدعي كان  2015سبتمبر/أيلول  29منه 
ن المجلس الطبي استنتج في تقريره المؤرخ  1.4.1

  اء واجباته؛غير 4ئق 
د

iv(  لئن كان المدعي يماري في ا4ستنتاجات التي توصل إليھا المجلس الطبي من جھة، إ4 أنه

  يلتمس في دفوعه قبول ھذه ا4ستنتاجات، أي أن حجج المدعي متضاربة؛

v(  اعتمد المدعي على ملحوظتين طبيتين من طبيب يفيد أنه يستطيع العودة إلى العمل بطريقة

أبريل/نيسان  13عمليات ا
ونروا في الضفة الغربية رأى في رسالته المؤرخة مقيدة، غير أن مدير 

  أن رأي المجلس الطبي أرجح من رأي ھذا الطبيب؛ 2016

vi(  ونروا في الضفة الغربية المدعي 2015نوفمبر/تشرين الثاني  2في
، أعلم مدير عمليات ا

وعلى ذلك، طبقت الوكالة النظام  ا؛بنتائج تحقيق تناول مسألة تعاطيه أنشطة خارجية غير مصرح بھ

وأوقفت المدعي عن العمل إيقافا ب[ أجر 
ن التھمة كانت  4.10ا
ساسي للموظفين المحليين رقم 

ثابتة في الظاھر، وكان من شأن استمراره في وظيفته أن يضر بمصالح الوكالة. وقد كان ھذه القرار 

  سليم؛معقو4 وعاد4، و4 أساس لشبھة الدافع غير ال

vii(  يظھر أن المدعي يطعن في إنھاء خدمته، غير أن القرار الطعين الذي ذكره المدعي ليس

  قرار إنھاء خدمته؛

viii(  حيث إن عملية التحقيق في سوء سلوك المدعي لم تكن قد اكتملت، قررت الوكالة إرجاء

ھذا القرار  إنھاء خدمته، علما أنه إنھاء يقوم على أسباب طبية يمنحه استحقاقات ا(عاقة. وكان

  معقو4 وعاد4؛ 

ix(  4 ع[قة بين التحقيق السابق، الذي وجد أن المدعي لم يرتكب سوء سلوك، وبين التحقيق

  المذكور في القضية الحاضرة؛ و

x( .4 أساس قانونيا ل[نتصاف الذي يلتمسه المدعي  
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  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .25

  ا"عتبارات

  نطاق القضية 

على المحكمة استحضار بعض العناصر الرئيسية لتوضيح القرارات الطعينة في القضية الحاضرة.  .26

، أصيب المدعي بعيار ناري أثناء وجوده في مخيم شعفاط، ثم أحيل إلى إجازة 2014سبتمبر/أيلول  24في 

ين الثاني نوفمبر/تشر 24. وفي 2015يونيو/حزيران  3حتى  2014سبتمبر/أيلول  24مرضية استمرت من 

بدأت دائرة خدمات الرقابة الداخلية تحقيقا في مزاعم مفادھا أن المدعي انخرط في أنشطة خارجية  2014

  .مسألة الحيادية ك التزاماته فيتنتھ

، أصدر المجلس الطبي تقريره واستنتج أن المدعي لم يكن 4ئقا 
داء 2015سبتمبر/أيلول  29في  .27

 6ة، ثم اتفق رئيس برنامج الصحة في ا(قليم مع ھذا ا4ستنتاج في واجباته بصفة مراقب عمال نظاف

، غير أن إنھاء خدمات المدعي لم يحدث 
نه لم يكن 4ئقا 
داء واجباته. 2015أكتوبر/تشرين ا
ول 

توقف دفع راتبه 
ن الوكالة قررت إيقاف المدعي عن العمل إيقافا ب[  2016فبراير/شباط  1واعتبارا من 

، وقبض كامل 2016يوليو/تموز  29انتظار نتيجة التحقيق، ثم أنھيت خدمة المدعي في الوكالة في  أجر في

  تعويض إنھاء الخدمة باعتبار ذلك تدبيرا تأديبيا.

يزعم المدعي أنه كان ينبغي إنھاء خدمته 
سباب طبية مع الحصول على استحقاقات ا(عاقة 
نه قُيم  .28

مع  2015أكتوبر/تشرين ا
ول  6اتفق رئيس برنامج الصحة في ا(قليم في على أنه غير 4ئق للخدمة، وقد 

استنتاجات المجلس الطبي. ومن مزاعمه أيضا أنه كانت تنبغي إحالته إلى إجازة خاصة مدفوعة ا
جر إلى 

  حين إنھاء تعيينه.

مة، لم يكن في الزمن الجوھري الذي قدم فيه المدعي طلب مراجعة القرار، ومن ثم دعواه إلى المحك .29

  قرار إنھاء تعيينه قد اتُخذ؛  وعليه، لن تنظر المحكمة في شرعية قرار إنھاء تعيين المدعي. 

وبذلك ترى المحكمة أن المدعي يطعن في القرارين القاضيين بتأجيل إنھاء تعيينه وإحالته إلى إجازة  .30

  خاصة ب[ أجر حتى إنھاء تعيينه.

  موضوع الدعوى

  إنھاء تعيين المدعي 
سباب طبية قرار تأجيل

من حجج المدعى عليه أن توصية المجلس الطبي بعدم تحلي الموظف باللياقة للخدمة في الوكالة  .31

تؤدي عادة إلى ا(نھاء الفوري لخدمته في الوكالة مع منحه استحقاقات ا(عاقة، غير أن إنھاء خدمات 

، فقد كان ھناك تحقيق جاٍر في سوء سلوك مزعوم، ولذلك المدعي لم يحدث 
نه لم يكن 4ئقا 
داء واجباته
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قررت الوكالة ا4نتظار حتى نھاية العملية التأديبية، وقررت في نھاية المطاف إنھاء تعيين المدعي 
سباب 

  تأديبية.

للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في جميع شؤون الموظفين، ويقع على المدعي عبء إثبات أن  .32

نھاء خدمته 
سباب طبية كان غير شرعي أو شابه تحيز أو تحامل.  ومن مصلحة الوكالة قرار تأجيل إ

إنھاء  2015تأديب موظف عندما يثبت تورطه في سوء سلوك، ولو قررت الوكالة في أكتوبر/تشرين ا
ول 

عوم خدمة المدعي 
سباب طبية مع منحه استحقاقات ا(عاقة مع أنه كان تحت التحقيق في سوء سلوك مز

  لكان من العسير عليھا إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك 4حقا. 

وعلى ذلك، ترى المحكمة أن قرار تأجيل قرار إنھاء تعيين المدعي 
سباب طبية حتى نھاية العملية   .33

  التأديبية كان قرارا حكيما، و4 ترى المحكمة أي تعارض بين القرار وا(طار التنظيمي للوكالة.

  دعي إلى إجازة خاصة غير مدفوعة ا
جرقرار إحالة الم

يتجلى من ملف القضية أن المدعي استنفد أرصدته من ا(جازة السنوية والمرضية في   .34

؛ ومع أن 2016، ومع ذلك، ُدفعت رواتب المدعي حتى نھاية يناير/كانون الثاني 2015يونيو/حزيران 

ن المحكمة ترى أن الوكالة راعت المدعي الوكالة رفضت طلب المدعي (جازة خاصة مدفوعة ا
جر، إ4 أ


ن قبض رواتب لم يستحقھا.  

  على ا{تي: 4.10ينص النظام ا
ساسي للموظفين المحليين رقم  .35

مبنية ‘ ظاھرھا’إذا ُوجھت تھمة سوء سلوك خطير إلى موظف ورأى المفوض العام أن التھمة في 
قيق في التھمة سيضر مصالح الوكالة، على أسس قوية، أو أن استمرار الموظف في منصبه أثناء تح

يجوز وقف الموظف، بأجر أو بدون أجر، عن أداء وظائفه على ذمة التحقيق، ويجب أ4 يضر 
  الوقف عن العمل حقوَق الموظف.

، أعلم مدير عمليات ا
ونروا في الضفة 2015نوفمبر/تشرين الثاني  2بموجب رسالة مؤرخة  .36

مزاعم مفادھا أنه انخرط في أنشطة خارجية منتھكا بذلك التزاماته في  الغربية المدعي بنتائج التحقيق في

رغم كونه خاضعا  2016مسألة الحيادية. ومع ذلك، قبض المدعي رواتبه حتى نھاية يناير/كانون الثاني 

إلى حين صدور نتيجة  2016إيقاف الدفع في فبراير/شباط  مجافاة للمعقول فيللتحقيق. و4 ترى المحكمة 

والمحكة إذ تتدبر ا
دلة الواردة في ملف القضية تجد أنه كان لدى المدعى عليه أسباب كافية   يق.التحق

ل[ستنتاج أن التھمة كانت في ظاھرھا مبنية على أسس قوية بما يسوغ إيقاف المدعي عن العمل إيقافا ب[ 

  أجر إلى حين صدور نتيجة التحقيق. 

ى تحيز أو تعسف من جانب الوكالة، و4 تجد المحكمة أي لم يقدم المدعي أي دليل إلى المحكمة عل .37

تعسف أو تحيز أو خطأ في القانون أو خلل إجرائي في قرار الوكالة القاضي بإيقاف المدعي عن العمل إيقافا 

  ب[ أجر إلى حين صدور نتيجة التحقيق. 
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  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .38

  مردودة.الدعوى 

  

  

    القاضي جان فرانسوا كوزان

                                                                             2017مايو/أيار  14بتاريخ 

 2017مايو/أيار  14أدِخل في السجل بتاريخ  

  

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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