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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

  

Case No.: U  UNRWA/DT/JFO/2016/050
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Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

  

    جابر  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة ,غاثة وتشغيل

    9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه 

  

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

 بر ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة ,غاثةاھذه دعوى رفعھا جمال ذيب أحمد ج .1

وتشغيل 9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، وھو قرار إغMق 

  التحقيق في شكواه.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة مساعد في مكتب 2007ديسمبر/كانون ا�ول  23اعتبارا من  .2

  ، وذلك بموجب تعيين محدد ا�جل.1والخطوة  12على الدرجة  المساعدة في مجال أنظمة المعلومات،

إلى مسؤول أنظمة المعلومات وتكنولوجيا  2016مايو/أيار  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .3

مدعي، للخصوصية" ارتكبه الأبدا ا9تصا9ت في ا,قليم، اشتكت محللة النظم/المبرمجة من "انتھاك غير مقبول 

  نسخة من الرسالة ا,ليكترونية إلى المدعي.أ9 وھو الدخول إلى حاسوبھا، وقد أرسلت 

، طلب 2016مايو/أيار  4بموجب رسالة إليكترونية إلى المسؤول القانوني في ا,قليم تحمل تاريخ  .4

المدعي تحقيقا في ا9تھام الذي وجھته إليه محللة النظم/المبرمجة. في اليوم نفسه، وبموجب رسالة إليكترونية 

وتكنولوجيا ا9تصا9ت في ا,قليم، قدم المدعي شرحا لما حدث، كما كرر طلبه  إلى مسؤول أنظمة المعلومات

  لتحقيق رسمي في المسألة. 

، طلب مسؤول 2016مايو/أيار  4بموجب رسالة إليكترونية إلى المسؤول القانوني في ا,قليم تاريخھا  .5

  نه أراد أن يحقق ھو أو9.التحقيق � بشأنأنظمة المعلومات وتكنولوجيا ا9تصا9ت في ا,قليم التريث 

إلى رئيس شعبة نظم المعلومات، طلب مسؤول  2016مايو/أيار  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

أنظمة المعلومات وتكنولوجيا ا9تصا9ت في ا,قليم معونة فنية بشأن الشكوى التي رفعتھا محللة النظم/المبرمجة، 

  وذكر ما يلي:

يھا، راكي فالتھا إلى المكتب القانوني وبدون إشالموظفان يصّعدان المسألة بإح
القانوني] التريث حتى نفحص سجMتنا ونقيّم  سؤولوقد التمست من [الم

المسوغات الفنية. سأكون ممتنا إذا أمدتمونا بمساعدكم [النص منقول] الفنية 
  وأرسلتم إلينا موظفا خبيرا من الرئاسة العامة للتحقق من ا�مر. 

نظم المعلومات المسألة إلى رئيس خدمات النظم، وھو بدوره طلب إلى مدير الخادم أحال رئيس شعبة  .7

  والتخزين النظر في المسألة.
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 2016مايو/أيار  4بسط مدير الخادم والتخزين النتائج التي توصل إليھا في رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

ق، كما أدرج ما يلي في الرسالة إلى رئيس خدمات النظم، وخلُص إلى عدم الحاجة إلى المزيد من التحقي

  ا,ليكترونية:

، فإن جميع الحسابات الموجودة على حاسوبھا ھي حسابات 1حسب الصورة المرفقة رقم  -1
  افتراضية با,ضافة إلى حساب النطاق الخاص بھا. 

المرفقتين، فإن جميع الحسابات ھي حسابات نظام، وقد تم  3والصورة  2وفقا للصورة  -2
  سوبھا.دخولھا من حا

جميع الحسابات المذكورة بالرسالة ا,ليكترونية المرسلة منھا طبيعية ويدخل إليھا من  -3
  جميع الحواسيب على أنھا حسابات النظام.

إلى المسؤول القانوني في ا,قليم، أرسل مسؤول  2016مايو/أيار  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

,قليم النتائج الفنية، أ9 وھي أن المدعي لم يرتكب أي خطأ، وذكر أنظمة المعلومات وتكنولوجيا ا9تصا9ت في ا

  اrتي: 

المساعد[النص منقول] من رئيس شعبة  تألفت عنايتكم إلى أنني طلب
نظم المعلومات، وسألته أن يرسل خبيرا محايدا من قسم البرامجيات 
المركزية لفحص السجMت والتحقيق فيھا، ومن ثم تقييم المسوغ. أرفق 
إليكم رد شعبة نظم المعلومات في الرئاسة العامة في عّمان؛ بيت القصيد 

كوى 9 أساس لھا، فالخوادم تفتح بصورة منتظمة دورات في أن الش
 اخيصتروتفقد ال ضمة إلى النطاق لتفعيل التحديثاتجميع الحواسيب المن

وغير ذلك [النص منقول]. الرجاء ا�خذ علما عدم وجود أي مشكلة 
فنية، وأن جمال 9 يرتكب أي أفعال خاطئة، ويمكنكم اتخاذ المزيد من 

  ارية. ا,جراءات ا,د

على إثر النتائج الفنية التي خلص إليھا مدير الخادم والتخزين، أوصت لجنة قبول الشكاوى في مكتب  .10

بإجراء تقييم أولي للشكوى التي رفعتھا محللة  2016مايو/أيار  15إقليم ا�ردن في اجتماعھا المنعقد في 

ان من مدير الخادم والتخزين، ولم تعرف إن ك النظم/المبرمجة، فقد استعصى على اللجنة فھم معنى التقييم المقدم

  المدعي استخدم "حسابات النظام" استخداما مشروعا أم 9.  

، بسط مدير عمليات 2016سبتمبر/أيلول  6بموجب مذكرة إلى رئيس المكتب القانوني في ا,قليم تاريخھا  .11

 من مذكرة ا9ختصاصات سوء السلوكا�ونروا في ا�ردن اختصاصات التقييم ا�ولي، وذكر في الفقرة ا�ولى 

المزعوم الذي ارتكبه المدعي، أ9 وھو الدخول إلى حساب إحدى الموظفات وملفاته على الحاسوب من حواسيب 

  وحسابات مختلفة بدون أي تصريح مسبق. 

 ، خلُص رئيس المكتب القانوني في ا,قليم إلى2016سبتمبر/أيلول  29في تقرير التقييم ا�ولي المؤرخ  .12

أن المدعي لم يدخل حساب محللة النظم/المبرمجة، كما رأى عدم وجود أدلة ظاھرية على الوقائع المزعومة، 

وعدم وجود أدلة ظاھرية على كيد من جانب محللة النظم/المبرمجة عندما زعمت أن حسابھا قد اختُرق. وكان 
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ا جة ليست خبيرة في "حسابات النظم"، وھذمن رئيس المكتب القانوني في ا,قليم أن ذكر أن محللة النظم/المبرم

  يعلل اعتقادھا أن حسابھا قد اختُرق.  

، أعلم رئيس المكتب القانوني في ا,قليم المدعي 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  18بموجب رسالة مؤرخة  .13

لى ية عبعدم وجود مبرر للمضي قُدما في التحقيق في المسألة �ن التقييم ا�ولي أظھر عدم وجود أدلة ظاھر

  سوء سلوك من جانبه أو من جانب محللة النظم/المبرمجة.  

أكتوبر/تشرين ا�ول  20بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن تاريخھا  .14

، طلب المدعي تحقيقا في الشكوى الكيدية التي رفعتھا محللة النظم/المبرمجة ضده، وكذلك في "التحرش 2016

  خMل الصراخ عليه في المكتب أمام الزمMء".الذي تم من 

، بين رئيس المكتب القانوني 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  20في رسالة إليكترونية إلى المدعي تاريخھا  .15

كان مسألة تناولھا التحقيق، وأنه  ة ضدهكيديمزاعم في ا,قليم أن زعم المدعي أن محللة النظم/المبرمجة أثارت 

ھذا الكيد، وأنه تبعا للتوصية من لجنة قبول الشكاوى في إقليم ا�ردن، لم يكن ھناك ما يسوغ لم توجد أدلة على 

  ا9ستفاضة في التحقيق في ا�مر. 

أكتوبر/تشرين ا�ول  18ؤرخ ، رفع المدعي طلب مراجعة للقرار الم2016أكتوبر/تشرين ا�ول  24في  .16

2016.  

الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات ، ُرفعت الدعوى 2016ديسمبر/كانون ا�ول  7 في .17

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

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى  2016ديسمبر/كانون ا�ول  23في  .18

للمحكمة، ثم أرِسل الطلب ) من القواعد ا,جرائية 1(6يوما تقويميا المادة  30خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  . 2016ديسمبر/كانون ا�ول  27إلى المدعي في 

، أعلم المدعي المحكمة أنه "ليس لديه 2016ديسمبر/كانون ا�ول  28بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .19

  اعتراض على تمديد الوقت لرفع الرد"، فأرِسلت ھذه الرسالة ا,ليكترونية إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، قبلت المحكمة 2017يناير/كانون الثاني  5) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 014بموجب ا�مر رقم  .20

  طلب المدعى عليه.

، قابل رئيس المكتب القانوني في ا,قليم المدعي، وكان مدار ا9جتماع 2017يناير/كانون الثاني  10في  .21

 11. وفي رسالة إليكترونية مؤرخة 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  20ھو الشكوى التي رفعھا المدعي بتاريخ 

، خلُص رئيس المكتب القانوني في ا,قليم إلى أن النتائج المستخلصة من تقرير التقييم 2017يناير/كانون الثاني 

  لم تتغير بعد المقابلة مع المدعي.  2016سبتمبر/أيلول  29ا�ولي المؤرخ 
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على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في  ، رفع المدعى عليه رده2017يناير/كانون الثاني  20في  .22

  .2017يناير/كانون الثاني  22

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد"، ثم أرِسل الطلب إلى 2017فبراير/شباط  3في  .23

  . 2017فبراير/شباط  5المدعي في 

صدر المحكمة أمرا في ھذا قبل أن ت 2017فبراير/شباط  7رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد في  .24

مدعي في إلى ال تسجل القضية، وأرِسل ، وأدخلت الترجمة فيالصدد، لكن الرفع المتأخر للترجمة العربية قُبل

  .2017فبراير/شباط  7

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .25

i( لم يتبع رئيس المكتب القانوني في ا,قليم ا,جراءات التحقيقية السليمة؛  

ii(  القانوني في ا,قليم أي شھود؛ ولم يقابل رئيس المكتب  

iii(  ّل إرسال رسالة إليكترونية تُنھي جميع إمكانيات  إن رئيس المكتب القانوني في ا,قليم "ردMمن خ

  رد ا9عتبار".

  يلتمس المدعي ما يلي: .26

i( اتخاذ إجراء إداري صارم ضد" محللة النظم/المبرمجة؛ و"  

ii( .ئماMالتعويض الذي تراه المحكمة م  

  هحجج المدعى علي

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .27

i(  قMتتمتع الوكالة بالسلطة ا9جتھادية في مسألة الرد على شكاوى الموظفين، وقد كان قرار إغ

  التحقيق ممارسة سليمة للسلطة ا9جتھادية التي تحظى الوكالة بھا؛

ii( ق التحقيق في شكوى المدعي، وھو قرار عادل ومعقول؛Mمة قرار إغMس  

iii( دعي أي دليل مقنع على أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان لم يقدم الم

   و التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛
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iv( .نتصاف الذي يلتمسه المدعيM9 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .28

  اراتا!عتب

  نطاق القضية

أكتوبر/تشرين  18يذكر المدعي في طلب مراجعة القرار وفي الدعوى أنه يطعن في الرسالة المؤرخة  .29

أكتوبر/تشرين ا�ول  12التي أعلمه بموجبھا رئيس المكتب القانوني في ا,قليم بالقرار المؤرخ  2016ا�ول 

حقيق في مزاعم ارتكابه سوء الصادر عن مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن، أ9 وھو قرار إغMق الت 2016

سلوك مزعوم تمثل في دخول حساب موظفة أخرى؛ والرسالة نفسھا أيضا تفيد بعدم وجود أدلة ظاھرية على 

  على زعم ارتكاب سوء السلوك. تأقدمكيد من جانب محللة النظم/المبرمجة عندما 

نوني في ا,قليم إلى المدعي،  من رئيس المكتب القا 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  18بعد الرسالة المؤرخة  .30

 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  20أرسل المدعي رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن تاريخھا 

طلب فيھا تحقيقا في الشكوى الكيدية التي رفعتھا محللة النظم/المبرمجة ضده، وكذلك في "التحرش الذي تم من 

  مام الزمMء".خMل الصراخ عليه في المكتب أ

بيّن رئيس المكتب القانوني في ا,قليم  2016أكتوبر/تشرين ا�ول  20في رسالة إليكترونية مؤرخة  .31

للمدعي أن طلبه أِخذ في ا9عتبار، وأنه لم يوجد دليل على كيد من جانب محللة النظم/المبرمجة، وأنه تبعا لذلك 

  دما في مزيد من التحقيق. وعمM بتوصية لجنة قبول الشكاوى فM مسوغ للمضي قُ 

، وبحث 2017يناير/كانون الثاني  10 ورغم ما تقدم قابل رئيس المكتب القانوني في ا,قليم المدعي في .32

الذي نشد فيه إجراء تحقيق. ھناك رسالة إليكترونية مؤرخة  2016أكتوبر/تشرين ا�ول  20معه طلبه المؤرخ 

المكتب القانوني في ا,قليم إلى المدعي، وبيّن فيھا أن النتائج  أرسلھا رئيس 2017يناير/كانون الثاني  11

لم تتغير بفعل المعلومات التي قدمھا  2016سبتمبر/أيلول  29المستخلصة من تقرير التقييم ا�ولي المؤرخ 

  المدعي في المقابلة.

 إغMق القضية يبين من الوقائع المسطورة أعMه أن المدعي يقصد من الدعوى الطعن في قرار الوكالة .33

  التي ثارت بعد شكواه ضد محللة النظم/المبرمجة بدون اتخاذ أي إجراء ضدھا.

  موضوع الدعوى

تستحضر المحكمة أن للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في المسائل المتعلقة بالتحقيق في سوء  .34

غ قرار الوكالة إغMق السلوك، غير أن ھذه السلطة ليست بM ضوابط، وعلى المحكمة أن ترى إن كان مسو

  ن اتخاذ إجراء مسوغا مجافيا للمعقول أم 9. والتحقيق وبد ا9ستفاضة فيالقضية بدون 
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أو9، تMحظ المحكمة أن تحقيقا أجِري، وھذا يخالف زعم المدعي، فقد أحال رئيس شعبة نظم المعلومات  .35

والتخزين البحث في المسألة؛ ثم بسط مدير الخادم المسألة إلى رئيس خدمات النظم الذي طلب إلى مدير الخادم 

، وخلُص إلى عدم الحاجة 2016مايو/أيار  4والتخزين النتائج التي توصل إليھا في رسالة إليكترونية مؤرخة 

، خلُص رئيس المكتب القانوني 2016سبتمبر/أيلول  29إلى المزيد من التحقيق. في تقرير التقييم ا�ولي المؤرخ 

إلى أن المدعي لم يخترق حساب محللة النظم/المبرمجة، كما رأى عدم وجود أدلة ظاھرية على كيد  في ا,قليم

من جانب محللة النظم/المبرمجة عندما زعمت أن حسابھا قد اختُرق، وكان من رئيس المكتب القانوني في ا,قليم 

وھذا يعلل اعتقادھا أن حسابھا قد أيضا أنه ذكر أن محللة النظم/المبرمجة ليست خبيرة في "حسابات النظم"، 

  اختُرق.

أن من المعقول أن تكون محللة  2017يناير/كانون الثاني  10ثانيا، ذكر المدعي في إفادته المؤرخة  .36

النظم/المبرمجة قد اعتقدت اعتقادا صادقا أنه دخل إلى حسابھا. وعMوة على ذلك، يتجلى للمحكمة بعد 

عدم وجود نية كيدية لدى محللة النظم/المبرمجة. ولما كان ذلك، تقضي المحكمة استعراضھا لتقرير التقييم ا�ولي 

  أن قرار الوكالة عدم إجراء المزيد من التحقيق في المسألة كان قرارا مبررا.

يشتكي المدعي في طلبه لمراجعة القرار وفي دعواه من عدم إجراء تحقيق أو عدم اتخاذ إجراء ضد  .37

للطريقة التي تصرفت بھا أمام زمMء آخرين عندما ظنت أن المدعي ولج إلى  محللة النظم/المبرمجة جزاء

حسابھا من دون تصريح؛ بيد أن المحكمة تMحظ أن المدعي لم يُثر ھذه المسألة قَط في الرسائل ا,ليكترونية 

ئع لم يُثرھا في وقاوبذلك 9 يمكنه مطالبة الوكالة بالتحقيق التي رفعھا بشأن شكواه ضد محللة النظم/المبرمجة، 

  ھو.  

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة أن: .38

 الدعوى مردودة.

_____________________________            

   حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان 
  2017نوفمبر/تشرين الثاني  22بتاريخ       
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  مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمانلوري 
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