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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.:   UNRWA/DT/SFO/2017/006  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2017/048  

Date:   27 December 2017  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  
  

  رافع
  

    ضد  

  
المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة 'غاثة 
    وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه 

  

  

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

ھذه دعوى رفعھا محمد رافع ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة 'غاثة  .1

6جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، وتشغيل 

  وھو قرار وضعه في إجازة إدارية مدة تسعة أشھر على ذمة تحقيق في سوء سلوك مزعوم.

  الوقائع

وظّفت الوكالة المدعي معلما في المنطقة الشمالية  2003سبتمبر/أيلول  15اعتبارا من  .2

سوريا، وقد كان يشغل في الزمن المتعلق بھذه الدعوى وظيفة مدير مدرسة من مكتب إقليم 

  عكا ا'عدادية في مخيم النيرب الكائن في مدينة حلب في مكتب إقليم سوريا.

، ُرفعت شكوى في رسالة إليكترونية أرسلت إلى دائرة 2015سبتمبر/أيلول  28في   .3

نية في جنباتھا زعما مؤداه أن المدعي خدمات الرقابة الداخلية، وحملت الرسالة ا'ليكترو

"مارس العقاب البدني" ضد الط`ب في المدرسة، وأرخى العنان للسانه بألفاظ انتقاصية، 

  وشجع التحرش والتسلط اللذين يرتكبھما ط`ب ضد أقرانھم.

، قرر مدير شؤون ا�ونروا في سوريا إط`ق تحقيق 2016يناير/كانون الثاني  17في  .4

  لمثارة ضد المدعي.في المزاعم ا

أحال مدير شؤون ا�ونروا في سوريا المدعي إلى إجازة  2016فبراير/شباط  21في  .5

  إدارية بأجر إلى حين إنجاز التحقيق.

 28حتى  2016فبراير/شباط  23التحقيق من  في خضم ب`تاستمرت مرحلة المقا .6

ة يوم ا�حداث شاھدا كانوا في المدرس 27، وقابل فريق التحقيق نحو 2016فبراير/شباط 

  المزعومة.

، أرِسل تقرير التحقيق إلى مدير شؤون ا�ونروا في سوريا، 2016أغسطس/آب  8في  .7

وقد خلُص فيه فريق التحقيق إلى عدم وجود أدلة موثوقة 'ثبات المزاعم التي وردت، وأن 

  دائرة خدمات الرقابة الداخلية أغلقت التحقيق.
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ء فريق التحقيق الترجمة ا'نجليزية ، أرسل أحد أعضا2016أغسطس/آب  25في  .8

  'فادات الشھود إلى مدير شؤون ا�ونروا في سوريا.

، صادق مدير شؤون ا�ونروا في سوريا على إغ`ق 2016نوفمبر/تشرين الثاني  9في  .9

من مسؤول الشؤون ا'دارية  2016نوفمبر/تشرين الثاني  12التحقيق.  بموجب رسالة مؤرخة 

لمدعي أن تقرير التحقيق خلُص إلى عدم وجود أدلة موثوقة تثبت مزاعم سوء في ا'قليم، أعلِم ا

للمدعي  تالسلوك، كما أفادت الرسالة أن ا'جازة ا'دارية بأجر مدفوع قد أبِطلت، وأجيز

  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  13العودة إلى عمله اعتبارا من 

عة للقرار المتعلق بإيقافه ، رفع المدعي طلب مراج2016نوفمبر/تشرين الثاني  24في  .10

 19عن العمل مدة تسعة أشھر، غير أن مدير شؤون ا�ونروا في سوريا ثبّت القرار في 

  . 2016ديسمبر/كانون ا�ول 

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017يناير/كانون الثاني  14في   .11

  .   2017ن الثاني يناير/كانو 18("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

فبراير/شباط  19، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، وفي 2017فبراير/شباط  17في  .12

  ، أرِسل الرد إلى المدعي.2017

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، ثم 2017مارس/آذار  3في  .13

  . 2017مارس/آذار  5أرِسلت الترجمة إلى المدعي في 

 2017سبتمبر/أيلول  18) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 130قم بموجب ا�مر ر .14

")، طلبت المحكمة إلى المدعى عليه أن يرفع بصفة الحجب عن المدعي 130ا�مر رقم "(

  ك` من تقرير التحقيق في المزاعم المقدمة ضد المدعي، وتقرير إغ`ق التحقيق.

، ورفع 2017ا�ول أكتوبر/تشرين  9في  130رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم  .15

  وثيقة واحدة ھي في اoن ذاته تقرير إغ`ق التحقيق وتقرير التحقيق. 

استعرضت المحكمة تقرير التحقيق وتقرير إغ`ق التحقيق، و6 تجد في التقرير شيئا  .16

  يؤثر في مداو6ت المحكمة؛ ولذلك لم ترسل التقرير إلى المدعي، وشطبته من ملف القضية.
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  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .17

i( تعرض لظلم كبير، وأوقِف عن العمل تسعة أشھر ب` سبب؛  

ii( رسالة أن التحقيق لن يتجاوز تسعة أيام، غير أن إعادته إلى استئناف عمله  أعلمته

  الوكالة تسعة أشھر؛ تاستغرق

iii( حطمته ا�حداث، وسبّبب ذلك الحزن لوالديه، كما تضررت سمعته المھنية؛  

iv(  ُحرم من إكمال تدريب مھني رفيع المستوى بسبب ا'يقاف عن العمل، وخسر

  ل المنطقة الشمالية في حلب؛فرصة الترشح لوظيفة نائب مسؤو

v(  شھّر به زم`ؤه في العمل؛  

vi(  تعرض لتھديدات مستمرة من السيد م . أ مسؤول التعليم في منطقة حلب؛ و  

vii( .لم تتخذ الوكالة أي تدابير تأديبية ضد المحرضين بعد ثبوت براءته  

  يلتمس المدعي ما يلي: .18

i(  ما بدا منه من صبر رسالة من مدير شؤون ا�ونروا في سوريا يشكره فيھا على

  وامتثال للنظامين ا'داري وا�ساسي للموظفين رغم الضيم الذي لحق به؛ 

ii( اتخاذ إجراء ضد الذين رفعوا المزاعم الباطلة ضده؛  

iii(  دو6ر أميركي لقاء الضرر الذي لحق بمكانته في  20,000منحه تعويضا مقداره

  المجتمع، وما طاله من معاناة نفسية؛ و

iv( دو6ر أميركي عن ا'جھاد النفسي الذي سببه  20,000لغ تعويض والديه بمب

  القرار الطعين.
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  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .19

i(  إن التحقيق في سوء السلوك المزعوم المنسوب إلى المدعي أجري حسب

  ا�صول؛

ii(  أوقِف المدعي 2.110بموجب قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم ،

العمل على ذمة التحقيق في سوء السلوك المزعوم؛ علما أن ھناك عوامل أِخذت في عن 

ا6عتبار، أ6 وھي خطورة المزاعم، وسياسة عدم التسامح مطلقا التي تنتھجھا الوكالة 

  مع العنف ضد ا�طفال، وكذلك وظيفة المدعي بصفته مدير مدرسة؛

iii(  عبارة "أن المقرر إتمام أساء المدعي فھم كلمات إشعار التحقيق، و6 سيما

تجيز قاعدة النظام ا'داري و". 2016فبراير/شباط  29التحقيق في موعد أقصاه 

  فرض إجازة إدارية إلى حين إتمام العملية التأديبية؛ 2.110للموظفين المحليين رقم 

iv(  أغسطس  8حتى  2016فبراير/شباط  22أجري التحقيق في الفترة الممتدة من

بعة وعشرين شاھدا. إبان ا�شھر الخمسة التي جرى فيھا ، وتمت مقابلة س2016

التحقيق، كانت مدينة حلب منطقة صراع نشطة، واضطر المحققان إلى تلبية حا6ت 

  .ية أخرى تزامنا مع إجراء التحقيقطارئة إنسان

v(  استحال إغ`ق القضية فورا بعد تقرير ا'غ`ق بسبب مجموعة من العوامل

، 2016سبتمبر/أيلول  9شؤون ا�ونروا في سوريا منصبه في  التشغيلية، فقد ترك مدير

ا'سناد، بصفتھا الموظفة المسؤولة، في وضع يتيح لھا النظر  -ولم تكن نائبة العمليات 

فھا في إدارة العمليات كم عمل لَ في القضية قبل مضيھا في إجازة طبية، كما واجه خَ 

ن ع في سوريا، باشر عمله بأداء المھامھائل؛ ولّما ُعين المدير الجديد لشؤون ا�ونروا 

  صدور تأشيرته؛ بعد إلى حين

vi(  لم يقدم المدعي أي دليل على زعمه أن ا�ساس الذي قام عليه التحقيق ھو مزاعم

  كيدية من زم`ئه؛ 



Case No. UNRWA/DT/SFO/2017/006    

Judgment No. UNRWA/DT/2017/048    

  

Page 6 of 9 

vii(  لم يقدم المدعي أي دليل على مزاعمه أن ا'يقاف عن العمل حال دون حضوره

  تدريبا؛ و 

viii(  لم يقدم المدعي أي دليل على أنه خسر الفرصة للتقدم لوظيفة نائب مدير منطقة

  حلب. 

  .ه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھايلتمس المدعى علي .20

  ا"عتبارات

  موضوع الدعوى 

مسألة ا'جازة ا'دارية،  2.110تتناول قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم  .21

  وتنص على ما يلي:

يجوز إيقاف الموظف عن العمل على ذمة التحقيق، وذلك بوضعه   . 1
في إجازة إدارية خاضعة لشروط يحددھا المفوض العام، وذلك في أي وقت 

  خ`ل التحقيق إلى حين إتمام العملية التأديبية. 

في عملية اتخاذ قرار 'حالة الموظف في إجازة إدارية أم 6 على ذمة   . 2
لعام في ا6عتبار إن كانت ھناك أدلة ظاھرية تدعم التحقيق، يأخذ المفوض ا

زعم سوء السلوك، وفيما إن كان استمرار الموظف في وظيفته أو في مركز 
  عمله متعارضا مع مصالح الوكالة.

  على اoتي: 2و 1في الفقرتين  1/2013ينص التعميم رقم  .22

 الوكالة ملتزمة بضمان أن يعمل جميع موظفو ا�ونروا والموظفون  . 1

اoخرون في بيئة خالية من العنف وأن يشجعوھا، كما تلتزم الوكالة مقاربة 
إزاء أي سلوك يخالف ھذا التعميم، مما يعني أنه سيُصار ‘ عدم التسامح مطلقا’

إلى التعامل مع أي مزاعم أو شكاوى فورا بموجب ا'طار التنظيمي للوكالة 
وتوجيھات شؤون  بما في ذلك النظامين ا�ساسي وا'داري للموظفين،

  الموظفين، و'صدارات ا'دارية ذات الصلة. 

جميع أشكال العنف، بما فيھا العنف ضد ا�طفال، التي يرتكبھا   . 2
أداء واجباتھم و/أو في  خضمونروا وغيرھم من الموظفين في موظفو ا�

مرافق ا�ونروا محظورة حظرا صارما في جميع ا�وقات وتحت جميع 
  ات، وھي تعتبر سوء سلوك. [...]الظروف والم`بس
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، قرر مدير شؤون ا�ونروا 2015سبتمبر/أيلول  28بعد شكوى ُرفعت ضد المدعي في  .23

إط`ق تحقيق في المزاعم التي أثيرت ضد  2016يناير/كانون الثاني  17في سوريا في 

. في إشعار 2016فبراير/شباط  21المدعي، ثم ُوضع المدعي في إجازة إدارية بأجر في 

  ."2016فبراير/شباط  29موعد أقصاه التحقيق، أعلِم المدعي "أن المقرر إتمام التحقيق في 

ويحاجج المدعى عليه بأن المدعي أساء فھم، وظن أن إيقافه لن يتجاوز تسعة أيام، بيد  .24

فبراير/شباط  29أن قراءة حرفية 'شعار التحقيق تفيد أن المقرر إتمام التحقيق في موعد أقصاه 

مما يعني أن المدعي ربما فھم وفق المعقول أنه سيعود إلى العمل في وقت ليس ببعيد ، 2016

بعد ذلك التاريخ. ولما كان ذلك، تجد المحكمة أن الوكالة قدمت للمدعي معلومات خاطئة، 6 

 8سيما أن تقرير التحقيق ُرفع إلى مدير شؤون ا�ونروا في سوريا في وقت متأخر ھو 

م المدعي زعما 6 يماري فيه المدعى عليه، أ6 وھو أنه لم تصله . يقد2016أغسطس/آب 

  معلومات عن التحقيق أو عن مجرياته خ`ل فترة تنوف عن تسعة أشھر.

ن ي، وأن المحقق2016ية فبراير/شباط يطالعنا ملف القضية بج`ء أن التحقيق بدأ في نھا .25

، ثم ُرفع 2016فبراير/شباط  28إلى  2016فبراير/شباط  23شاھدا في الفترة من  27قاب` 

، الذي أغلق 2016أغسطس/آب  8في لى مدير شؤون ا�ونروا في سوريا تقرير التحقيق إ

.  أعلِم المدعي بقرار مدير شؤون ا�ونروا 2016نوفمبر/تشرين الثاني  9بدوره التحقيق في 

جر، وأعيد ، ثم ألغيت ا'جازة ا'دارية بأ2016نوفمبر/تشرين الثاني  12في سوريا في 

  . 2016نوفمبر/تشرين الثاني  13المدعي إلى العمل اعتبارا من 

ترى المحكمة أن فترة ا�شھر الخمسة الواقعة بين نھاية المقاب`ت ورفع تقرير التحقيق  .26

وتقرير إغ`ق التحقيق إلى مدير شؤون ا�ونروا في سوريا كانت طويلة بصورة تجافي 

الحاجة إلى ترجمة ا'فادات إلى اللغة ا'نجليزية، فالقضية  المعقول حتى لو أخذنا في الحسبان

اتسمت بمستوى متدن من التعقيد. ع`وة على ذلك، مرت ث`ثة أشھر أخرى بين رفع التقرير 

الذي أوصى بإغ`ق القضية وا'غ`ق الفعلي للتحقيق، ومن حجج المدعى عليه في ھذا الشأن 

حلب ومجموعة من العوامل التشغيلية؛ غير أن  أن ھذا التأخير نجم عن الوضع الحرج في

تثبت ارتكاب المدعي المحكمة ترى أن حا6ت التأخر كانت غير عادية، وذلك 6نعدام أدلة 

  ، وكانت القضية بسيطة.سوء السلوك
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على ذلك، تقضي المحكمة بأن المدعي لم يُعامل معاملة منصفة ل�سباب التالية؛ أعطته  .27

ن طول مدة التحقيق، ولم يُعلم بمجريات التحقيق مدة تزيد على الوكالة معلومات خاطئة بشأ

تسعة أشھر. ع`وة على ذلك، تخلص المحكمة إلى أن تأخرا غير عادي حدث في إغ`ق 

  التحقيق، فقد كان مدار القضية مسألة واضحة وبسيطة. 

  التعويض

ر، بأج 6 يمكن تعويض المدعي عن أضرار معنوية تسبب بھا قرار إيقافه عن العمل .28

 1,000وذلك �ن القرار كان شرعيا. مع ذلك، يجب على الوكالة أن تدفع إلى المدعي مبلغ 

دو6ر أميركي تعويضا عن ا�ضرار المعنوية التي سببھا التأخر غير العادي في إغ`ق 

، يراوده تسعة أشھر يالتحقيق، ف` ريب في أن المدعي عانى ا'جھاد �ن ھاجس التحقيق بق

أن المزاعم ثبتت عدم مصداقيتھا. جميع المطالبات ا�خرى التي قدمھا المدعي 6 سيما 

  مرفوضة.

    



Case No. UNRWA/DT/SFO/2017/006    

Judgment No. UNRWA/DT/2017/048    

  

Page 9 of 9 

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .29

i(  دو6ر أميركي؛ و 1,000على الوكالة أن تدفع إلى المدعي مبلغ  

ii(  يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60يؤمر بدفع المبلغ في خ`ل

التنفيذ، وخ`ل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا�ميركي كما ھو محدد في ذلك 

يوما المحددة، فسيضاف ما مقداره  60التاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ في خ`ل مدة الـ

     الرئيسي ا�ميركي حتى تاريخ الدفع.خمسة في المئة إلى سعر الفائدة 

  

  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017ديسمبر/كانون ا�ول  27بتاريخ 

  2017ديسمبر/كانون ا�ول  27أدِخل في السجل بتاريخ 

  

Laurie McNabb, Registrar, UNRWA DT, Amman  
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