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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: U  UNRWA/DT/JFO/2017/024

Judgment No.: UNRWA/DT/2018/013  

Date 12 February 2018  

Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة: قلم

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    فحجان  

    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

ھذه دعوى رفعھا عGء الدين جبرين فحجان ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم  .1

يل 9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا المتحدة ,غاثة وتشغ

  إليه. كتابي ("المدعى عليه")، وھو قرار توجيه لفت نظر

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة عامل 1996نوفمبر/تشرين الثاني  23اعتبارا من  .2

  نظافة بموجب تعيين محدد ا�جل في مخيم البقعة في ا�ردن.

ُعين المدعي في وظيفة كاتب صحة على  2010يوليو/تموز  27مؤرخة  بموجب رسالة .3

  في مركز وقاص الصحي. 5الدرجة 

، تم توجيه لفت نظر كتابي إلى المدعي بسبب "تخلفه 2016ديسمبر/كانون ا�ول  27في  .4

 22و 21عن أداء واجباته الوظيفية كما يجب، وعن اتباع تعليمات مشرفه المباشر 9 سيما في 

ذر مقنع، مما صحي بدون ععندما توقف عن العمل في المركز ال 2016ديسمبر/كانون ا�ول 

  الخدمات إلى الGجئين". تقديم  أعاق

 ، طلب المدعي مراجعة لقرار توجيه لفت نظر2016ديسمبر/كانون ا�ول  30في  .5

  إليه.  كتابي

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017أبريل/نيسان  6في  .6

  .2017مايو/أيار  2("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى  ، رفع2017يونيو/حزيران  1في  .7

  .2017يونيو/حزيران  5المدعي في 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2017يونيو/حزيران  13في  .8

  . 2017يونيو/حزيران  14ثم أرِسلت إلى المدعي في 
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  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .9

i( كما يجب في بيئة العمل السائدة في المركز الصحي؛  لم يستطع أداء مھامه  

ii( .انتقاميا Gكان لفت النظر الكتابي عم  

  يلتمس المدعي التعويض عن ا�ضرار المادية والمعنوية التي قاساھا.  .10

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .11

i(  يشكل القرار الطعين ممارسة سليمة للسلطة ا9جتھادية التي يتمتع بھا المفوض

العام، فقد كان لزاما على المشرف المباشر للمدعي أن يلفت انتباه المدعي إلى "سلوكه 

  غير الُمرضي"؛ 

ii(  أشار مسؤول منطقة شمال عمان في السابق إلى غياب المدعي، وأحال المسألة

  ين في إقليم ا�ردن؛ إلى مسؤول شؤون الموظف

iii(  كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه لم يقدم المدعي أي دليل مقنع على أن القرار

كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ 

  في القانون؛

iv(  2016ديسمبر/كانون ا�ول  22و 21دليل على أن غيابه في  أي9 يقدم المدعي 

  كان غير مصرح به؛ و 

v( .نتصاف الذي يلتمسه المدعيG9 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .12
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  ا"عتبارات

ي تذكر رسالة لفت النظر أن المدعو ،ي قرار توجيه لفت نظر كتابي إليهيطعن المدعي ف .13

ديسمبر/كانون  22و 21تخلف عن أداء مھامه عندما غادر مركز عمله في المركز الصحي في 

  بدون أي تصريح مسبق من مشرفه المباشر.  2016ا�ول 

 2016مبر/كانون ا�ول ديس 22و 921 يماري المدعي في أنه غادر مركز عمله في  .14

بدون أي تصريح مسبق؛ وإن المحكمة إذ اطلعت على المرافعات غير الواضحة التي قدمھا 

المدعي تفھم أن المدعي يحاجج أنه لم يستطع أداء واجباته في بيئة العمل السائدة في المركز 

  الصحي.

مه ي يزعحتى لو افترضنا أن بيئة العمل في المركز الصحي كانت بذلك السوء الذ .15

المدعي، فھو 9 يماري في أنه غادر مركز عمله بدون تصريح مسبق. ولئن كان المدعي يدفع 

  بأنه حاول دون جدوى طلب إجازة من مشرفه المباشر، إ9 أنه 9 يقدم دليG مقنعا في ھذا المقام. 

تستحضر المحكمة أن لفت النظر، وإن لم يكن تدبيرا تأديبيا، يضع على الوكالة عبء  .16

. في القضية الحاضرة، 9 يماري المدعي في أنه وصل إلى مركز نتقادإثبات الوقائع موضع ا9

ومن ثم غادر بدون أي تصريح مسبق من  2016ديسمبر/كانون ا�ول  22و 21عمله في 

مشرفه المباشر، كما 9 يذكر أي سبب ملح أو مقنع لمغادرة مركز عمله. بناء على ذلك، حيث 

مت من الطعن، تقضي المحكمة بأن الوقائع قد أثبِتت، وأن توجيه لفت إن أسس لفت النظر سل

  النظر الكتابي إلى المدعي كان تدبيرا مGئما لقاء السلوك الذي بدر منه.

 الخ$صة
 

  

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .17

  الدعوى مردودة.
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    القاضي جان فرانسوا كوزان

  2018فبراير/شباط  12بتاريخ            

  .2018فبراير/شباط  12أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا�ونروا للمنازعات، عّمان
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