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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.:    UNRWA/DT/JFO/2018/021

Judgment No.: UNRWA/DT/2019/053  

Date: 11 September 2019  

Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    الجمرة  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة 'غاثة 

    وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه 

  

  

  محامي المدعى عليه:
مايكل شوازفول (مدير دائرة الشؤون القانونية بالوكالة)
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  مقدمة

مم ھذه دعوى رفعھا أنس يونس أحمد الجمرة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا� .1

المتحدة 'غاثة وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا 

  ("المدعى عليه")، وھو قرار عدم اتخاذ إجراء بعد الشكوى التي رفعھا.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة ضابط 2014أكتوبر/تشرين ا�ول  1اعتبارا من  .2

في دائرة التمويل الصغير فرع جرش،  09إقراض بموجب تعيين محدد ا�جل على الدرجة 

  وكان المدعي يشغل ھذه الوظيفة في الزمن مدار الدعوى الراھنة. 

ركبته اليمنى، وزعم أنھا بموجب ملحوظة غير مؤرخة، أبلغ المدعي عن إصابة في  .3

  .2017أبريل/نيسان  10وقعت أثناء تأديته عمله نتيجة لسقوطه في 

، أجرت الوكالة ترتيبات لفحص المدعي لدى جراح عظام في 2017يوليو/تموز  4في  .4

، وقد أفاد الجراح أن المدعي يعاني تمزق الغضروف، وأجريت جراحة 2017يوليو/تموز  5

  .2017يوليو/تموز  13في 

أرسل مسؤول الموارد البشرية رسالة إلى المدعي ردا على طلبه لعقد مجلس طبي للنظر  .5

، وذكرت أنه نظرا إلى 2017يوليو/تموز  30في لياقته للخدمة، علما أن الرسالة حملت تاريخ 

الجراحة التي أجريت مؤخرا وفترة التعافي المتوقعة، فلم يكن عقد مجلس طبي أمرا مiئما في 

  ة.  تلك المرحل

، قدم المدعي للوكالة تقريرا طبيا يفيد أنه يستطع العودة 2017سبتمبر/أيلول  19في  .6

  .2017سبتمبر/أيلول  20استأنف المدعي عمله في ف ،إلى العمل وتأدية أعمال خفيفة

، أبلغ المدعي عن إصابة أخرى، وزعم أنه وقع نتيجة 2017سبتمبر/أيلول  24في  .7

  ا'صابة السابقة.

، رفع المدعي شكوى إلى مدير عمليات ا�ونروا في 2017/تشرين ا�ول أكتوبر 1في  .8

ا�ردن ضد رئيس برنامج ا'قراض الصغير ومدير فرع التمويل الصغير ("مدير الفرع")، 
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. اشتكى المدعي من 2017سبتمبر/أيلول  19وزعم أنھما تجاھi التقرير الطبي الذي رفعه في 

 624عتيادي، وأفاد أن حادثا آخر أصابه أثناء عمله في أنھما أوكi إليه عمله الميداني ا

، كما زعم أن قرار رئيس برنامج التمويل الصغير ومدير الفرع شكل 2017سبتمبر/أيلول 

  إساءة استخدام للسلطة، وھذا بالتالي سوء سلوك. 

نظرت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم ا�ردن في شكوى المدعي، وخلُصت إلى أن  .9

لم "تشكل مادة سوء سلوك من اختصاص لجنة قبول الشكاوى، 6 سيما في ضوء  الشكوى

  صياغة الشھادة الطبية". 

، أعلم رئيس المكتب القانوني 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  16بموجب رسالة مؤرخة  .10

  في ا'قليم المدعي بقرار عدم المضي قدما في شكواه.

  مراجعة لقرار عدم متابعة شكواه. ، طلب المدعي 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 14في  .11

، قدم المدعي تقرير لياقة طبيا لكي يستأنف العمل في 2017ديسمبر/كانون ا�ول  4في  .12

. أشار التقرير الذي أصدره مركز صحة إربد إلى أن المدعي 2017ديسمبر/كانون ا�ول  5

  يستطيع استئناف العمل بحيث يكون عمله عمi مكتبيا فقط. 

، أوصى رئيس 2017ديسمبر/كانون ا�ول  12ليكترونية مؤرخة بموجب رسالة إ .13

  .س طبي لتقييم لياقة المدعي للعملبرنامج التمويل الصغير في ا'قليم بعقد مجل

. وخلص المجلس الطبي إلى أن 2018يناير/كانون الثاني  16ُعقد مجلس طبي في  .14

إقراض، وأنه كان 6ئقا  المدعي غير 6ئق للعمل في وظيفته آنذاك، أ6 وھي وظيفة ضابط

  للعمل المكتبي. 

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2018فبراير/شباط  17في  .15

  . 2018فبراير/شباط  20("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2018مارس/آذار  22في  .16

) من القواعد ا'جرائية 1(6يوما تقويميا المادة  30الزمنية التي تحددھا بـالدعوى خارج المھلة 

  للمحكمة، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 
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، 2018أبريل/نيسان  3) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 062بموجب ا�مر رقم  .17

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

عى عليه طلب تمديد آخر لرفع رده على الدعوى، ، رفع المد2018مايو/أيار  17في  .18

  فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، 2018مايو/أيار  27) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 090بموجب ا�مر رقم  .19

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى.

الدعوى، ثم أرِسل ھذا الرد  ، رفع المدعى عليه رده على2018يونيو/حزيران  17في  .20

  .2018يونيو/حزيران  19إلى المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، ثم 2018يونيو/حزيران  29في  .21

  . 2018يوليو/تموز  1أرِسل الطلب إلى المدعي في 

، 2018يوليو/تموز  11) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 125بموجب ا�مر رقم  .22

  ة طلب المدعى عليه.قبلت المحكم

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2018سبتمبر/أيلول  17في  .23

  فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه.

رفع مiحظات ، رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة ل2018سبتمبر/أيلول  19في  .24

  .على رد المدعى عليه"

  المدعي إلى المدعى عليه.، أرِسل طلب 2018سبتمبر/أيلول  20في  .25

أكتوبر/تشرين ا�ول  1) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 172بموجب ا�مر رقم  .26

  ، قبلت المحكمة طلب المدعي. 2018

، رفع المدعي مiحظاته، فأرِسلت إلى المدعى عليه 2018أكتوبر/تشرين ا�ول  14في  .27

  . 2018أكتوبر/تشرين ا�ول  15في 



Case No. UNRWA/DT/JFO/2018/021  

Judgment No. UNRWA/DT/2019/053  

  

Page 5 of 9 

 2019يوليو/تموز  2) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 134بموجب ا�مر رقم  .28

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يعلق على مiحظات المدعي وأن يظھر 134("ا�مر رقم 

  وثائق معينة. 

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه إذنا "لرفع مستجدات"، ثم أرِسل 2019يوليو/تموز  5في  .29

  .2019يوليو/تموز  7طلب المدعي إلى المدعى عليه في 

، 2019يوليو/تموز  17) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 145بموجب ا�مر رقم  .30

  قبلت المحكمة طلب المدعي. 

، ثم أرِسلت 134، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2019يوليو/تموز  18في  .31

  .2019يوليو/تموز  21المرافعة إلى المدعي في 

 5ى المدعى عليه في ، قدم المدعي مرافعته، ثم أرِسلت إل2019أغسطس/آب  4في  .32

  .2019أغسطس/آب 

 7، رفع المدعي استقالته إلى الوكالة. وبموجب رسالة مؤرخة 2019مارس/آذار  3في  .33

أبريل/نيسان  9، قبلت الوكالة استقالته لتسري اعتبارا من نھاية الدوام في 2019مارس/آذار 

2019 .  

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .34

i(  أبريل/نيسان  10نتيجة ا'صابة الناجمة عن العمل في لقد عانى مضاعفات

  ؛2017

ii( ف ذلك؛ وiأجبِر على العمل الميداني رغم توصيات الطبيب خ  

  يلتمس المدعي ما يلي: .35

i( أن تمنحه الوكالة وظيفة مكتبية مدى الحياة قرب مسكنه؛ و  

ii(  .ينبغي اتخاذ تدابير تأديبية في حق الموظفين ا6ثنين اللذين اشتكا عليھما  
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  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .36

i(  مة قرار عدم التحقيق، فقد خلصت لجنة قبول الشكاوى إلى أن الشكوى لمiس

  تشكل سوء سلوك؛

ii(   كانت الوكالة على علم بالوضع الصحي للمدعي، وقد عومل ضمن حدود

  المعقول؛ و

iii(  لميدان، بل مضى إلى لم يقدم المدعي أي دليل على أنه أجبِر على العمل في ا

  العمل الميداني بمحض إرادته.

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .37

  ا"عتبارات

اتخاذ إجراء بعد شكواه ضد رئيس برنامج  ميطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بعد .38

  التمويل الصغير ومدير الفرع.

 10ركبته اليمنى في  والجلي من ملف القضية أن المدعي تعرض 'صابة في .39

. قدم المدعي 2017يوليو/تموز  13، وأن عملية جراحية أجريت في 2017أبريل/نيسان 

أفاد أنه يمكن أن يعود إلى العمل على أن  2017سبتمبر/أيلول  19للوكالة تقريرا طبيا في 

ول سبتمبر/أيل 24. في 2017سبتمبر/أيلول  20يؤدي عمi خفيفا، فاستأنف المدعي عمله في 

، قدم المدعي شكوى 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  1، تعرض المدعي لحادث آخر. وفي 2017

ضد رئيس برنامج التمويل الصغير ومدير الفرع زاعما أنھما تجاھi تقرير الطبي المؤرخ 

  بإحالته إلى العمل الميداني، مما أسفر عن وقوع حادث ثان له. 2017سبتمبر/أيلول  19

س برنامج التمويل الصغير ومدير الفرع تجاھi تقريره الطبي، يزعم المدعي أن رئي .40

وأن ذلك سوء سلوك من طرفھما. أما المدعى عليه، فيحاجج أن عودة المدعي إلى عمله 

  الميداني ا6عتيادي كان قرار المدعي وحده.

  على ما يلي:  2.10ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم  .41
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 دابير تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوءيجوز للمفوض العام فرض ت

  سلوك. 

الغرض من التدابير التأديبية ودور  A/10/Rev.3يحدد توجيه شؤون الموظفين رقم  .42

  لجنة قبول الشكاوى كما يلي: 

. إن الغرض من فرض التدابير التأديبية ھو معالجة سوء السلوك وتنبيه 4
اصر عن ا6رتقاء إلى المعايير موظفي ا�ونروا إلى سلوكات وتصرفات تتق

تـُفرض ا'جراءات التأديبية عادة جزاء لسوء السلوك، أو السلوك والمتوقعة. 
غير المسؤول، أو ا'خفاق الجسيم في تأدية المھام الموكلة، أو ا'خفاق في 

  […]تنفيذ تعليمات محددة. 

***  

اعم) . فور تلقي بiغ عن سوء سلوك، يجب استعراض الزعم (أو المز12
والتأكد من أن التصرف المزعوم يشكل سوء سلوك في حال ثبوته. في معظم 
الحا6ت، تجري لجنة قبول الشكاوى في ا'قليم المعني أو في الرئاسة العامة 
عملية ا6ستعراض للمزاعم، وتقدم توصية إلى صانع القرار المخول بشأن 

  ا'جراء الواجب اتخاذه.

43. iمن حكمھا  30و 26ستئناف في الفقرتين قضت محكمة ا�مم المتحدة لNwuke 

(2010-UNAT-099:بما يلي (  

. عندما يرفع موظف شكوى ويوجه تھما بشأن التجاوزات ا'دارية 26
للقانون، تستطيع ا'دارة إعمال اجتھادھا وأن تقرر إجراء تحقيق (على ا�قل 

ارية وا'دتحقيق أولي أو موجز)، فمسألة التحقيق في الممارسات التنظيمية 
عموما أو في الحا6ت التأديبية إنما ھي مسألة تقع ضمن اجتھاد ا'دارة، بيد 
أن ذلك 6 يعني أن القرار ا'داري القاضي بإجراء تحقيق أو بعدم إجرائه 6 

  يمكن أن يخضع لiستعراض القضائي.

***  

 . ليس للموظف حق إجبار ا'دارة على إجراء تحقيق إ6 إن كان النظامان30

ا�ساسي وا'داري للموظفين يمنحانه ذلك الحق؛ وفي تلك ا�حوال، سيكون 
ذلك مشمو6 في بنود التعيين ويخول الموظف لعرض قضيته حتى أمام 
محكمة ا�مم المتحدة للمنازعات؛ وبعد استعراض القضية أمامھا، تستطيع 

  المحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق أو بأخذ تدابير تأديبية.

حتى في الحا6ت التي تتوسع فيھا السلطة ا6جتھادية للوكالة لتقرر فتح تحقيق أو عدم   .44

فتحه عندما تُرفع شكوى أمامھا، على المحكمة النظر إن كان قرار فتح تحقيق أو عدم فتحه 

قرارا معقو6 أم 6. يبين للمحكمة إبان استعراض تقرير اجتماع لجنة قبول الشكاوى أن شكاوى 



Case No. UNRWA/DT/JFO/2018/021  

Judgment No. UNRWA/DT/2019/053  

  

Page 8 of 9 

، وأن توصية وردت مفادھا اتخاذ إجراء إداري. 2017عت ضد مدير الفرع في عام عدة ُرف

وفي ذلك العام، أفاد رئيس برنامج التمويل الصغير أن "ا�مور ھدأت"؛ كما ذكر في ملحوظة 

أخرى أن مدير الفرع "أعِطي توجيھات لضبط نفسه في المستقبل". وترى المحكمة أنه رغم 

   أن الجلي أن مشاكل اعترت الدائرة.اتخاذ إجراءات إدارية إ6

، عاد المدعي إلى العمل بعد إصابة في الركبة وبعد عملية 2017سبتمبر/أيلول  20في  .45

، وقع المدعي أثناء العمل وآذى نفسه، مما فاقم حالته. 2017سبتمبر/أيلول  24جراحية. وفي 

تب عليھا بعض وقع المدعي "كشوفات مغادرة المكتب" المخصصة للعمل الميداني، وك

  الملحوظات، علما أن الملحوظات تقول "أمرتني ا'دارة أن أتوجه إلى الميدان". 

خلُصت لجنة قبول الشكاوى إلى أن شكوى المدعي "6 تشكل مادة سوء سلوك من  .46

  اختصاص لجنة قبول الشكاوى، 6 سيما في ضوء صياغة الشھادة الطبية". 

، أعلم رئيس المكتب القانوني في 2017ا�ول أكتوبر/تشرين  16بموجب رسالة مؤرخة  

  ا'قليم المدعي بقرار عدم المضي قدما في شكواه.

تختلف المحكمة مع ا6ستنتاج الذي توصلت إليه لجنة قبول الشكاوى، بل تعتبرھا مجافية  .47

للمعقول في ضوء مiبسات القضية، فملف القضية يظھر أن مشاكل اعترت الدائرة، وأن 

فسه جسديا أثناء عمله وأن التقرير الطبي أفاد أنه ينبغي له تأدية أعمال خفيفة. المدعي أصاب ن

لئن لم يظھر للمحكمة إن كان المدعي أجبر على العمل الميداني، إ6 أن ذلك كان يمكن أن 

  يوضح لو أن الوكالة قررت إطiق تحقيق بعد شكوى المدعي.

  :10رة ينص النظام ا�ساسي للمحكمة على ما يلي في الفق .48

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا'جرائين التاليين أو كليھما 5
  باعتبار ذلك جزءا من حكمھا: 

فسخ القرار ا'داري المطعون فيه أو ا�مر بالتنفيذ العيني، شريطة   )أ(
أن على محكمة المنازعات، في الحا6ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون فيه 

أو الترقية، أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضا مبلغ تعويض يجوز بالتعيين، 
للمدعى عليه أن يختار دفعه بد6 من فسخ القرار ا'داري المطعون فيه أو 
تنفيذ ا�داء المعين المأمور به، وذلك رھنا بالفقرة الفرعية (ب) من ھذه 

  الفقرة؛ 
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أن شكوى المدعي 6 ينبغي بالنظر إلى ما تقدم، تقضي المحكمة أن استنتاج الوكالة  .49

 19التحقيق فيھا استنتاج جافى المعقول. يفيد التقرير الطبي الذي رفعه المدعي في 

أن المدعي يستطيع العودة إلى العمل وأن يؤدي أعما6 خفيفة، بيد أنه 6  2017سبتمبر/أيلول 

لي أن ن من الجيذكر أن المدعي يستطيع تأدية العمل المكتبي فقط. مع ذلك، تقضي المحكمة أ

  ا'شارة إلى ا�عمال الخفيفة تعني أنه 6 يُفترض بالمدعي أن يؤدي واجباته ا6عتيادية. 

تقضي المحكمة بعدم مشروعية قرار عدم التحقيق في شكوى المدعي. ولما كان ذلك،  .50

 تفسخ المحكمة قرار الوكالة عدم التحقيق في شكوى المدعي، أي أن على الوكالة أن تتخذ قرارا

  جديدا بشأن شكوى المدعي.

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .51

  فسخ قرار عدم التحقيق في شكوى المدعي.

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019سبتمبر/أيلول  11بتاريخ 

  .2019سبتمبر/أيلول  11أدِخل في السجل بتاريخ 

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