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   للمنازعات ا
ونروا محكمة 

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2018/022 

Judgment No.: UNRWA/DT/2019/058 

Date: 2 October 2019 

Original: English 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    نوفل  

    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

ھذه دعوى رفعھا وسيم نوفل ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم المتحدة 'غاثة  .1

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

  وھو القرار القاضي بفرض تدبير تأديبي عليه ھو اللوم الكتابي. 

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة مساعد 2004ا
ول أكتوبر/تشرين  11اعتبارا من  .2

في المركز الصحي في مخيم جرش في مكتب إقليم ا
ردن،  1والخطوة  7صيدلي على الدرجة 

  وذلك بموجب تعيين محدد ا
جل.

حّول تعيين المدعي إلى فئة التعيين المؤقت  2014أكتوبر/تشرين ا
ول  15اعتبارا من  .3

عي في الزمن مدار الدعوى الراھنة يشغل منصب مساعد صيدلي غير محدود المدة، وكان المد

  في المركز الصحي لمخيم عمان الجديد.  5الخطوة  HL2على الدرجة 

، أبلغ رئيس المركز الصحي لمخيم عمان الجديد المكتَب 2016سبتمبر/أيلول  29في   .4

ركز جسدية في المالقانوني في إقليم ا
ردن أن المدعي وأحد المنتفعين اشتبكا في مشاجرة 

  الصحي لمخيم عمان الجديد.

، أجاز مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن إجراء 2016أكتوبر/تشرين ا
ول  16في  .5

  .ق في المزاعم المرفوعة ضد المدعيتحقي

، أعلِم المدعي بالتھم المقدمة ضده، ثم جرت مقابلته 2016نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .6

  6حقا بشأن المزاعم.

تحقيق إلى أن ، اختُتم التحقيق، وخلُص تقرير ال2016نوفمبر/تشرين الثاني  29في  .7

  المدعي "ثبتت صحتھا"، وأوصى باتخاذ إجراء مناسب.  المزاعم المثارة ضد

، أرسل الموظف القائم بأعمال المكتب القانوني في ا'قليم 2017مارس/آذار  27في  .8

وت موجزا للنتائج التي توصل إليھا التحقيق، رسالة الضمانات ا'جرائية إلى المدعي، وقد احت

  .2017مايو/أيار  8ومنحته فرصة للرد. ورد المدعي على ھذه الرسالة في 
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إلى مكتب الموارد البشرية في إقليم  2017يوليو/تموز  27بموجب مذكرة مؤرخة  .9

   .ا
ردن، أوصى رئيس المكتب القانوني في إقليم ا
ردن بتوجيه رسالة لوم إلى المدعي

، وجه مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن إلى 2017أكتوبر/تشرين ا
ول  25في  .10

  المدعي رسالة لوم 6نخراطه في مشاجرة جسدية.

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار. 2017نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .11

، ثبّتت نائبة المفوض العام القرار 2017ديسمبر/كانون ا
ول  7بموجب رسالة مؤرخة  .12

  طعين. ال

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2018فبراير/شباط  18في  .13

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

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2018مارس/آذار  20في  .14

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

  للمحكمة، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، 2018ل/نيسان أبري 3) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 063بموجب ا
مر رقم  .15

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2018مايو/أيار  16وفي  .16

  .2018مايو/أيار  20المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، فأرِسل 2018مايو/أيار  30في  .17

  الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، رفع المدعي اعتراضا على طلب المدعى عليه، فأرِسل 2018مايو/أيار  30في  .18

  .2018مايو/أيار  31اعتراض المدعي إلى المدعى عليه في 

يونيو/حزيران  10) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 104بموجب ا
مر رقم  .19

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.2018
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جمة العربية للرد على الدعوى، ، رفع المدعى عليه التر2018يوليو/تموز  12في  .20

  فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعي طلبا لرفع مqحظات على رد المدعى عليه، 2018يوليو/تموز  17في  .21

  . 2018يوليو/تموز  18ثم أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في 

، 2018يوليو/تموز  29) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 142بموجب ا
مر رقم  .22

  منحت المحكمة ا'ذن للمدعي لرفع مqحظات على رد المدعى عليه. 

، رفع المدعي مqحظاته، فأرِسل إلى المدعى عليه في اليوم 2018أغسطس/آب  13في  .23

  نفسه.

، أصدرت المحكمة إشعارا دعت فيه الطرفين إلى حضور 2019أغسطس/آب  15في  .24

  . 2019سبتمبر/أيلول  11جلسة استماع تُعقد في 

، رفع المدعي رده على إشعار جلسة ا6ستماع، ثم أرِسل 2019أغسطس/آب  27في  .25

  .2019أغسطس/آب  29رد المدعي إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه رده على إشعار جلسة ا6ستماع، فأرِسل 2019أغسطس/آب  29في  .26

  الرد إلى المدعي في اليوم نفسه.

، أصدرت المحكمة إشعار 2019أغسطس/آب  29بعد الردين اللذين تلقتھما المحكمة في  .27

  جلسة استماع معدل.

، رفع المدعي رده على إشعار جلسة ا6ستماع المعدل، ثم 2019أغسطس/آب  31في  .28

  .2019سبتمبر/أيلول  1أرِسل رد المدعي إلى المدعى عليه في 

، ، رفع المدعى عليه رده على إشعار جلسة ا6ستماع المعدل2019سبتمبر/أيلول  5في  .29

  .2019سبتمبر/أيلول  8فأرِسل رد المدعى عليه إلى المدعي في 

، 2019سبتمبر/أيلول  9) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 180بموجب ا
مر رقم  .30

أكدت المحكمة أن خمسة شھود سيدلون بشاھدتھم أثناء جلسة ا6ستماع، وأمرت أحدھم 

  بالحضور الشخصي.
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، ُعقدت جلسة ا6ستماع المقررة في الرئاسة العامة لsونروا 2019سبتمبر/أيلول  11في  .31

  في عّمان، واستمعت المحكمة إلى الطرفين والشھود الخمسة. 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .32

i( لم يقابل المحققون الشھود الذين اقترحھم؛  

ii( سحب المشتكي شكواه؛ و  

iii(  .المزاعم المثارة ضده ملفقة وكيدية  

  يلتمس المدعي ما يلي: .33

i(  فسخ القرار الطعين؛ و  

ii(  أن تأمر المحكمة الوكالة بالتحقيق في سبب رفض المحققين مقابلة الشھود الذين

  اقترحھم.

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .34

i( صول، وبموجب ا'طار
  التنظيمي المعتد به؛ اتُخذ التدبير التأديبي حسب ا

ii(  أثبِتت الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي إثباتا معقو6 عبر إفادات الشھود

  واعتراف المدعي؛

iii(  حد الشھود
أجرى المكتب القانوني في إقليم ا
ردن عملية إعادة استجواب 

  العيان، وخلُصت العملية إلى أن رواية المدعي عن تسلسل ا
حداث خاطئة؛

iv( قدم المدعي أي دليل على أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه لم ي

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

  في القانون؛
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v(  .6 أساس لقالة المدعي إن المزاعم المثارة ضده ملفقة وكيدية  

  بكاملھا.يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى  .35

  ا"عتبارات

  موضوع الدعوى

يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في رسالة اللوم. 6 يماري  .36

 2016سبتمبر/أيلول  29المدعي في انخراطه في مشاجرة جسدية مع أحد المنتفعين في تاريخ 

أثناء صرفه أدوية للمنتفعين في المركز الصحي لمخيم عمان الجديد، وذلك في خضم تأديته 

ساعد صيدلي؛ وقد أبلغ رئيس المركز الصحي لمخيم عمان الجديد عن مھامه اليومية بصفته م

، وجه مدير 2017أكتوبر/تشرين ا
ول  25الحادثة للمكتب القانوني في إقليم ا
ردن. وفي 

  عمليات ا
ونروا في ا
ردن إلى المدعي رسالة لوم 6نخراطه في مشاجرة جسدية. 

  ذات الصلة:  وينص القرار الطعين على ما يلي في ا
جزاء .37

 2016سبتمبر/أيلول  29على وجه الخصوص، أجد أنك ارتكبت في 

أفعال عنف تصاعدت خqل شجار بينك وبينك أحد المنتفعين، [...] في 
مكتب القائم بأعمال نائب رئيس برنامج الصحة في ا
ردن في منطقة 
شمال عمان[النص منقول]، كما أجد أن ھذا العمل 6 يqئم مركزك 

  موظفا في ا
مم المتحدة.بصفتك 

 Portillo Moyaمن حكمھا   17وقد قضت محكمة ا
مم المتحدة لqستئناف في الفقرة  .38

2015-UNAT-523  :بما يلي  

عند التصدي للقضايا التأديبية، يتمثل دور ا6ستعراض القضائي في 
التثبت من أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثبِتت، وفيما إن كانت 

وقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع ال
  الذنب.

وفي مسألة عبء ا'ثبات في القضايا التأديبية، قضت محكمة ا
مم المتحدة لqستئناف  .39

  بما يلي: Nyambuza 2013-UNAT-364من حكمھا  31في الفقرة 

الذي 
جله  . "تحمل ا'دارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك المزعوم31
  […]اتُخذ تدبير تأديبي ضد موظف". 
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  إثبات الوقائع

أبلغ رئيس المركز الصحي لمخيم عمان الجديد المكتَب القانوني في إقليم ا
ردن عن  .40

مشاجرة جسدية وقعت بين المدعي وأحد المنتفعين في المركز الصحي لمخيم عمان الجديد، 

 2016أكتوبر/تشرين ا
ول  16ي ا
ردن في وعلى إثر ذلك، أجاز مدير عمليات ا
ونروا ف

  إجراء تحقيق في المزاعم المثارة ضد المدعي.

 27اختُتم التحقيق، وبموجب مذكرة إلى مكتب الموارد البشرية في إقليم ا
ردن تاريخھا  .41

، أوصى رئيس المكتب القانوني في إقليم ا
ردن بتوجيه رسالة لوم إلى 2017يوليو/تموز 

فرض مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن على المدعي التدبير التأديبي الطعين  المدعي. وعليه،

  .2017أكتوبر/تشرين ا
ول  25في 

كما تقدم في سالف البيان، 6 يماري المدعي في واقعة الشجار الجسدي، بيد أن المدعي  .42

لمدعي يزعم أن المجني عليه المزعوم ھو الذي بادر إلى الھجوم عليه من الخلف، وأن رد ا

حيث إن المحققين تقاصروا عن مقابلة الشھود الذين اقترحھم واقتصر على الدفاع عن نفسه. 

المدعي، قررت المحكمة عقد جلسة استماع، وذلك بموجب حقوق المدعي في ا
صول القانونية 

  الواجبة. 

، كان أول الشھود الذي أدلوا 2019سبتمبر/أيلول  11في الجلسة التي ُعقدت في  .43

ھم أمام المحكمة ھو رئيس المركز الصحي لمخيم عمان الجديد 
ن الحادثة وقعت في بشھادت

مكتبه أثناء رعايته لمنتفعين آخرين. لقد أكد رئيس المركز الصحي لمخيم عمان الجديد لھيئة 

المحكمة تحت القسم أن المدعي كان أصq في مكتبه عندما دخل المجني عليه المزعوم إلى 

  لى أنه لم يَر من بدأ المشاجرة الجسدية.مكتبه، كما شدد ع

تصدى للشھادة ثانيا أحد الشھود الذين اقترحھم المدعي، علما أن المحققين لم يقابلوا ھذا  .44

الشاھد رغم أنه شاھد رئيسي شھد الحادثة بأم عينيه. الشاھد المذكور أيضا أحد المنتفعين، 

ھا، حيث ذھب مع المدعي إلى غرفة وكان يتلقى الخدمة من المدعي قبل لحظة الحادثة وعند

رئيس المركز الصحي لمخيم عمان الجديد 
ن المدعي احتاج إلى استشارة رئيس المركز 

الصحي لمخيم عمان الجديد بشأن أدوية ھذا الشاھد. أدلى الشاھد بشھادته تحت القسم، وأفاد 

ان الجديد أنه رأى المجني عليه المزعوم يدخل مكتب رئيس المركز الصحي لمخيم عم
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ويضرب المدعي على رأسه من الخلف؛ كما أفاد الشاھد أن المدعي لم يضرب المجني عليه 

  المزعوم، بل اكتفى بالدفاع عن نفسه. 

الشھود الثqثة ا~خرين كانوا أيضا من الشھود الذين اقترحھم المدعي، علما أنھم لم  .45

 م يكونوا في مكتب رئيس المجنييكونوا شھود عيان مباشرين على المشاجرة الجسدية 
نھم ل

عليه المزعوم لحظة وقوع المشاجرة، غير أنھم كانوا موجودين في مكتب رئيس المركز 

الصحي لمخيم عمان الجديد؛ وقد أجمعت شھاداتھم على أن المجني عليه المزعوم كان عصبيا 

شھود جميعھا جدا وكان في حالة غير طبيعية قبل الحادثة وبعدھا. عqوة على ذلك، أفاد ال

وعلى رأسھم الممرضة، التي يجاور مكتبھا مكتب رئيس المركز الصحي لمخيم عمان الجديد 

المجني عليه المزعوم لم يكن ينزف،  وشاھدت المجني عليه المزعوم بُعيد الحادثة مباشرة، أن

  وبدا سليما من كل إصابة.

 اض القضائيار ا6ستعرفي ھذه المرحلة من التداول، من ا
ھمية بمكان استحضار معي .46

  قضت محكمة ا
مم المتحدة لqستئناف باتساق بما يلي:  ؛في القضايا التأديبية

يتطلب ا6ستعراض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة ا
مم 
المتحدة للمنازعات في ا
دلة المقدمة وفي ا'جراءات المستخدمة أثناء 

ھذا السياق على محكمة ا
مم  مجريات التحقيق الذي تجريه ا'دارة. وفي
المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت الوقائع التي قامت عليھا 
العقوبة، وفيما إن كانت الوقائع المثبَتة تعتبر سوء سلوك [حسب النظامين 
ا
ساسي وا'داري للموظفين]، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع الذنب 

ا'دارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك أم 6". وبطبيعة الحال "تحمل 
المزعوم الذي 
جله اتُخذ تدبير تأديبي ضد موظف". و"عندما يكون 
إنھاء التعيين نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء السلوك بأدلة واضحة 
ومقنعة"، و"ھذا يعني أن صدق الوقائع المّدعاة راجح رجحانا كبيرا" 

 Negussieلqستئناف من حكم محكمة ا
مم المتحدة  18[الفقرة 

2016-UNAT-700.[  

بناء على ذلك، وحيث إن القضية الماثلة أمامنا ليست قضية إنھاء تعيين، يترتب على  .47

الوكالة أن تثبت برحجان ا
دلة وقوع سوء السلوك المزعوم الذي 
جله اتُخذ التدبير التأديبي 

المحكمة أن الوقائع التي  ضد المدعي. لكن، يتجلى من شھادات الشھود التي استمعت إليھا

عوقب المدعي 
جلھا في رسالة اللوم لم تثبت وفق المعقول، فالشاھد الوحيد الذي رأى الحادثة 

كلھا بأم عينيه أفاد بq لبس أن المجني عليه المزعوم ھاجم المدعي من الخلف في مكتب رئيس 

المقام، تشدد المحكمة  المركز الصحي لمخيم عمان الجديد، وذلك بضربه خلف رأسه. في ھذا
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على عدم وجود سبب ل�لقاء بظqل الشك على مصداقية ھذا المنتفع الذي كان مكتب رئيس 

المركز الصحي لمخيم عمان الجديد في لحظة الحادثة، ناھيك عن أنه شھد تحت القسم أ6 

  معرفة شخصية بينه وبين المدعي. 

يه المزعوم، فقد وقعت عندما حاول وفي شأن المشادة اللفظية بين المدعي والمجني عل .48

المجني عليه المزعوم الحصول على الخدمة قبل منتفعين آخرين كانوا مصطفين في الدور 

أمام شباك الصيدلية في المركز الصحي لمخيم عمان الجديد. أفاد شاھد العيان أمام ھيئة 

، وأن المدعي رد المحكمة أن مصدر الصراخ أمام شباك الصيدلية كان المجني عليه المزعوم

عليه بأسمى مستويات ا
دب؛ بل أفاد الشاھد أن المجني عليه المزعوم دفعه (أي الشاھد) عن 

  شباك الصيدلية في محاولة لتلقي الخدمة قبله. 

من ا
مور الحاسمة، في رأي المحكمة، أن يتصرف الموظفون في جميع ا
وقات  .49

بطريقة تليق بمركزھم موظفين في الوكالة، وذلك بالتحلي بالسلوك المھني في معرض التعامل 

مع المنتفعين؛ غير أن الوقائع التي 
جلھا عوقب المدعي بلوم كتابي في القضية الحاضرة لم 

معقول، ولما كان ذلك، تفسخ المحكمة قرار فرض تدبير تأديبي على تثبت بصورة توافق ال

  المدعي يتمثل في رسالة اللوم. 

  وسائل ا6نتصاف

6 يطلب المدعي تعويضات عن الضرر المعنوي، بل يلتمس من المحكمة أن تأمر  .50

 الوكالة بالتحقيق في سبب رفض المحققين مقابلة شھوده، 6 سيما شاھد العيان، رغم طلباته

المتكررة لذلك. ترفض المحكمة ھذا الطلب، وتقضي أن فسخ القرار الطعين في ھذه القضية 

  يشكل انتصافا شافيا ووافيا للمدعي. 
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  الخ$صة

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

  فسخ رسالة اللوم. 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019أكتوبر/تشرين ا
ول  2بتاريخ 

  2019أكتوبر/تشرين ا
ول  2جل بتاريخ أدِخل في الس

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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