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  محكمة األونروا للمنازعات 

Case No.:      UNRWA/DT/JFO/2019/087

 Judgment No.: UNRWA/DT/2021/007  

 Date: 11 February 2021  

 Original: English  

  
  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان   أمام:

  عّمان   قلم المحكمة: 

  مكناب لوري   رئيسة قلم المحكمة: 

  

    العلمي  

    ضد   

  
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  

    وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

      

    حكم  

  
  
  
  
  

  محامي المدعي:  
  المدعي يمثل نفسه 

  
  

  مي المدعى عليه: محا
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) 
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  مقدمة 

هذه دعوى رفعها توفيق محمد توفيق العلمي ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم  .1

األونروا   باسم  أيضا  تُعرف  التي  األدنى  الشرق  في  فلسطين  وتشغيل الجئي  المتحدة إلغاثة 

("المدعى عليه")، وهو قرار إنهاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة على إثر إدانته من السلطات 

  ردنية.  القضائية األ

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم على 2012نوفمبر/تشرين الثاني    28اعتبارا من   .2

في مدرسة الطيبة اإلعدادية الثانية للذكور في مكتب إقليم األردن، وذلك   1والخطوة    9الدرجة  

  بموجب تعيين محدد األجل. 

استش2015يونيو/حزيران    15في   .3 ز  أ.  الدكتور  المدعي  راجع  النفسي ،  الطب  اري 

  ("الطبيب النفسي").  

نوفمبر/تشرين   10بموجب رسالة إليكترونية إلى مسؤول التعليم في المنطقة تاريخها   .4

ا من المخاوف بشأن د ، أثار مشرف المدعي، أال وهو مدير مدرسة الطيبة، عد 2015الثاني  

  أفعال المدعي في المدرسة.  

، حث مديُر 2015فمبر/تشرين الثاني  نو  16  مؤرخةبموجب رسالة إليكترونية أخرى   .5

المدرسة مسؤوَل التعليم في المنطقة على إيقاف المدعي عن العمل فورا إلى أن يصبح الئقا  

  صحيا لمواصلة الخدمة في الوكالة.  

الثاني    17في   .6 المدعي شفهيا  2015نوفمبر/تشرين  ، أعلم رئيس منطقة جنوب عمان 

  بسبب حالته الطبية.  بقرار إحالته إلى إجازة إدارية بأجر 

  ، ارتكب المدعي سرقة في منزل جاره.2015نوفمبر/تشرين الثاني   26في  .7

، اعتُقل المدعي على خلفية مزاعم السرقة ومن ثم 2015نوفمبر/تشرين الثاني    28في   .8

  . 2015ديسمبر/كانون األول  28أخلي سبيله في  
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الثاني    13في   .9 الطبيب  2016نوفمبر/تشرين  أصدر  حالة ،  في  طبيا  تقريرا  النفسي 

المدعي. ذكر الطبيب النفسي جملة من الشواغل في حالة المدعي منها االضطراب المزاجي 

  ثنائي القطب، وأفاد أنه كان مستقرا في تاريخ التقرير. 

الثاني    29في   .10 القضائية  2016نوفمبر/تشرين  السلطات  أمام  المجريات  وخالل   ،

ركز الوطني للصحة النفسية بغية مراقبته شهرا بهدف التوصل  األردنية، أحيل المدعي إلى الم

  إلى تقييم أفضل لحالته النفسية. 

، أصدر المركز الوطني للصحة النفسية تقريره، وجاء 2017يناير/كانون الثاني    26في   .11

. 2015فيه أن المدعي يعاني اضطراب المزاج ثنائي القطب، وأنه أعطي العالج الالزم في عام  

قرير أن المدعي، خالل فترة مراقبته في المركز الوطني للصحة النفسية، كان مستقرا أضاف الت

ولم تظهر عليه أعراض حالته. خلُص التقرير إلى أن المدعي يستطيع المثول أمام السلطات 

  القضائية األردنية وفهم المجريات المقامة أمامها.  

مد 2017فبراير/شباط    7في   .12 إلى  المدعي  الوكالة  نقلت  الجديد،  ،  عمان  مخيم  رسة 

  واستأنف أداء واجباته. 

حالة 2017يونيو/حزيران    18في   .13 بشأن  ثانيا  طبيا  تقريرا  النفسي  الطبيب  أصدر   ،

  المدعي، وذكر فيه أن المدعي يستطيع استئناف عمله. 

األول    18في   .14 الثاني    3و  2017ديسمبر/كانون  محامي 2018يناير/كانون  طلب   ،

عمان ("المحكمة") االستماع لشهادة الطبيب النفسي بشأن التقرير   المدعي إلى محكمة بداية

  الطبي الذي أعده في حالة المدعي، بيد أن المحكمة رفضت طلباته.  

الثاني    31في   .15 ، أدانت المحكمة المدعي بجريمة السرقة، وحكمت 2018يناير/كانون 

  عليه بالسجن سنة ("اإلدانة"). 

  كمة االستئناف استئناف المدعي، وأيدت اإلدانة. ، ردت مح2018سبتمبر/أيلول    18في   .16

، ردت محكمة التمييز االستئناف المقدم من المدعي، 2018ديسمبر/كانون األول    31في   .17

  وأيدت اإلدانة. 
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، قابل رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن المدعي بشأن 2019مارس/آذار    3في   .18

  اإلدانة. 

، أعلم نائب مدير عمليات األونروا في 2019أبريل/نيسان    10بموجب رسالة مؤرخة   .19

األردن المدعي بقرار المفوض العام إنهاء خدماته لما فيه مصلحة الوكالة عمال بأحكام النظام  

.  بناء على ذلك، فُصل المدعي من الخدمة في الوكالة 1.9األساسي للموظفين المحليين رقم  

  ،  2019أبريل/نيسان  7في 

  .  2019أبريل/نيسان   14لمذكورة في الرسالة االمدعي تسلّم  .20

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2019يونيو/حزيران   12في  .21

األول    9في   .22 للمنازعات 2019أكتوبر/تشرين  األونروا  إلى محكمة  الدعوى  ُرفعت   ،

  .  2019أكتوبر/تشرين األول  13("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده 2019نوفمبر/تشرين الثاني    11في   .23

  على الدعوى، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.  

نوفمبر/تشرين الثاني  25) المؤرخ UNRWA/DT/2019(   224بموجب األمر رقم  .24

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده.2019

المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع رده على   ، رفع2019ديسمبر/كانون األول    19في   .25

  الدعوى، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.

ديسمبر/كانون األول   29) المؤرخ  UNRWA/DT/2019(   249بموجب األمر رقم   .26

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه مرة أخرى لتمديد الوقت لرفع رده. 2019

مدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد  ، رفع ال2020يناير/كانون الثاني   28في   .27

  . 2020يناير/كانون الثاني    29إلى المدعي في 

لرفع 2020فبراير/شباط    11في   .28 الوقت  تمديد  فيه  يلتمس  طلبا  عليه  المدعى  رفع   ،

  الترجمة العربية لرده على الدعوى، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 
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، 2020فبراير/شباط  23) المؤرخ UNRWA/DT/2020( 027بموجب األمر رقم  .29

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية لرده على الدعوى. 

الدعوى 2020أبريل/نيسان    15في   .30 على  للرد  العربية  الترجمة  عليه  المدعى  رفع   ،

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

  حجج المدعي

  الحجج التالية: يقدم المدعي  .31

i(  يتحقق إلنهاء لم  اإلثبات  معيار  أن  بيد  تأديبي،  لتدبير  نتيجة  إنهاء خدماته  جاء 

  خدماته؛  

ii(   ال يمكن أن تكون إدانته أساسا إلنهاء خدماته؛  

iii(   ال يعتد ببراءة الموظف أو إدانته أمام السلطات القضائية الوطنية في التحقيقات

  التي تجريها الوكالة في سوء السلوك؛   

iv( التدبير التأديبي المفروض عليه غير متناسب؛  

v(  كان يعاني من حالته الصحية في زمن الحادثة؛  

vi( هو بريء، وقد قدم للوكالة األدلة الضرورية بشأن براءته؛ و  

vii( ف. ح ج رار الطعين تعسفي ومالق  

  يلتمس المدعي ما يلي:  .32

i(  فسخ القرار الطعين؛ و  

ii(  .التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي قاساها  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .33
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i( سالمة قرار إنهاء تعيين الموظف لما فيه مصلحة الوكالة؛  

ii( سمية  السلطات القضائية الوطنية بقيمتها اال  ينبغي أخذ اإلدانة الجنائية الصادرة من

  من حيث الذنب؛

iii(   تولي الوكالة عادة االعتبار ألحكام وقرارات السلطات القضائية الوطنية عند إنهاء

تعيين الموظفين عمال بأحكام المذكرة الصادرة عن المفوض العام إلى مديري األقاليم،  

ن الذين يتم اعتقالهم أو احتجازهم ، وتعنى بالموظفي1984فبراير/شباط    2وهي مؤرخة  

  أو جلبهم للمحاكمة ("المذكرة")؛ 

iv(   ال تكفي المزاعم والوثائق التي قدمها المدعي إلثبات أنه "لم يكن مذنبا" كما هو

  منصوص عليه في المذكرة؛ 

v(  اعترف المدعي أمام المدعي العام أنه ارتكب الجريمة؛ و  

vi( مدعي.  ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه ال  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .34

  االعتبارات 

  موضوع الدعوى 

يطعن المدعي في قرار إنهاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة على إثر إدانته أمام السلطات  .35

القضائية األردنية. يزعم المدعي أنه لم يكن "مذنبا" كما تنص المذكرة نظرا إلى حالته الصحية  

  ن ارتكاب األفعال التي آل مآلها إلى إدانته.في زم

في   .36 مرة  أول  النفسي  الطبيب  راجع  المدعي  أن  المحكمة  يونيو/حزيران   15تالحظ 

في  2015 المدعي  أحيل  واجباته،  أدائه  خالل  المدعي  أفعال  من  مخاوف  إثر  وعلى    17؛ 

الثاني   الحادثة في    2015نوفمبر/تشرين  وقعت  بأجر.  إدارية  وفمبر/تشرين  ن  26إلى إجازة 

  . 2015نوفمبر/تشرين الثاني  28، ثم اعتقل المدعي في 2015الثاني  
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أن المدعي    2016نوفمبر/تشرين الثاني    13ذكر الطبيب النفسي في تقرير طبي مؤرخ   .37

يعاني االضطراب المزاجي ثنائي القطب، وأضاف أنه كان مستقرا في تاريخ التقرير. بالمثل،  

خلُص  المراقبة،  من  في    وبعد شهر  النفسية  للصحة  الوطني  الثاني   26المركز  يناير/كانون 

إلى أن المدعي يعاني االضطراب المزاجي ثنائي القطب، وأنه كان مستقرا في فترة   2017

، أصدر الطبيب 2017يونيو/حزيران    18مراقبته، ولم تظهر عليه أي أعراض لحالته. في  

ر فيه أن المدعي في حالة مستقرة ويستطيع  النفسي تقريرا طبيا ثانيا بشأن حالة المدعي، وذك

  استئناف عمله.  

، حكمت المحكمة على المدعي بالحبس مدة عام واحد.  2018يناير/كانون الثاني    31في   .38

و   18في   األول    31سبتمبر/أيلول  االستئناف ومحكمة  2018ديسمبر/كانون  ، ردت محكمة 

  قرار اإلدانة. اوأيدت التمييز على التوالي االستئنافين المقدمين من المدعي،

الوطنية   .39 القضائية  السلطات  أمام  المجريات  خالل  أقر  المدعي  أن  المحكمة  تالحظ 

بالمزاعم المثارة ضده. لكن، ذكر المدعي للدفاع عن نفسه أنه ارتكب السرقة ليس لكي يسرق  

إلى هذا  الشقة التي كان يستأجرها. استنادا  بل لكي يضغط على جاره إلجباره على مغادرة 

مة المدعي مذنبا، وأن اعترافه هذا تناقض مع حجة محاميه، أال وهي االعتراف، وجدت المحك

  أنه ارتكب هذه األفعال بدون إدراك طبيعتها.  

في ضوء إدانة المدعي أمام السلطات القضائية األردنية، أنهت الوكالة تعيين المدعي  .40

  لما فيه مصلحة الوكالة بناء على القاعدة والسياسة التاليتين: 

  على اآلتي:  1.9ساسي للموظفين المحليين رقم ينص النظام األ .41

يجوز للمفوض العام إنهاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان هذا 
    اإلجراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة.

  تنص المذكرة على ما يلي في الجزء ذي الصلة: .42

إذا حوكم موظف، وأدين، وفرض عليه حكم بالسجن ثالثة أشهر أو أكثر، 
فيه مصالح الوكالة إال إذا اعتبرت    فسيصار عادة إلى إنهاء تعيينه لما 

بناء على وقائع القضية.  وعلى مدير   الموظف غير مذنب  أن  الوكالة 
في  فيها  يأخذ  العام  المفوض  إلى  توصية  المعني رفع  اإلقليمي  المكتب 

  الحسبان مصالح الوكالة ووقائع القضية.  
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دية في إنهاء تعيين الموظفين لما فيه مصلحة يلزم مما سبق أن للمفوض العام سلطة اجتها .43

الوكالة. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف باتساق أن مهمة المحكمة ليست استبدال قرارها 

 Sanwidiمن حكمها    40بقرار الوكالة. كما بينت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة  

2010-UNAT-084  :  

مين العام لالجتهاد في المسائل اإلدارية عند الحكم على صحة ممارسة األ
فإن محكمة المنازعات تبت فيما إن كان القرار قانونيا وعقالنيا وصحيحا  
إجرائيا ومتناسبا أم ال، كما يمكن للمحكمة النظر فيما إن أهِملت مسائل 
أيضا  وتستطيع  بها،  يعتد  أو إن دخلت في االعتبار مسائل ال  بها  يعتد 

القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن دور محكمة  النظر فيما إن كان  
المنازعات ليس النظر في صحة االختيار الذي أقدم عليه األمين العام  
من بين أنواع اإلجراءات العدة المتاحة له؛ كما ال يتمثل دور المحكمة  

  في استبدال قرارها بقرار األمين العام.

غاضي عن احتمال أن المدعي ربما كان في القضية الحاضرة، ال تستطيع المحكمة الت .44

في زمن ارتكاب السرقة؛ فإذا كان الحال كذلك، فسيكون هناك أساس   ةالنفسي  حالتهحت تأثير  ت

العتبار المدعي غير مذنب في زمن ارتكاب الحادثة، مما يستدعي إعادة النظر في شرعية  

فسها مقام خبير طبي [...] ألنها  القرار الطعين. مع ذلك، فإن هذه المحكمة "ال تستطيع أن تقيم ن 

 Likukelaليست مختصة في التوصل إلى نتائج طبية" (حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

UNDT/2016/180    لالستئناف  27الفقرة المتحدة  األمم  محكمة  حكم  أيضا  انظر   .

Karseboom 2015-UNAT-601  الفقرات  ،41-47  Likukela 2017-UNAT-

 لخبير طبي مستقل أن يقدم للمحكمة معلومات كافية عن الصحة النفسية  ، وال يحق إال(737

  للمدعي زمن ارتكاب السرقة.

بناء على ذلك، تأمر المحكمة كال من الطرفين بتزكية طبيب نفسي، ومن ثم سيعين هذان  .45

حالة المدعي ووصف الحالة   استعراض فسيا ثالثا سيتولى مسؤولية  الطبيبان النفسيان طبيبا ن 

. ثم سيقدم الطبيب النفسي  2015نوفمبر/تشرين الثاني    26ية للمدعي في زمن الحادثة، أي  الطب

  المعين رأيه الطبي بشأن تأثير حالة المدعي النفسية على أفعاله في زمن ارتكابه السرقة.

  تقضي المحكمة أيضا أن الوكالة هي التي ستغطي رسوم الطبيب النفسي المعين.  .46
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  الوساطة 

من القواعد اإلجرائية المحكمة السلطة إلصدار أي أمر، أو إعطاء أي   14تعطي المادة   .47

توجيه، يظهر أنه مالئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. باإلضافة إلى  

) من القواعد 1(10) من النظام األساسي للمحكمة، والمادة  3(10ذلك، وعمال بأحكام المادة  

للمحكمة   يجوز  المجريات  اإلجرائية،  وتعليق  الوساطة  إلى  السعي  الطرفين  على  تقترح  أن 

  أمامها.

في القضية الحاضرة، تقترح المحكمة على الطرفين السعي إلى الوساطة مدة شهرين   .48

  بعد تسلّم الرأي الطبي للطبيب النفسي المعين.  
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  الخالصة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .49

i(   أقصاه موعد  في  نفسي  طبيب  بتزكية  الطرفين  من  كال  المحكمة    28تأمر 

  ؛ 2021فبراير/شباط  

ii(  يؤمر الطبيبان النفسيان المزكيان من الطرفين بتزكية طبيب نفسي ثالث في موعد

  سيتولى استعراض حالة المدعي؛ 2021مارس/آذار  15أقصاه 

iii( النفسي المعين حالة المدعي النفسية وسيق دم رأيه الطبي بشأن  سيصف الطبيب 

  تأثير حالة المدعي النفسية على أفعاله في زمن ارتكابه السرقة؛

iv(   أبريل/نيسان    30على الطبيب النفسي المعين تقديم رأيه الطبي في موعد أقصاه

  ؛ 2021

v(  ستغطي الوكالة رسوم الطبيب النفسي المعين؛  

vi(   تسلّم الرأي الطبي للطبيب بعد  تقترح المحكمة على الطرفين السعي إلى الوساطة

  ؛ و 2021يونيو/حزيران  30النفسي المعين، وتعلق مجريات القضية الحاضرة حتى  

vii(   على الطرفين إرسال مرافعة مشتركة  2021يونيو/حزيران    30في موعد أقصاه ،

الخو بدون  القضية  في حل  التقدم  فيها عن  حال يبلغان  وفي  التفاصيل.  دقائق  في  ض 

اعتبرا أن تقدما معقوال يجري تحقيقه على السبيل نحو الحل، وأنهما يحتاجان إلى المزيد 

  من الوقت الختتام المباحثات، ينبغي لهما رفع الطلب المالئم إلى المحكمة. 
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  ُوقّع 

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان 

  2021فبراير/شباط  11بتاريخ  

  

 .2021فبراير/شباط   11ل في السجل بتاريخ  أدخِ 

  
 ُوقّع                                                                        

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان 

  
  


