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 للمنازعات األونروا محكمة

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2019/033 

Judgment No.: UNRWA/DT/2021/014 

Date: 16 March 2021 

Original: English 

 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

 عّمان  قلم المحكمة: 

 قلم المحكمة بالوكالة خليل غوكسان، رئيس  رئيس قلم المحكمة: 

 

  بشكار  

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

   

  حكم في موضوع الدعوى 

 محامي المدعي: 

 المدعي يمثل نفسه 

 محامي المدعى عليه: 

هانا تونكين، مديرة إدارة الشؤون القانونية باإلنابة 
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 مقدمة 

)"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة   هذه دعوى رفعها شادي بشكار .1

وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى عليه"(،  

  18و  2011سبتمبر/أيلول    1وهو قرار عدم دفع رواتبه واستحقاقاته خالل الفترة الممتدة بين  

 ة خاصة بال أجر.عندما كان في إجاز  2018سبتمبر/أيلول 

 الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم على المستوى  2001سبتمبر/أيلول    29اعتبارا من   .2

6B    في منطقة نابلس في إقليم الضفة الغربية، وذلك بموجب تعيين محدد األجل.   1والخطوة

بعد حاالت عدة من تمديد التعيين والترقيات، كان المدعي يشغل في الزمن مدار هذه الدعوى  

 .10وظيفة معلم على الدرجة 

س. ُوضع ، اعتقل األمن الوقائي الفلسطيني المدعي في نابل2011أبريل/نيسان    27في   .3

أفِرج عنه بكفالة  و.  2011أبريل/نيسان    27المدعي في إجازة خاصة بأجر كامل اعتبارا من  

 .  2011أغسطس/آب  15في 

 ، احتجزت قوات األمن اإلسرائيلية المدعي. 2011سبتمبر/أيلول   5في  .4

، أحيل المدعي على إجازة خاصة بال 2011سبتمبر/أيلول    21بموجب قرار اتُخذ في   .5

النهائية لإلجراءات المقامة أمام    2011سبتمبر/أيلول    1را من  أجر اعتبا النتيجة  في انتظار 

سبتمبر/أيلول    18محكمة بداية نابلس )"محكمة نابلس"(، وبقي في إجازة خاصة بال أجر حتى  

2018. 

بموجب المدعي  محكمة عسكرية إسرائيلية    ، أدانت 2012يناير/كانون الثاني    19في   .6

 14العقوبة، وُحكم عليه بالسجن سبعة أشهر، ومن ثم أخلي سبيله في    اتفاق تفاوضي لتخفيف

 . 2012مارس/آذار 
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، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار إحالته إلى إجازة خاصة 2016مارس/آذار    29في   .7

، أشار مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية إلى أن  2016أبريل/نيسان    28في  وبال أجر.  

 المقبولية بسبب الحاجز الزمني.الطلب ال يستوفي شروط 

، احتجزت قوات األمن اإلسرائيلية المدعي، ثم أفِرج عنه  2017فبراير/شباط    27في   .8

 بال تهمة وبال محاكمة.  2017مارس/آذار  23في 

، برأت محكمة نابلس المدعي من جميع التهم المثارة ضده 2017أبريل/نيسان    25في   .9

 . 2011أبريل/نيسان   27في 

، استأنف المدعي أداء واجباته، وذلك ألن الوكالة 2018سبتمبر/أيلول    18  اعتبارا من .10

يناير/كانون    19خلصت إلى أنه "غير مذنب" فيما يخص اإلدانة التي صدرت في حقه في  

 أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية.  2012الثاني  

األول من ديسمبر/كانون    5نوفمبر/تشرين الثاني و  18أكتوبر/تشرين األول و  24في   .11

  18و  2011سبتمبر/أيلول    1، طلب المدعي دفع راتبه بأثر رجعي عن الفترة من  2018عام  

بموجب رسالة و خالل الفترة التي كان فيها في إجازة خاصة بال أجر.    2018سبتمبر/أيلول  

، أكد رئيس المكتب القانوني في إقليم الضفة الغربية تسلّم طلب  2019فبراير/شباط    7مؤرخة  

 ي، ولم يرد أي رد آخر على مطالباته. المدع

األول    21في   .12 راتبه 2018ديسمبر/كانون  دفع  عدم  لقرار  مراجعة  المدعي  طلب   ،

 . 2018سبتمبر/أيلول   18و  2011سبتمبر/أيلول  1واستحقاقاته عن الفترة من 

، طلب المدعي إلى رئيس المكتب القانوني في إقليم الضفة 2019فبراير/شباط    9في   .13

 تبار فترة إجازته الخاصة بال أجر إجازة مدفوعة األجر. الغربية اع 

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات 2019أبريل/نيسان    8في   .14

 . 2019أبريل/نيسان  9)"المحكمة"(، ثم أرسلت إلى المدعى عليه في 

وى، ، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رده على الدع2019مايو/أيار    9في   .15

 .  2019مايو/أيار  12ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 
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رقم   .16 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2019)   106بموجب  ، 2019مايو/أيار    22( 

 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 

على 2019يونيو/حزيران    14في   .17 رده  لرفع  آخر  تمديد  طلب  عليه  المدعى  رفع   ،

 . 2019يونيو/حزيران  16ب إلى المدعي في الدعوى، ثم أرِسل الطل

رقم   .18 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2019)  127بموجب  يونيو/حزيران   26( 

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

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، واقتصر في رده على 2019يوليو/تموز    24في   .19

 .  2019يوليو/تموز  25ى المدعي في مسألة المقبولية، ثم أرِسل إل

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم أرِسل 2019أغسطس/آب    9في   .20

 . 2019أغسطس/آب  13الطلب إلى المدعي في 

، 2019أغسطس/آب  25( المؤرخ UNRWA/DT/2019)  171بموجب األمر رقم   .21

 رده.  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لترجمة رده، ثم  2019نوفمبر/تشرين الثاني    7في   .22

 .  2019نوفمبر/تشرين الثاني   11أرِسل الطلب إلى المدعي في 

نوفمبر/تشرين الثاني  25( المؤرخ UNRWA/DT/2019)   225بموجب األمر رقم  .23

 ترجمة رده. ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى ل2019

األول    13في   .24 على 2019ديسمبر/كانون  للرد  العربية  الترجمة  عليه  المدعى  رفع   ،

 . 2019ديسمبر/كانون األول   15الدعوى، ثم أرِسلت الترجمة إلى المدعي في 

الثاني  يناير/كا  14في   .25 المدع 2020نون  رفع  أدلة   ي،  وإليداع  مالحظات  لتقديم  طلبا 

 . 2020يناير/كانون الثاني    15المدعى عليه في  تكميلية، ثم أرِسل الطلب إلى 

رقم   .26 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   009بموجب  الثاني    26(  يناير/كانون 

، منحت المحكمة اإلذن للمدعي لرفع مالحظات على رد المدعى عليه وكذلك لرفع أدلة  2020

 تكميلية. 
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ة، ثم أرِسلت مرافعة ، رفع المدعي مالحظاته وأدلته اإلضافي 2020فبراير/شباط   4في  .27

 . 2020فبراير/شباط   5المدعي إلى المدعى عليه في 

الحكم   .28 سبتمبر/أيلول   1المؤرخ    Bushkar UNRWA/DT/2020/053بموجب 

، قضت المحكمة بمقبولية الدعوى، وأمرت المدعى عليه بأن يرفع رده في موضوع  2020

 الدعوى. 

المدعى عليه ط2020أكتوبر/تشرين األول    1في   .29 الوقت إليداع رده ، رفع  لتمديد  لبا 

 على موضوع الدعوى، فأرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي في اليوم نفسه.

أكتوبر/تشرين األول   12( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   204بموجب األمر رقم   .30

 ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده في موضوع الدعوى.2020

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت مرة أخرى 2020اني  نوفمبر/تشرين الث  11في   .31

في   المدعي  إلى  عليه  المدعى  طلب  فأرِسل  الدعوى،  موضوع  على  رده   12إليداع 

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني 

نوفمبر/تشرين الثاني  23( المؤرخ UNRWA/DT/2020)   244بموجب األمر رقم  .32

لتمديد  2020 المدعى عليه  المحكمة طلب  قبلت  الوقت مرة أخرى لرفع رده في موضوع  ، 

 الدعوى. 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع رده على 2020ديسمبر/كانون األول    24في   .33

 الدعوى، وقد أرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، اعترض المدعي على طلب المدعى عليه لتمديد 2020ديسمبر/كانون األول    28في   .34

أخرى لرفع رده على الدعوى، فأرِسل اعتراض المدعي إلى المدعى عليه في اليوم  الوقت مرة  

 نفسه.  

رقم   .35 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2021)   002بموجب  الثاني   5(  يناير/كانون 

الوقت مرة أخرى لرفع رده في موضوع  2021 لتمديد  المدعى عليه  المحكمة طلب  قبلت   ،

 الدعوى. 



UNRWA/DT/WBFO/2019/033 Case No. 

UNRWA/DT/2021/014 Judgment No. 

 

Page 6 of  15  

ثم أرِسل مدعى عليه رده في موضوع ا، رفع ال2021فبراير/شباط    19في   .36 لدعوى، 

 .  2021فبراير/شباط  21في  الرد إلى المدعي
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 حجج المدعي

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .37

i)   برأته محكمة نابلس من جميع التهم لكن بعد تأخير دام سبع سنوات، ولم يتسلم

 ؛ 2018سبتمبر/أيلول  18إلى  2011سبتمبر/أيلول   1راتبه من الفترة من 

ii)   تأخر قرار الوكالة القاضي بإعادته إلى وظيفته بسبب انتظار صدور حكم محكمة

 نابلس الذي برأه من جميع التهم؛ و 

iii)   بعض في  بل  للموظف،  االستحقاقات  الوكالة جميع  منحت  مشابهة،  في حاالت 

 الحاالت لم تتوقف رواتب الموظفين، مما يعني أن الوكالة تكيل بمكيالين. 

 يلي: يلتمس المدعي ما   .38

i)   من الفترة  عن  والعالوات  والرواتب  االستحقاقات  جميع  إليه  تُدفع    1أن 

 . 2018سبتمبر/أيلول   18إلى   2011سبتمبر/أيلول 

ii)  التعويض عن الضرر النفسي الذي عاناه؛ و 

iii)   تأمينه في  الوكالة  مساهمة  دفع  وكذلك  االدخار،  صندوق  في  استحقاقاته  دفع 

 الصحي.

 حجج المدعى عليه

 ليه الحجج التالية: يقدم المدعى ع .39

i)   اتُخذ القرار الطعين حسب األصول، وكذلك بموجب اإلطار التنظيمي للوكالة؛ 

ii)  للمفوض العام سلطة اجتهادية تخوله إحالة الموظف إلى إجازة خاصة بال أجر

 لما فيه مصلحة الوكالة؛ 

iii)   ،استند قرار إنهاء حماية األجر في حالة المدعي إلى استعراض لوثائق المحكمة

 ك شكل بينة ظاهرية على أن أفعال المدعي الشخصية اعتراها الخطأ؛وذل
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iv)  كما تبين، لم تُفعّل الحصانة الوظيفية في حالة المدعي؛ ولذلك، لم يترتب التزام

قانوني لدفع أجر المدعي واستحقاقاته خالل الفترة التي كان فيها مالحقا قضائيا بسبب 

 أفعاله الخاصة؛ 

v) قبل المدعي من  تبرئة  في    بعد  نابلس  ، قررت  2017أبريل/نيسان    25محكمة 

من   اعتبارا  واجباته  استئناف  يستطيع  وأنه  مذنبا  يكن  لم  المدعي  أن   18الوكالة 

 ؛ 2018سبتمبر/أيلول 

vi)   ال التزام قانونيا على الوكالة يوجب عليها تقديم مدفوعات بأثر رجعي عن الفترات

الصادرة المذكرة  بموجب  دفع األجر  فيها  إلى مديري   التي أوقف  العام  المفوض  عن 

بشأن الموظفين الذين يتم اعتقالهم أو إيقافهم أو  1984فبراير/شباط   2األقاليم المؤرخة  

 "(؛حتجزينسة المتبعة مع الموظفين الممحاكمتهم )"السيا 

vii)   المؤرخ نابلس  محكمة  في صدور حكم  التأخر  الوكالة مسؤولة عن    25ليست 

 جة طلب المدعي الستئناف عمله؛ فيما يخص معال 2017أبريل/نيسان  

viii)  لو نظرت الوكالة في طلب المدعي الستئناف عمله قبل صدور حكم محكمة نابلس

، لكان أنهي تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة نظرا 2017أبريل/نيسان    25المؤرخ  

 إلى أن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية قضت عليه بالسجن فترة تزيد على ثالثة أشهر؛ 

ix) ا كان باإلمكان تنفيذ استئناف المدعي لعمله إلى أن صدر الحكم القطعي لمحكمة  م

في  وقوعه  من حيث  المدعي  حالة  والوقوف على  تقييم  إجراء  لوجوب  وذلك  نابلس، 

 الذنب أم ال؛

x) تنتاج أن المدعي لم يكن مذنبا إال نظرا إلى تعقيد الحالة، لم تستطع الوكالة االس 

 ؛ و2018سبتمبر/أيلول   12في 

xi)  .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .40
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 االعتبارات 

، اعتقل األمن الوقائي الفلسطيني المدعي، وعلى إثر ذلك 2011أبريل/نيسان    27في   .41

في   نفسه.  اليوم  من  اعتبارا  كامل  بأجر  خاصة  إجازة  إلى  ،  2011سبتمبر/أيلول    5أحيل 

مؤرخ   قرار  بموجب  المدعي.  اإلسرائيلية  األمن  قوات  ،  2011سبتمبر/أيلول    21احتجزت 

في انتظار النتيجة    2011سبتمبر/أيلول    1أحيل المدعي إلى إجازة خاصة بال أجر اعتبارا من  

 النهائية لإلجراءات المقامة أمام محكمة نابلس. 

بموجب المدعي  محكمة عسكرية إسرائيلية    دانت ، أ2012يناير/كانون الثاني    19في   .42

، 2017أبريل/نيسان    25اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، وحكم عليه بالسجن سبعة أشهر. في  

  18برأت محكمة نابلس المدعي من جميع التهم، بيد أنه بقي في إجازة خاصة بال أجر حتى  

 . ، وهو التاريخ الذي استأنف فيه واجباته2018سبتمبر/أيلول 

من   .43 الفترة  خالل  واستحقاقاته  راتبه  دفع  عدم  الوكالة  قرار  في  المدعي   1يطعن 

يحاجج المدعى عليه بعدم وجود  في المقابل،  .  2018سبتمبر/أيلول    18و   2011سبتمبر/أيلول  

توقف  التي  الفترات  بأثر رجعي عن  مدفوعات  تقديم  الوكالة على  يجبر  قانوني  فيها   ت التزام 

 سياسة المتبعة مع الموظفين الموقوفين.حماية األجر بموجب ال

 2011سبتمبر/أيلول   1وضع المدعي في إجازة خاصة بال أجر اعتبارا من 

من حجج المدعى عليه أن للمفوض العام السلطة االجتهادية التي تتيح له إحالة الموظف  .44

بتوافق كامل مع بال أجر  المدعي ُوضع في إجازة خاصة  بال أجر، وأن   إلى إجازة خاصة 

 السياسة المتبعة مع الموظفين الموقوفين.  

 على ما يلي في األجزاء ذات الصلة:  حتجزينسة المتبعة مع الموظفين المتنص السيا .45

 بشأن الموظف   اإلجراء

. في أثناء انتظار توضيح فيما إن كانت التهمة الموجهة للموظف نشأت  9

المكشوفة تشكل  من أداء واجباته الرسمية أم ال، وفيما إن كانت الوقائع  

إلن ظاهرية  بينة  األقل  على  الوكالة  نظر  تكون  في  تأديبية،  تدابير  زال 

   -بشأن الموظف كما يلي:  جراءات اإل

تى الذكرى األولى )أ( وضع الموظف في إجازة خاصة بأجر كامل ح

 .   حتجازلتاريخ اال
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)ب( إذا لم تستطع الوكالة في خالل فترة السنة الواحدة الحصول على 

مات كافية كما تقدم الشرح أعاله، سواء من السلطات أو من مصادر  معلو

تأديبية أو غيرها،   تدابير  التقرير بشأن اتخاذ  يتسنى لها  أخرى، بحيث 

على مدير اإلقليم المعني رفع توصية إلى المفوض العام )مع األخذ في  

الحسبان مصالح الوكالة ومصالح الموظف( بشأن استمرار حماية األجر  

. والعرف أن حماية األجر ينبغي أن تستمر إلى ما بعد فترة السنة  أم ال

األقل   هناك على  كان  إن  على سوء سلوك من جانب   بينة ظاهريةإال 

الموظف، أو شبهة هجره لوظيفته، أو شبهة أنه لم يعد على قيد الحياة  

يد  على  "اختُطف"  الموظف  أن  فيها  يُعتقد  التي  الحاالت  ذلك  )مثال 

وال أو   مليشيات  الوكالة،  تحقيق  قدم  إذا  أخرى(.  معلومات  تتوفر 

المعلومات التي أتيحت لها في أي وقت، أسبابا لتطبيق تدابير تأديبية أو  

 على حيثيات القضية وتطبيقها.   غيرها، ينبغي تحديد هذه التدابير بناء

 محاكمة الموظف وإدانته  

ة أشهر أو  . إذا حوكم موظف، وأدين، وفرض عليه حكم بالسجن ثالث10

إذا  إال  الوكالة  مصالح  فيه  لما  تعيينه  إنهاء  إلى  عادة  فسيصار  أكثر، 

اعتبرت الوكالة أن الموظف غير مذنب بناء على وقائع القضية. وعلى 

مدير المكتب اإلقليمي المعني رفع توصية إلى المفوض العام يأخذ فيها 

 في الحسبان مصالح الوكالة ووقائع القضية.  

 إلفراج عن الموظف بعد االحتجاز  اإلجراء عند ا

إلى المكتب   إفادةلمفرج عنه من االحتجاز تقديم  . يطلب من الموظف ا11

تلقاها   التي  المعاملة  بشأن   اإلقليمي 

أثناء االحتجاز وأسباب احتجازه حسب علمه، باإلضافة إلى ما إن كان 

الموظف  ادعى  إذا  الرسمية.  مهامه  تمس  مسألة  أي  بشأن  استُجوب 

ه لسوء المعاملة أو ألي سلوك آخر غير الئق من قبل السلطات، تعرض

فيجب على مدير المكتب اإلقليمي، إذا اطمئن لصدق الموظف، أن يسأل  

الموظف عما إذا كان هناك أي اعتراض على تناول الوكالة للمسألة مع 

السلطات المعنية؛ إذا لم يعترض الموظف على ذلك، يتم اتخاذ اإلجراء 

التشاو حيال  بعد  العامة  الرئاسة  مع   ر 

ي أي حال، يجب إرسال أساس النهج المتبع مع السلطات وصياغته.  وف

الموظف إلى الرئاسة العامة مع مالحظات مدير المكتب   إفادةنسخة من  

 اإلقليمي، إن وجدت. 

 استئناف العمل

. إذا أفرج عن الموظف دون تهمة أو محاكمة، ولم تشر المعلومات 12

للو جانب المتاحة  من  الئق  غير  عمل  أو  سلوك  سوء  أي  إلى  كالة 

الموظف، فالعرف يوجب السماح له باستئناف العمل وفقا الجتهاد مدير  

 المكتب اإلقليمي، مع إخطار الرئاسة العامة )التشديد في األصل(. 
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الموجهة  .46 التهمة  إن كانت  انتظار توضيح فيما  أثناء  أنه في  النصوص أعاله  يبين من 

من أداء واجباته أم ال، وفيما إن كانت الوقائع المكشوفة تشكل في نظر الوكالة   للموظف نشأت 

بأجر   الموظف يوضع في إجازة خاصة  فإن  تأديبية،  تدابير  بينة ظاهرية إلنزال  على األقل 

كامل لفترة تستمر حتى الذكرى األولى لتاريخ اعتقاله. عالوة على ذلك، تستمر حماية األجر  

لسنة الواحدة إال إذا توفرت بينة ظاهرية على األقل على سوء سلوك ارتكبه  إلى ما بعد فترة ا

 المدعي.

تالحظ المحكمة أن التهمة الموجهة للمدعي في اإلجراءات المقامة أمام محكمة نابلس  .47

ى عليه بأن هذه التهمة لم  هي "تنظيم مليشيا مسلحة". في هذا الصدد، تتفق المحكمة مع المدع

اته الرسمية. في ضوء طبيعة التهمة الموجهة إلى المدعي، قررت الوكالة أداء واجب  نتنشأ م 

سبتمبر/أيلول    1وقف حماية لألجر، ووضعت المدعي في إجازة خاصة بال أجر اعتبارا من  

2011 . 

ترى المحكمة أن الوكالة جافت المعقول عندما قطعت حماية أجر المدعي وأحالته إلى  .48

لتهم المقامة ضده لم تتعلق بأداء واجباته الرسمية"، فما يبين  إجازة خاصة بال أجر "بحجة أن ا

من نصوص السياسة المتبعة مع الموظفين المحتجزين أن من الضروري باإلضافة إلى ما تقدم 

أن تشكل الوقائع التي احتُجز الموظف ألجلها بينة ظاهرية على األقل في نظر الوكالة لتطبيق 

، لم يكن من الممكن  2012أنه في ذلك الوقت، أي سبتمبر/أيلول  تدابير تأديبية.  تقضي المحكمة  

بعد للوكالة أن تعتبر أن بينة ظاهرية وجدت على أن المدعي ارتكب سوء سلوك. عالوة على  

ذلك، يقر المدعى عليه أن حماية أجر المدعى عليه قُطعت بسبب أن التهم ضده تعلقت بسلوكه 

 الشخصي.

النصوص سالفة البيان من السياسة المتبعة مع الموظفين لّما كان ذلك، وعمال بأحكام   .49

المحتجزين، كان ينبغي منح المدعي حماية ألجره، وكان ينبغي وضعه في إجازة خاصة بأجر  

 . 2012أبريل/نيسان   27  وة األولى لتاريخ احتجازه، أال وهكامل حتى الذكرى السنوي

ة عسكرية إسرائيلية المدعي ، أدانت محكم2012يناير/كانون الثاني    19مع ذلك، في   .50

نظر إلى إدانة المدعي، وبغض النظر فيما إن قامت ل با  .بموجب اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة

التاريخ اعتبرت وفق   ذلك  الوكالة في  أن  المدعي  لدى  أم ال، فال ريب  تفاوضي  اتفاق  على 

، كان من المعقول المعقول أن بينة ظاهرية وجدت مفادها أن المدعي ارتكب سوء سلوك. وعليه



UNRWA/DT/WBFO/2019/033 Case No. 

UNRWA/DT/2021/014 Judgment No. 

 

Page 12 of  15  

  19لدى الوكالة أن توقف حماية أجر المدعي وأن تضعه في إجازة خاصة بال أجر اعتبارا من  

 .  2012يناير/كانون الثاني  

  18واستئناف عمله اعتبارا من  2017أبريل/نيسان  25تبرئة المدعي من جميع التهم في 

 2018سبتمبر/أيلول 

، لم يسمح له باستئناف 2017أبريل/نيسان    25رغم تبرئة المدعي من جميع التهم في   .51

. يحاجج المدعى عليه أن تعقيد المسألة حال دون  2018سبتمبر/أيلول    18عمله إال اعتبارا من  

 .2018سبتمبر/أيلول    12قدرة الوكالة على إصدار توصيتها بأن المدعي لم "يكن مذنبا" حتى  

نابلس. ويبين من الجلي من ملف   .52 القضية أن المدعي أعلم الوكالة فورا بحكم محكمة 

سجل القضية أن الوكالة تتبعت حالة المدعي عن كثب منذ احتجازه األول على يد السلطات 

الفلسطينية. باإلضافة إلى ذلك، دأب المدعي على طلب إعادته إلى العمل خالل إجازته الخاصة 

 19ة نابلس. عالوة على ذلك، في وقت مبكر يعود إلى  بال أجر مع ترقب صدور حكم محكم

، قابل رئيس المكتب القانوني في الضفة الغربية ومساعد رئيس المكتب 2017يونيو/حزيران 

 القانوني في الضفة الغربية المدعي "بهدف تقييم طلبه الستئناف عمله". 

مرتبطة بالحصول تتفق المحكمة مع المدعى عليه بأن االتفاق التفاوضي والصعوبات ال .53

على الوثائق ذات الصلة عقّدت عملية استعراض الوكالة لحالة المدعي وقدرتها على التوصل  

إلى قرار فيما إن كان المدعي مذنبا أم ال. مع ذلك، ترى المحكمة في القضية الماثلة أمامها أن  

كان   همة أنشهرا يجافي المعقول تماما للتوصل إلى القرار المذكور. تقضي المحك  17مرور  

في موعد أقصاه    2017أبريل/نيسان    25ينبغي السماح للمدعي باستئناف عمله بعد تبرئته في  

 .    2017سبتمبر/أيلول   1

  1إلى  2012يناير/كانون الثاني    19وضع المدعي في إجازة خاصة بال أجر من  

 2017سبتمبر/أيلول 

من حجج المدعي أنه كان ينبغي لكونه غير مذنب أن تُدفع له جميع رواتبه واستحقاقاته   .54

. كما  2018سبتمبر/أيلول    18إلى    2011سبتمبر/أيلول    1بأثر رجعي عن جميع الفترة من  

تقدم الذكر، ونظرا إلى إدانة المدعي، كان من المعقول لدى الوكالة أن توقف حماية أجر المدعي 

. إن بقاء المدعي 2012يناير/كانون الثاني    19إجازة خاصة بال أجر اعتبارا من    وأن تضعه في 
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في إجازة خاصة بال أجر سنوات عدة بسبب اإلجراءات المقامة أمام محكمة نابلس، وتبرئته  

، كما ال تغيران وجود بينة  2012يناير/كانون الثاني    19من جميع التهم، ال تغيران إدانته في 

الفترة شّكلت أساسا معقوال لوضعه في إجازة خاصة بال أجر. بناء على ذلك، ظاهرية في تلك 

 ترى المحكمة أن حجج المدعي في هذا الصدد حجج داحضة. 

المدعي  .55 راتب  دفع  عدم  الوكالة  قرار  بفسخ  المحكمة  تقضي  تقدم،  ما  على  تأسيسا 

، ومن  2012الثاني يناير/كانون   19إلى    2011سبتمبر/أيلول    1واستحقاقاته خالل الفترة من  

 .2018سبتمبر/أيلول   17إلى   2017سبتمبر/أيلول   1

 وسائل االنتصاف 

كما تقدم الذكر، كان ينبغي للوكالة أن تقرر وقف حماية أجر المدعي ووضعه في إجازة  .56

. 2011سبتمبر/أيلول    1بدال من    2012يناير/كانون الثاني    19خاصة بال أجر اعتبارا من  

سبتمبر/أيلول    1ن ينبغي السماح للمدعي باستئناف عمله في موعد أقصاه  باإلضافة إلى ذلك، كا

. لّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن المدعي يستحق أن  2018سبتمبر/أيلول    18بدال من    2017

يُدفع إليه راتبه الكامل، بما في ذلك جميع العالوات واالستحقاقات ذات الصلة، عن الفترة من  

إلى   2017سبتمبر/أيلول    1، ومن  2012يناير/كانون الثاني    19  إلى  2011سبتمبر/أيلول    1

 .2018سبتمبر/أيلول   17

وفي شأن طلب المدعي للتعويض عن األضرار المعنوية، تستحضر المحكمة وجوب  .57

دعم منح التعويض بأدلة. في القضية الراهنة، تالحظ المحكمة في شأن طلب المدعي للتعويض  

لقاء األ تثبت  عن األضرار المعنوية  تقديم أدلة كافية  ضرار المعنوية أن المدعي تخلف عن 

( من النظام األساسي  5)10الضرر الذي وقع عليه لكي يُمنح تعويضا بموجب أحكام المادة رقم  

عن   تعويض  أي  المدعي  منح  المالئم  غير  من  أن  المحكمة  تقضي  ذلك،  كان  لما  للمحكمة؛ 

 أضراره المعنوية المزعومة.
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 الخالصة

 ا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: تأسيس  .58

i)   فسخ القرار الطعين القاضي بعدم دفع راتب المدعي واستحقاقاته خالل الفترة من

  2017سبتمبر/أيلول    1، ومن  2012يناير/كانون الثاني    19إلى    2011سبتمبر/أيلول    1

 ؛ 2018سبتمبر/أيلول  17إلى 

ii) لر المعادل  المبلغ  إليه  يُدفع  أن  المدعي  جميع يستحق  ذلك  في  بما  الكامل،  اتبه 

الفترة من   الصلة، عن  ذات  واالستحقاقات    19إلى    2011سبتمبر/أيلول    1العالوات 

  ؛2018سبتمبر/أيلول  17إلى  2017سبتمبر/أيلول  1، ومن  2012يناير/كانون الثاني  

iii)   ال يُمنح المدعي أي تعويض عن األضرار المعنوية المزعومة؛ و 

iv) يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه    60ذكور في خالل  يؤمر بدفع المبلغ الم

واجب التنفيذ، وخالل هذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي األميركي كما هو محدد في 

يوما المحددة، فسيضاف ما مقداره  60ذلك التاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ في خالل مدة الـ

 يركي حتى تاريخ الدفع. خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي األم 

 

 

 وقع 

 القاضي جان فرانسوا كوزان  

 2021مارس/آذار  16بتاريخ  

 . 2021مارس/آذار  16أدِخل في السجل بتاريخ  
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 خليل غوكسان، رئيس قلم المحكمة بالوكالة 

 
 


