
 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 

 رقم  قرار الھیئة العلیا           الموضوع:
 
 

 
 صاحب العمل مقّدم الطلب            

 
 

من القانون العام لوالیة كارولینا الشمالیة، ُعرضت ھذه القضیة على مجلس المراجعة  (e)15-96 §بموجب البند  
القضیة بتاریخ               لقرار االستئناف رقم    .  أجریت جلسة تقدیم األدلة في ھذه  استئناف صاحب العمل("المجلس") للنظر في

لدى قاضي االستئناف                                .  تم استعراض األدلة المسجلة وأیة ملخصات أو حجج مكتوبة مقدمة في الوقت 
 المناسب وبشكل كامل.

 
یتطلب قانون األمن الوظیفي بأن یجري القسم جلسات استماع بطریقة تحافظ على الحقوق الجوھریة لألطراف.  

من القانون اإلداري لوالیة  24C .0209 04) من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة؛ والبند fو( (c)15-96 §§البندین 
یع األطراف العدالة اإلجرائیة واإلجراءات الجوھریة الواجبة.  تتطلب العدالة كارولینا الشمالیة.  وبكلمات أخرى، یجب منح جم

اإلجرائیة الدنیا إتاحة فرصة االستماع لألطراف.  ولكي یحصل األطراف على الحق في االستماع إلى أقوالھم، یجب إخطارھم.  
جمیع األطراف.  وعندما یتم فصل مقدم الطلب  وتتطلب اإلجراءات الجوھریة الواجبة التطبیق العادل والمتكافئ للقانون على

من العمل، فإن العبء یقع على صاحب العمل في إثبات أن تسریح مقدم الطلب من العمل یعزى إلى أسباب تجعلھ غیر مؤھل 
 ,N.C. App. 103, 401 S.E.2d 135 (1991); Guilford Cty. v. Holmes 102لتلقي مزایا التأمین ضد البطالة. 

Umstead v. , 305 N.C. 373, 376, 289 S.E.2d 357, 359 (1982); ft Indus. Corp. v. MorrisonIntercra
, 314 N.C. 67, 336 S.E.2d cert. denied, 75 N.C.App. 538, 331 S.E.2d 218, Emp’t Sec. Comm’n

ل مقدم الطلب من العمل وعلیھ أن .  ویؤكد صاحب العمل أیضاً بأنھ یمتلك أو كان یمتلك وثائق تدعم أسباب فص(1985) 405
یبرز إشعار بتوقعاتھ.  ومع ذلك، لم یقدم صاحب العمل أي من تلك الوثائق إلى قاضي االستئناف ومقدم الطلب في جلسة 

 االستماع.
 

ة أخطر القسم األطراف بالتزامھم بتقدیم كافة اإلفادات والتسجیالت والوثائق وأیة أدلة أخرى في جلسة االستماع.  نشر
عبر البرید إلى كل طرف مرفقاً بقرار  ،القرار األولي الستئناف المستوى األولتم إرسال االستئنافات وجلسات االستماع: زرقاء بعنوان 

 في النشرة المحتوى التالي: 6و 5القاضي المحفوظ في الملف رقم  بتاریخ           .  تضم الالئحتین 
 

 االستماع؟ماذا یجب أن أفعل للتحضیر لجلسة 
یرجى قراءة إشعار جلسة االستماع بانتباه. یرجى قراءة كافة الوثائق المرفقة مع إشعار جلسة االستماع 
لمعرفة ماذا قیل حول القضیة. یساعدك ذلك في معرفة الشھود الذین سیشھدون في جلسة االستماع. قم بجمع 

 انت جلسة االستماع ستعقد عن طریق الھاتف، كافة الوثائق والتسجیالت وأیة أدلة أخرى تدعم قضیتك. إذا ك

 
 لعنایة: 

 

 
 

NCHLA 325 



 

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم 
 5من  2صفحة 

 
یجب أن تقدم نسخ من أدلتك إلى قاضي االستئنافات ولكل طرف قبل تاریخ جلسة االستماع. أما بالنسبة 
لجلسات االستماع الشخصیة، فیجب تقدیم نسخ كافیة لكل طرف باإلضافة إلى قاضي االستئناف. إذا لم تُقدم 

البینة عند اتخاذ قرار في نسخ إلى الطرف اآلخر وقاضي االستئناف، فلن ینظر قاضي االستئناف في تلك 
القضیة. قم باختیار شھودك وتحضیرھم لیكونوا متاحین لجلسة االستماع. إن شھود العیان والشھادة المباشرة 
ھي دائماً الدلیل األفضل. تضم الشھادة المباشرة شھود شموا بأنفسھم أو شعروا أو شاھدوا أو سمعوا ما قیل 

زعوم، فإن التسجیل ھو أفضل بینة، ولیس شھادة الشاھد حول ما أو حدث. إذا كان ھناك تسجیل لسلوك م
رأى أو سمع في تسجیل ال یقدم كبینة. إذا كان ھناك ادعاء بأن طرف قد وقّع على وثائق أو قدم مستنداً خطیاً 
وكنت تعتقد بأنھ ذو صلة بالقضیة، فیمكنك تقدیم ھذا الدلیل على أن ترفق معھ نسخة من الوثائق إلى قاضي 

الستئناف والطرف اآلخر. بالنسبة لجلسات االستماع التي تجرى عبر الھاتف، قم بتقدیم أسماء الشھود ا
وأرقام ھواتفھم عن طریق التواصل مع قاضي االستئناف أو عن طریق إکمال وإرجاع استمارة جلسة 

القانون اإلداري  من 24C .0209 04البند  انظراالستماع عبر الھاتف المرفقة مع إشعار جلسة االستماع. 
 لوالیة كارولینا الشمالیة.

 
            تم إرسال إشعار جلسة االستماع، مصنّف القسم رقم                       عبر البرید إلى كافة األطراف بتاریخ                       

 أخرى على ما یلي: ، قبل (         ) یوم من تاریخ الجلسة.  ینص إشعار جلسة االستماع ضمن معلومات
 

كیفیة تقدیم دلیل: الشھادة المحلفة مطلوبة.  إذا كنت ترید من شاھد أن یدلي بشھادتھ، فیجب أن یتم ذلك خالل 
جلسة االستماع.  إذا كانت لدیك وثائق أو تسجیالت إلكترونیة أو أیة أدلة أخرى ترغب أن ینظر فیھا 

لمسؤول االستئناف ولكل طرف.  یجب  مسؤول جلسة االستماع، فینبغي علیك إرسالھا عبر البرید أو تقدیمھا
 استالم البینة قبل جلسة االستماع.  

 
 [المساعد القانوني:  أضف فقط إذا كانت ھذه الوثیقة ھي إحدى المستندات المقررة في الملف.  وھي مدرجة في معظم الملفات ولیس جمیعھا.

الستماع.  ومن بینھا وثیقة تسمى "معلومات ھامة لجلسة استماع االستئناف"، أرفق مع اإلشعار وثائق یقصد باستخدامھا كمستندات قانونیة لجلسة ا
 المصنّف رقم                           .  وتنص ھذه الوثیقة ضمن معلومات أخرى على ما یلي:

 
وفقا للتعلیمات  لھاإعادة إرساإذا قدمت وثائق في وقت سابق إلجراءات الدعاوي التي لم یتم تضمینھا في ھذه الحزمة، یجب علیك 

 ]إذا كنت ترغب في اعتبارھا جزءاً من استئنافك.الواردة في إشعار جلسة االستماع 
 
كما یخبر إشعار جلسة االستماع الطرفین بإمكانیة طلب تأجیل جلسة االستماع، ویوفر معلومات عن إجراءات القیام بذلك.  وبعد 
عرض سبب وجیھ قبل جلسة االستماع، یمكن أن یطلب صاحب العمل وقتاً إضافیاً للحصول على بینات موثقة و/أو تقدیمھا.  

ا ینص علیھ قانون األمن الوظیفي كافیاً لتشكیل حجة قانونیة لإلخفاق في تنفیذ عمل ینص یجب أن یكون السبب الوجیھ وفقاً لم
من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا  24A .0105(26) 04البند  انظرالقانون على وجوب بذل العنایة الواجبة لتحقیقھ.  

واالنتباه والحكم الجید المتوقع والمتّبع من شخص متعقّل  الشمالیة.  "العنایة الواجبة" تعني قدراً معیناً من الحذر والحیطة
 من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.   24A .0105(21) 04ومتّزن في ظل ظروف معینة.  البند 

 
ویتضحمن اإلشعار الخطي المذكور أعاله أن صاحب العمل على درایة بااللتزام المنوط بھ في المثول أمام جلسة 
تقدیم األدلة لعرض جمیع الشھادات واألدلة األخرى.  ویفتقر السجل إلى وجود أي مؤشر یؤكد على منع صاحب العمل من 

من القانون اإلداري لوالیة كارولینا الشمالیة.   24C .0201 04ند المثول أمام جلسة االستماع كما ھو منصوص علیھ في الب
 كما یغیب عن السجل أي دلیل على منع صاحب العمل من تقدیم كافة الشھادات أو األدلة الوثائقیة واإللكترونیة، 
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في من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.   24C .0207 04أو طلب تحدید موعد آخر لجلسة االستماع بموجب البند 

حال وجود دلیل في السجل یدعم استنتاجاً حول مسألة جوھریة، ال یجوز للمجلس أن یمنح صاحب العمل فرصاً إضافیة لتقدیم 
أدلة أخرى تثبت أن مقدم الطلب غیر مؤھل للحصول على مزایا تأمین ضد البطالة.  وقد یؤدي القیام بذلك إلى انتھاك حقوق 

م الطلب، ویسمح ألصحاب العمل باالستفادة من فرصھم المتكررة لإلیفاء بعبء إثبات أن اإلجراءات القانونیة الواجبة لمقد
.N.C. App. 581, 375 S.E.2d 171 Dunlap v. Clarke Checks, Inc 92 ,الموظف غیر مؤھل لتلقي المزایا.  

ویختار المجلس عدم إعادة فتح ھذه وعلیھ یستنتج المجلس أن صاحب العمل قد أعطي اإلجراءات القانونیة الواجبة.  .  (1989)
المسألة لمجرد أن صاحب العمل لم یحافظ على حقھ في اإلدالء بشھادة أو أي دلیل آخر، أو أنھ أظھر سبباً وجیھاً كما ھو 

من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة. السبب الوجیھ، وفقاً لما ینص 24A .0105(26) 04منصوص علیھ في البند 
ھ قانون األمن الوظیفي، یجب أن یكون كافیاً لتشكیل حجة قانونیة لإلخفاق في تنفیذ عمل ینص القانون على وجوب بذل علی

,N.C. App. 344, 313 S.E.2d  See alsoDouglas v. J.C. Penney Co 67انظر أیضاً العنایة الواجبة لتحقیقھ.  
 Patrick v. Coneظر في الدلیل المقدم في جلسة االستماع فقط. وفي ھذه الحالة، یقتصر على المجلس الن  .(1984) 176

, 64 N.C. App. 722, 308 S.E.2d 476 (1983)Mills Corp.. 
 
ویتعین على صاحب العمل، بصفتھ الطرف الذي یقدم شھادة عن الوثائق كدلیل إلثبات أن مقدم الطلب غیر مؤھل 

عبء إثبات صدق األدلة بشكل جلّي.  وصف شاھد/شھود صاحب العمل  للحصول على مزایا التأمین ضد البطالة، أن یتحمل
محتویات الوثائق التي یمتلكھا صاحب العمل، أو یمكن الحصول علیھا بشكل معقول من قبل صاحب العمل.  لم تكن شھادة 

احة لصاحب العمل الشھود على محتویات الوثائق التي اعتمد علیھا صاحب العمل لإلیفاء بعبء اإلثبات، "أفضل بینة" مت
إلظھار محتویات الوثائق، أو إخطاراً لمقدم الطلب بتوقعاتھ أو سیاساتھ أو إجراءاتھ أو بالسلوك التأدیبي أو تھدیداتھ بالسلوك 

 من القانون العام لوالیة(i)15-96 §التأدیبي وال یمكن استخدامھا لدعم التوصل إلى تقریر الواقعة ما لم تكن أدلة مقبولة.  البند 
 كاروالینا الشمالیة.  

 
من القانون العام لوالیة كارولینا الشمالیة والمعروفة باسم "حكم أفضل 8C-1 §، البند 1003و 1002تتطلب األحكام 

بینة"، تقدیم النسخة األصلیة أو األصلیة المكررة من الوثائق المكتوبة أو التسجیل أو الصورة من أجل إثبات المحتوى.  وبعبارة 
ن حكم أفضل األدلة یتطلب استبعاد األدلة الثانویة المقدمة إلثبات محتویات الوثیقة عندما تكون الوثائق متاحة، أو أخرى، فإ

كانت متاحة بشكل معقول، أو یمكن الحصول علیھا من قبل الطرف الذي یقدم األدلة.  وإذا كان مقدم الطلب قد اعترف بأنھ كان 
وري أن یقدم ات الوثائق مطابقة لشھادة شاھد/شھود صاحب العمل) فلم یكن من الضرعلى علم بالوثائق، أو شھد بأن محتوی

من القانون العام لوالیة كارولینا الشمالیة.  إال أن مقدم الطلب أنكر في  8C §-1، بند 1007الحكم  انظرصاحب العمل الوثائق.
ھذه الحالة علمھ بالوثائق المشار إلیھا، ولم یتمكن صاحب العمل من إظھار خالف ذلك.  وعلى ھذا النحو، فإن أفضل دلیل على 

 م ھي الوثائق نفسھا.  مضمون الوثائق لیس شھادة الشھود على ما رأوه أو قرأوه في الوثائق، بل األھ
 
وفي مثل ھذه الحالة، یقرر المجلس بأن صاحب العمل قد أعطي اإلجراءات القانونیة الواجبة ولن یتم إعادة فتح 

N.C. App. 344,  ,.Douglas v. J.C. Penney Co 67. انظرالمسألة لمجرد أنھ لم یحافظ على حقھ في تقدیم دلیل.  
313 S.E.2d 176 (1984) الرغم من أن صاحب العمل قد وضع إشعاراً بالمتطلبات، فإنھ لم یقدم أفضل دلیل فیما .  على

یتعلق بالظروف التي أدت إلى فصل مقدم الطلب عن العمل.  وبذلك، یستنتج المجلس أن قاضي االستئناف قد طبق قانون األمن 
لشمالیة) بشكل مناسب وصحیح على الوقائع المعثور وما یلیھ من القانون العام لوالیة كاروالینا ا§   96-1الوظیفي (البند 

علیھا، وأن القرار الناتج كان متفقاً مع القانون وتلك الوقائع.  وعلى ھذا النحو، لم یستطع صاحب العمل اإلیفاء بعبء إثبات أن 
من القانون العام §  96-14.6مقدم الطلب قد فصل بسبب سوء سلوكھ وأنھ ینبغي حرمانھ من المزایا كما ھو مقرر في البند 

 لوالیة كارولینا الشمالیة.
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 ) القرار الصادر عن قاضي االستئناف.  تعدیل) (عكس) (إقرارتم ( 

 
مقدم الطلب  أھلیةمقدم الطلب الستالم مزایا التأمین ضد البطالة اعتباراً من         .  عدم أھلیةوبذلك فقد تقرر 

 الستالم مزایا التأمین ضد البطالة اعتباراً من          .
 
 

 وقد شارك أعضاء مجلس المراجعة فرید ف. ستین الثاني وستان كامبل في ھذا االستئناف وھما یقران على ھذا القرار. 
 
 

 ھذا الیوم                     . 
 

 مجلس المراجعة    
 
 

 _________________________________ 
  
 الرئیس  

 
 

) یوماً من إرسالھ بالبرید مالم یتم تقدیم التماس لدى المحكمة العلیا كما ھو مبین أدناه. 30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین ( مالحظة:
الرغم من أن المجلس ال یقدم المشورة القانونیة، نرجو منك االطالع على النشرة على یظھر تاریخ اإلرسال بالبرید في الصفحة األخیرة من ھذا القرار.  

تتوفر النشرة لدى مكاتب التوظیف المحلیة حول الوالیة، وعلى موقع قسم  المرفقة للمزید من التعلیمات حول كیفیة استئناف قرار صادر عن الھیئة العلیا.
، واستشارة محاٍم من www.des.nc.govعلى موقع قسم األمن الوظیفي عبر الرابط  كثر تكراراً األسئلة األاألمن الوظیفي.  یمكنك زیارة قسم 

 اختیارك.
 

 حقوق االستئناف للمراجعة القضائیة
 

، أو التي تقع فیھا یمكن رفع طلبات االستئناف لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى كاتب المحكمة العلیا في المقاطعة التي یقیم فیھا مقدم االلتماس
في كاروالینا الشمالیة، یتم مصالحھ التجاریة األساسیة.  إذا كان أحد األطراف ال یقیم في أي مقاطعة وال یمتلك مصالح تجاریة أساسیة في أیة مقاطعة 

لدى كاتب المحكمة العلیا للمقاطعة التي وقع فیھا النزاع في والیة  أورفع االلتماسات لدى كاتب المحكمة العلیا لمقاطعة ویك في كاروالینا الشمالیة 
 كاروالینا الشمالیة.

 
البرید مالم یتم رفع التماس في الوقت المناسب لدى المحكمة العلیا بموجب البندین ) یوماً من إرسالھ ب30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین (

§§ 96-15(h))وi  .من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة ( 
 

أطراف الدعوى القضائیة یجب تقدیم نسخ من أي التماس للمراجعة القضائیة مقدم لدى كاتب المحكمة العلیا إلى قسم األمن الوظیفي ("القسم") وإلى جمیع 
) أیام من تاریخ رفع االلتماس.  یجب تسلیم نسخ االلتماس بالید أو بالبرید المسجل وطلب إشعار باستالمھا.  یجب تسلیم االلتماسات 10خالل عشر (

 لمراجعة المحكمة العلیا وتوجیھھا إلى وكیل األعمال التجاریة في القسم:  
 
 

 انظر الصفحة التالیة - ھام
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 5من  5صفحة 

 
 أ. جون ھوماني

 رئیس المستشارین
 وزارة تجارة كاروالینا الشمالیة

 قسم األمن الوظیفي
 Raleigh, NC 27611-5903، 25903صندوق برید  عنوان البرید:

 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154 700 العنوان الفعلي:
 
 

) تبلغ المحكمة العلیا برغبتك في 1إذا استلمَت التماساً للمراجعة القضائیة من طرف آخر، فلن تكون طرفاً في دعوى المراجعة القضائیة مالم: (  مالحظة:
ل 2) أیام تتبع استالمك لاللتماس، أو (10أن تكون طرفاً في الدعوى خالل عشرة ( من القانون  1A-1 §من البند  24بمقتضى الحكم ) ترفع طلب تدخُّ

 العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.
 
 

 إشعار إلى جمیع األطراف المعنیة
 

من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة (بمن فیھم  24A .0105(32) 04یجب أن یكون الممثل القانوني، كما ینص البند  
األفراد الذین یدیرون تأمین صاحب العمل ضد البطالة من شركة أخرى) محامیاً مرخصاً أو شخصاً یعمل تحت إشراف محاٍم 

من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. یجب أن تكون إشعارات و/أو  (b)17-96 §و Ch. 84 مرخص وفقاً للبندین 
یجب أن یتوافق من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.  24C .0504 04المحامي خطیة وفقاً للبند شھادات إشراف 

 من القانون العام لوالیة كارولینا الشمالیة.  Ch. 84التمثیل القانوني في الدعاوى القضائیة مع البند 
 

ا الشمالیة، عندما یوكل أحد األطراف ممثالً قانونیاً، یجب من القانون اإلداري لوالیة كاروالین 24C .0504 04بمقتضى البند 
إرسال جمیع الوثائق والمعلومات التي یجب تقدیمھا لذلك الطرف إلى ممثلھ القانوني فقط. سوف یكون ألي معلومات تقدم إلى 

 الممثل القانوني لذلك الطرف المفعول واألثر ذاتھ كما لو أرسلت إلى الطرف المعني.
 

، یخضع مقدمو الطلب إلعادة مبلغ المزایا المستلمة تبعاً ألي 2013یونیو،  30لدعاوى المرفوعة بتاریخ أو بعد بالنسبة ل
 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. (2)(g)18-96 §البند قرار إداري أو قضائي تتم مراجعتھ الحقاً إثر االستئناف.  

 
 

ت تستلم أو استلمت في السابق مزایا تأمین ضد البطالة ذات الصلة بالدعوى الموضوع إذا كن إشعار خاص إلى مقدمي الطلب:
وأن قرار الھیئة العلیا ھذا یحكم بعدم أھلیتك لكامل أو جزء من ھذه المزایا، یمكنك الحصول اآلن على إعادة لمبلغ المزایا 

إذا تمت إعادة المبلغ بموجب قرار الھیئة العلیا ھذا،   الیة.من القانون العام لوالیة كاروالینا الشم(2)(g)18-96 §بمقتضى البند 
سوف یرَسل إلیك بالبرید إشعار منفصل بإعادة المبلغ أو قرار إعادة المبلغ المدفوع من قسم نزاھة المزایا/ وحدة مراقبة دفعات 

المبلغ الذي ستتم إعادتھ والغرامات سوف یفصل إشعار إعادة المبلغ المدفوع أو قرار إعادة المبلغ المدفوع قیمة   المزایا.
نلفت انتباھك إلى أن الطریقة الوحیدة للموافقة على إعادة المبلغ المدفوع ھي رفع التماس   المترتبة، ضمن تفاصیل أخرى.

 للمراجعة القضائیة لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى المحكمة العلیا كما ھو موضح أعاله، وبموجب قانون والیة
) موضوع عدم األھلیة أو األھلیة و/أو 1كاروالینا الشمالیة. في االلتماس الذي ستقدمھ، یجب علیك تحدید ما إذا كنت تستأنف (

 ) القرار الناتج الذي یفید بأنك استلمت إعادة للمبلغ المدفوع للمزایا.2(
 
 

 : تاریخ إرسال القرار بالبرید اإللكتروني   تاریخ تقدیم طلب االستئناف: 
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