
 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم    الموضوع:
 
 
 
 
 

 
 صاحب العمل مقّدم الطلب

 
 
 

 بیان الدعوى:
 

ضد البطالة الساریة منذ                         .  أما بعد، فقد قرر قسم األمن الوظیفي  رفع مقدم الطلب دعوى ابتدائیة جدیدة لمزایا تأمین 
لمقدم الطلب، خالل  ("القسم") أن مبلغ المزایا األسبوعیة المستحقة لمقدم الطلب كانت       دوالر، وأن القیمة األعلى لمزایا تأمین ضد البطالة المستحقة

 م الطلب، كانت       دوالر.سنة المزایا التي بدأھا مقد
 

یفید بأن مقدم الطلب  وقد أحیلت الدعوى للحكم القضائي في مسألة الفصل من العمل األخیر،  وأصدر القاضي قراراً قضائیاً في الملف رقم  
المسجلة في  (غیر مؤھل) (مؤھل) للمزایا.  وقد رفع (مقدم الطلب) (صاحب العمل) استئنافاً للقرار، ونظر قاضي االستئناف                 في القضیة

وأصدر قاضي االستئناف                      الملف رقم .  وظھر األشخاص التالیة أسماؤھم في جلسة االستماع أمام قاضي االستئناف:                   
وقد  من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.  §  96-14بتاریخ              قراراً یفید بأن مقدم الطلب (غیر) مؤھل بتلقي المزایا بمقتضى البند ( )

 استأنف (مقدم الطلب) (صاحب العمل) ذلك القرار.
 

 تقریر الواقعة:
 

دم الطلب دعاوى مستمرة بخصوص مزایا تأمین ضد البطالة للفترة من       حتى             .  وكان مقدم الطلب قد سجل للعمل لدى رفع مق .1
القانون العام  من (a)15-96 §بموجب البند القسم واستمر في رفع التقاریر إلى مكتب توظیف تنفیذاً لتعلیمات القسم، وقدم دعوى بخصوص المزایا 

 لوالیة كاروالینا الشمالیة.
 

منصب     بدأ مقدم الطلب بالعمل لدى صاحب العمل بتاریخ أو بمنصب               .  وكان یوم العمل األخیر لمقدم الطلب ھو                  ب .2
. 

 

 
 لعنایة: 
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 6من  2صفحة 

 
 فُِصل مقدم الطلب من العمل عندما .3

 
 :مذكرة قانونیة

 
 ینص قانون األمن الوظیفي على:

 
)a(  یعتبر الفرد الذي یقرر القسم أن انفصالھ عن الوظیفة كان نتیجة لسوء السلوك غیر مؤھل لتلقي المزایا.  تبدأ فترة عدم

 األھلیة في الیوم األول من األسبوع األول الذي یرفع الفرد خاللھ دعوى لتلقي المزایا بعد سوء تصرفھ.
 

)b( :یشمل سوء التصرف المتصل بالعمل أحد الحاالت اآلتیة 
 

كما یثبت الخرق أو االستخفاف المتعمد آلداب  تصرف یبرھن استخفافاً عن عمٍد أو إھمال لمصلحة صاحب العمل   )1(
 شفھیاً أو خطیاً. التي لصاحب العمل الحق في توقعھا من الموظف، أو التي شرحھا للموظف  السلوك 

إلى درجة تؤكد استخفاف الموظف المتعمد والمقصود لمصالح  ھتاراً أو تھاوناً متكرراً تصرف یبرھن است  )2(
 صاحب العمل أو لمھام الموظف أو التزاماتھ تجاه صاحب العمل. 

 
 (ج) تعتبر األمثلة اآلتیة بینة جلیة على سوء التصرف التي قد یدحضھا        الفرد الذي یطالب بالمزایا:

 
 استھالك الكحول أو المخدرات التي كتبھا صاحب العمل.انتھاك سیاسة  )1(
 الوصول إلى العمل بحالة ضعیفة بشكل واضح نتیجة الستھالك للكحول أو المخدرات. )2(
 استھالك الكحول أو المخدرات داخل مرافق صاحب العمل. )3(
أو (1)(a)95-90ة بموجب أي من البندین إدانة الموظف لدى محكمة مختصة بتصنیع أو بیع أو توزیع مواد خاضعة للمراقب )4(

90-95(a)(2) من القانون العام إذا كانت الجنایة متصلة أو مرتبطة بعمل الموظف لدى صاحب العمل أو إذا كانت تشكل
 انتھاكاً ألحد قوانین أو سیاسات العمل في حدود العمل.

العنف أو جرائم جنسیة أو استھالك المخدرات إذا كانت  إنھاء عقد الموظف أو إیقافھ بعد اعتقالھ أو إدانتھ بتھمة تشمل )5(
الجنایة متصلة أو مرتبطة بعمل الموظف لدى صاحب العمل أو إذا كانت تشكل انتھاكاً ألحد قوانین أو سیاسات العمل في 

 حدود العمل.
تجاه المدراء أو أي عنف جسدي یتصل بعمل الموظف لدى صاحب العمل أیاً كان نوعھ، ویشمل العنف الجسدي  )6(

 المرؤوسین أو الزمالء أو أصحاب الخدمات أو العمالء أو العامة.
التعلیقات أو التصرفات غیر المالئمة تجاه المدراء أو المرؤوسین أو الزمالء أو أصحاب الخدمات أو العمالء أو العامة بما  )7(

 یتصل بأي صفة محمیة اتحادیاً بحیث یھیئ ذلك لبیئة عمل عدوانیة.
 السرقة المتصلة بعمل الموظف. )8(
 تزویر أو تحریف أي وثیقة أو بیانات متصلة بعمل الموظف، وتشمل أي طلبات مقدمة في السابق للعمل. )9(
 انتھاك سیاسة التغیب عن العمل الخاصة بصاحب العمل. )10(
في أداء مسؤولیاتھ تجاه العمل بشكل رفض أداء مھام موكولة إلى الموظف في حدود المعقول كجزء من عملھ أو إخفاقھ  )11(

 شھراً تسبق إنھاء عقد الموظف مباشرة. 12مناسب، كما تثبت خطابات اللوم التي ال تقل عن ثالثة خطابات خالل 
 

 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.§  96-14.6البند 
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من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة إحدى عشر مثاالً لسوء التصرف،  فإذا كانت البینة المقدمة تظھر (c)14.6-96 §یعدد البند  

كن دحضھا" ارتكاب أي منھا، فسوف یعتَبر مقدم الطلب غیر مؤھل لتلقي مزایا تأمین ضد البطالة.  تعتبر ھذه األمثلة "بینة جلیة على سوء التصرف یم
لطلب.  عندما یتم فصل مقدم الطلب من العمل، فإن العبء یقع على صاحب العمل في إثبات أن تسریح مقدم الطلب من العمل كان یعود من جانب مقدم ا

 ).  N.C. AppGuilford Cty. v. Holmes .103 ,401 S.E.2d 135(1991 102 ,على سبب یجعلھ غیر مؤھل لتلقي مزایا تأمین ضد البطالة.  
 

ال یحق للفرد المطالبة بالمزایا ویعتبر غیر مؤھل لتلقي المزایا إذا قرر القسم أنھ ترك العمل لسبب ال یشكل سبباً 
وجیھاً یمكن أن یُعزى إلى صاحب العمل.  عندما یترك مقدم الطلب العمل، فإن العبء یقع على الفرد في إثبات سبب وجیھ لذلك 

من القانون العام لوالیة (a)14.5-96یمكن نقل ذلك العبء إلى صاحب العمل.  البند  یُمكن أن یُعزى إلى صاحب العمل، وال
من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة یمكن أن تنطبق (a)14.5-96كاروالینا الشمالیة.  بالرغم من أن صیغة نص البند 

عندما "یترك الفرد العمل[،]" فإن عالقتھا ال تقتصر على استقالة الفرد من وظیفتھ.  إن استخدام الفعل "یترك" ال یشیر إلى نیة 
لتي ال تعدو عن كونھا مثاالً ضیقاً،  بل مقصودة من السلطة التشریعیة بتطبیق ھذا القانون في حالة االستقالة من العمل فقط، وا

من المفترض كذلك أن ینطبق على حاالت تسریح الموظف من العمل نتیجة إلعاقة أو حالة صحیة فقط، والتي تلبّى فیھا 
من القانون العام لوالیة  (a)14.5-96 §المتطلبات القانونیة األخرى. وعلیھ، یستنتج المجلس مالءمة تطبیق أحكام البند 

 اروالینا الشمالیة على القضیة الحالیة. ك
 

 McCarthy v. Iowa Emp’tوقد تعاملت المحكمة العلیا لوالیة آیوا مع مسألة تحِمل ذات التفسیر القانوني في 
Sec ., 247 Iowa 760, 764, 76 N.W.2d 201, 204 (1956Comm’n وقد قضت المحكمة بأن "الكلمات 'إذا ترك  .(

تُفّسر بمعنى 'إذا أصبح عاطالً عن العمل ... .'  ویتفق ذلك التأویل وحده مع [قانون األمن الوظیفي لوالیة العمل ...' یجب أن 
آیوا]، الذي ینص على أن السبب األساسي للتشریع ھو الفرض اإللزامي لتخصیص االحتیاطات "لمنفعة األشخاص الذین 

. LaCotright v. Doyal ,، انظروكید في النص األصلي).  دون ارتكاب أي خطأ'." (ورد الت عاطلین عن العملیصبحون 
Ct .App., 195 So.2d 176 (2nd Cir .1967 ،(ویوافقھDes Moines Indep .Cmty Sch .Dist. v. Dep’t of 

, 376 N.W.2d 605 (Iowa 1985Job Serv.421 ,), و N.W.2d Welch v. Iowa Dep’t of Emp’t Servs.
150 (Iowa 1988.( 

 
الجمعیة العامة لوالیة كاروالینا الشمالیة أن الغایة من سن قانون األمن الوظیفي كانت "المصلحة العامة  صرحت

والرفاه العام للمواطنین" المقیمین في والیة كاروالینا الشمالیة، وأن األموال التي یتم تحصیلھا بموجب قانون األمن العام 
من القانون العام لوالیة §  96-2دون ارتكاب أي خطأ."  البند  ن عن العملعاطلی"تستخدم لمنفعة األشخاص الذین یصبحون 

كاروالینا الشمالیة.  یستنتج المجلس لغایة منح نیة السلطة التشریعیة كامل المفعول وجوب تفسیر الكلمات "عندما یترك الفرد 
 الشمالیة بمعنى "عندما یتم فصل الفرد من العمل..." من القانون العام لوالیة كاروالینا(a)14.5-96§العمل..." الواردة في البند 

 
 N.C. AppApplewhite v. Alliance One Int’l, Inc. .271 ,654 S.E.2d 764 (2008), and 188 ,في 

, 177 N.C. AppJames v. Lemmons .509 ,629 S.E.2d 324 (2006 أوردت محكمة االستئناف في والیة ،(
كاروالینا الشمالیة بالتحدید أنھ (في القضایا التي یكون فیھا صاحب العمل قد فصل مقدم الطلب بسبب تغیبھ عن العمل لظرف 
صحي) إذا كان الحادث األخیر الذي أدى إلى انتھاك مقدم الطلب لسیاسة التغیب عن العمل الخاصة بصاحب العمل نتیجة 

ض مقدم الطلب، یعتبر "[مقدم الطلب] أنھ لم یكن یمتلك سلطة معقولة على إخفاقھ في االمتثال لسیاسة [صاحب العمل]"، لمر
وأن "سلوك [مقدم الطلب] ال یصل إلى درجة أن یمثل خطأً جوھریاً."  كما أوردت المحكمة "أن عدم األھلیة الجزئیة لـ[مقدم 

."  عالوة على ذلك، وجدت المحكمة أن تفسیرھا في ھذه القضیة یتوافق مع ما أوردتھ الطلب] لتعویض البطالة لم یكن مالئماً 
 ,N.C. AppLindsey v. Qualex, Inc. .585 ,406 , N.C. 196, 412 disc. rev. deniedS.E.2d 609 103 ,في 

S.E.2d 57 (1991  .( 
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 :االستنتاج القانوني

 
كما في القضیة الحالیة، یستنتج مجلس المراجعة من البینة المقبولة الموثوقة والوقائع المعثور علیھا أن مقدم الطلب قد فُِصل من العمل.   

أن مقدم الطلب (نجح في دحض) (أخفق في دحض) البینة  یستنتج مجلس المراجعة بعد تطبیق تلك السابقة القضائیة على وقائع ھذه القضیة 
یة لسوء التصرف التي قدمھا صاحب العمل، وأن سوء التصرف قد (ثبت) (لم یثبت) في ھذه القضیة.  وفي ھذه القضیة، الجل

 كان تغیب مقدم الطلب عن العمل نتیجة لظرف صحي كان مقدم الطلب (ال یملك) (یملك بعض) السلطة علیھ.
 

الستئناف.  عالوة على ذلك، یجب اعتبار مقدم الطلب (مؤھالً) (غیر وتأسیساً على ما سلف ذكره، یجب (إقرار/عكس/تعدیل) حكم قاضي ا
 مؤھل) لتلقي مزایا تأمین ضد البطالة.

 
 :القرار

 
 ) القرار الصادر عن قاضي االستئناف.  تعدیل) (عكس) (إقرارتم (

 
مقدم الطلب الستالم مزایا التأمین ضد البطالة  أھلیةمقدم الطلب الستالم مزایا التأمین ضد البطالة اعتباراً من         .  عدم أھلیةوتقرر 
 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:
نرجو منك االطالع على النشرة على الرغم من أن المجلس ال یقدم المشورة القانونیة، 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.govرابط على موقع قسم األمن الوظیفي عبر ال األسئلة األكثر تكراراً األمن الوظیفي.  یمكنك زیارة قسم 

 اختیارك.
 

 حقوق االستئناف للمراجعة القضائیة
 

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

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

 قرار الھیئة العلیا رقم
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) یوماً من إرسالھ بالبرید مالم یتم رفع التماس في الوقت المناسب لدى المحكمة العلیا بموجب البندین 30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین (
§§ 96-15(h))وi  .من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة ( 

 
عوى القضائیة یجب تقدیم نسخ من أي التماس للمراجعة القضائیة مقدم لدى كاتب المحكمة العلیا إلى قسم األمن الوظیفي ("القسم") وإلى جمیع أطراف الد

ید أو بالبرید المسجل وطلب إشعار باستالمھا.  یجب تسلیم االلتماسات ) أیام من تاریخ رفع االلتماس.  یجب تسلیم نسخ االلتماس بال10خالل عشر (
 لمراجعة المحكمة العلیا وتوجیھھا إلى وكیل األعمال التجاریة في القسم:  

 جون ھوماني أ.
 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 بمقتضى الحكم 2تبع استالمك لاللتماس، أو () أیام ت10أن تكون طرفاً في الدعوى خالل عشرة ( من القانون  1A-1 §من البند  24) ترفع طلب تدخُّ
 العام لوالیة كارولینا 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  

 (b)17-96 §وCh. 84األفراد الذین یدیرون تأمین صاحب العمل ضد البطالة من شركة أخرى) محامیاً مرخصاً وفقاً للبندین 
 24C 04من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. یجب أن تكون إشعارات و/أو شھادات إشراف المحامي خطیة وفقاً للبند 

انون العام یجب أن یتوافق التمثیل القانوني في الدعاوى القضائیة مع القمن القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.   0504.
 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.  Ch. 84لوالیة كاروالینا الشمالیة. 

 
من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة، عندما یوكل أحد األطراف ممثالً قانونیاً، یجب  24C .0504 04بمقتضى البند 

لك الطرف إلى ممثلھ القانوني فقط. سوف یكون ألي معلومات تقدم إلى إرسال جمیع الوثائق والمعلومات التي یجب تقدیمھا لذ
 الممثل القانوني لذلك الطرف المفعول واألثر ذاتھ كما لو أرسلت إلى الطرف المعني.

 
، یخضع مقدمو الطلب إلعادة مبلغ المزایا المستلمة تبعاً ألي 2013یونیو،  30بالنسبة للدعاوى المرفوعة بتاریخ أو بعد 

 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. (2)(g)18-96 §البندر إداري أو قضائي تتم مراجعتھ الحقاً إثر االستئناف.  قرا
 
 
 
 
 
 
 

 انظر الصفحة التالیة - ھام
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 قرار الھیئة العلیا رقم
 6من  6صفحة 

 
إذا كنت تستلم أو استلمت في السابق مزایا تأمین ضد البطالة ذات الصلة بالدعوى الموضوع  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   ینا الشمالیة.من القانون العام لوالیة كاروال (2)(g)18-96 §بمقتضى البند 

ھذا، سوف یرَسل إلیك بالبرید إشعار منفصل بإعادة المبلغ أو قرار إعادة المبلغ المدفوع من قسم نزاھة المزایا/ وحدة مراقبة 
وع قیمة المبلغ الذي ستتم إعادتھ والغرامات سوف یفصل إشعار إعادة المبلغ المدفوع أو قرار إعادة المبلغ المدف  دفعات المزایا.

نلفت انتباھك إلى أن الطریقة الوحیدة للموافقة على إعادة المبلغ المدفوع ھي رفع التماس   المترتبة، ضمن تفاصیل أخرى.
ون والیة للمراجعة القضائیة لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى المحكمة العلیا كما ھو موضح أعاله، وبموجب قان

) 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(

 
 

 كتروني: تاریخ إرسال القرار بالبرید اإلل تاریخ تقدیم طلب االستئناف: 
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