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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2010/07  

Judgment No.: UNRWA/DT/2013/006 

Date: 27 February 2013 

Original:           English 
 

 

   حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  مكنابلوري    رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  فرارجة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

 

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

آنا سيغال
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  مقدمة

 

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة فرارجة  سفيان ھذه دعوى رفعھا .1

ا$ونروا ("الُمدعى عليه")، وھو التي تعرف أيضاً باسم وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا$دنى، 

 . إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك قرار

  

  الوقائع

 

، دخل المدعي في خدمة ا$ونروا في وظيفة عامل نظافة على 1988يونيو/حزيران  1في  .2

المرتبطة في الزرقاء في ا$ردن. وفي زمن ا$حداث في مخيم الزرقاء  1، الخطوة 1الدرجة 

في مدرسة الرصيفة  21والخطوة  1على الدرجة ، كان يشغل وظيفة آذن مدرسة بالدعوى

  الثانية في الزرقاء في ا$ردن. ا"عدادية للبنات

 

المدرسة المذكورة أعLه مزاعم تحرش  فيقّدمت أربع طالبات ، 2010أبريل/نيسان  8في  .3

د المدعي إلى مديرة المدرسة، فطلب مسؤول التعليم في منطقة الزرقاء شفھياً إلى جنسي ض

 بھدف إثبات الوقائع.  متابعة القضية فين تربويينمشر

 
، رفع المشرفان تقريراً أولياً إلى مسؤول التعليم في منطقة 2010أبريل/نيسان  11في  .4

 الزرقاء. 

 
إلى التقرير ا$ولي مسؤول التعليم في منطقة الزرقاء فع ر، 2010أبريل/نيسان  12في  .5

 با*ستغLل الجنسي وا*نتھاك الجنسي. ةالمعني التنسيق جھة

 
، أعلم مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن 2010 /نيسانأبريل 14رسالة مؤرخة بموجب  .6

 المدعي بما يلي:
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أعلمك بموجب ھذا أّن تھمة سوء سلوك خطير ُوّجھت إليك. وعلى وجه التحديد، 

  ُرفع إلّي تقرير مفاده أّنك تورطت في قضية تحرش جنسي واستغLل جنسي. 

  

التھمة المقدمة ضدك. وفي ھذه المرحلة، ثمة قررت تشكيل لجنة تحقيق للنظر في 

أدلة صحيحة في ظاھرھا تدعم تھمة وقوع سوء السلوك، وعليه؛ أنت موقوف عن 

العمل اعتباراً من اليوم مع دفع أجرك بالكامل حتى إشعار آخر في انتظار نتيجة 

، وتوجيه 2.110التحقيق بموجب أحكام النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم 

، علماً أّن ھذا الوقف عن العمل * A/10 part IIون الموظفين المحليين رقم شؤ

  حقوقك. بيمس 

  

إذا تبّين أّن تھمة سوء السلوك قائمة على أساس قوي، فقد تخضع "جراءات تأديبية 

وھي إجراءات تصل إلى ، 1.110بموجب النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم 

  ...د تشملهوقبسبب سوء  إنھاء التعيين

 
، شّكل مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن 2010أبريل/نيسان  15بموجب رسالة مؤرخة  .7

 مجلس تحقيق للنظر في المزاعم المقدمة ضد المدعي وتقديم:

  

دقيق ومفّصل لجميع الوقائع ذات الصلة، وذلك على ھيئة سرد  وصف .1

 مفّصل يتعلق بالفعل المزعوم المتمثل في ا*عتداء الجنسي.

 بيان فيما إن كان ھناك سبب لLعتقاد بأّنه ُوجدت حا*ت اعتداء جنسي فيما .2

يخص كل طالبة من الطالبات (وإن كان ا$مر كذلك، بيان تفاصيل كل حالة من 

 حا*ت بصورة منفصلة مع تقديم الدليل الداعم لھا). ال

  

  وّجه مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن مجلس التحقيق كما يلي: 
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ينبغي للتحقيق أن يراعي بأمانة المبادئ العامة لTنصاف وا$صول القانونية 

"جراءات المتبعة في االواجبة، وكذلك مراعاة ما يتصل بالموضوع من القواعد و

  الوكالة. 

  

من مسؤول الشؤون ا"دارية في ا"قليم، ومسؤول التمريض في  التحقيقتشّكل مجلس  .8

ا"قليم، ومسؤول الصحة في منطقة الزرقاء. وقابل مجلس التحقيق الشھود بشأن المزاعم، وقّدم 

 ما يلي: جملة أمور من بينھا ، وأشار إلى 2010أبريل/نيسان  26استنتاجاته في تقرير مؤرخ 

  

IIIا"ستنتاجات .:  

  

على  أّن الشھادات التي قدمتھا الطالبات ا$ربع موثوقة، ورغم مقابLتھن كLً  وجدت اللجنة -1

 حدة إ*ّ أنھّن قّدمن روايات متطابقة لWحداث. 

 

أجوبة غير لم تجد اللجنة أي دليل مادي، بيد أّن الُمدعى عليه غير موثوق به، وتعّمد تقديم  -2

 . مثل.. صحيحة

 

، أعلم مسؤول الموارد البشرية في ا"قليم 2010مايو/أيار  3بموجب رسالة مؤرخة  .9

 المدعَي بنتائج مجلس التحقيق، ودعاه إلى الرد في خLل خمسة أيام عمل من تسلّم الرسالة. 

  

، رد المدعي على النتائج التي توصل إليھا 2010مايو/أيار  12بموجب رسالة مؤرخة  .10

 مجلس التحقيق مشيراً إلى جملة أمور منھا ما يلي: 

  

موضوع شكوى من ھذا النوع أو من أي  في ا$ونروا لم أكن قط ماتيخLل خد

أو لوم، ويمكنكم مراجعة الملف  لفت نظرنوع آخر، و* يوجد في ملفي رسائل 

  للتحقق من ذلك. 
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*    *    *  

استناداً إلى ما ُذكر في ملف القضية، بما في ذلك التحقيق وإفادات الفتيات الثLث 

  سنة، يمكن إثارة النقاط التالية:  14، و10، و9البالغة أعمارھن 

  

لLعتداء على ثLث فتيات في الوقت نفسه وفي  1ھل يملك أي شخص الشجاعة

يرات ا*تفاق على الشكوى ضد الشخص المكان نفسه؟ كيف يمكن لثLث فتيات صغ

من يقف خلف ھؤ*ء "نفسه وفي الوقت نفسه؟ ھذا يجبرنا على طرح أسئلة أخرى؛ 

ما ھو دافعھم؟ كان ينبغي لھذين السؤالين أن يكونھا جوھر التحقيق وليس الفتيات؟ 

  توجيه تھم ضد شخص معروف بحسن سلوكه خLل سنوات خدمته. 

   

 

، أنھى الموظف القائم بمقام مدير عمليات 2010مايو/أيار  18بموجب رسالة مؤرخة  .11

 تعيين المدعي بسبب سوء السلوك، وأشار إلى جملة أمور منھا ما يلي:  ا$ونروا

  

مراجعة ملفك في شؤون الموظفين، بعد مراجعة نتائج ھذا التحقيق، بما في ذلك 

لة ا$صول والمقابLت مع الطالبات، وكذلك رسالتك التي ترد فيھا على رسا

بسوء السلوك. وعلى وجه التحديد، لقد القانونية الواجبة، اسُتنتج أّنك ُوجدت مذنباً 

أسأت استخدام منصبك وسلطتك ونفوذك بصفتك آذن مدرسة بارتكاب أفعال مشينة 

  ترقى إلى تحرش جنسي ضد طالبات في المدرسة المذكورة. 

  

يخصھا أدى إلى تقويض ثقة الوكالة بك (...) إّن سلوكك العام في ھذا المسألة وما 

. وعليه؛ تقّرر إنھاء خدماتك من الوكالة لسوء تقويضاً بالغاً  بصفتك آذن مدرسة

والنظام ا"داري للموظفين  2.10السلوك بموجب النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

                                      
1
الكلمة التي يستخدمھا المدعي في تقول "شجاعة"، إ*ّ أّن  2010مايو/أيار  12رغم أّن النسخة المترجمة من رسالة المدعي المؤرخة  

  ". Audacity "اءة"جر ھيرسالته ا$صلية باللغة العربية 
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مايو/أيار  19تك في الوكالة ابأثر يسري فوراً، وسيكون آخر أيام خدم 1.110رقم 

2010 .  

 

بموجب رسالة غير مؤرخة، طلب المدعي إلى مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن إعادة  .12

 النظر في القرار المطعون فيه، وأّكد أّن "لجنة التحقيق غير مؤھلة "جراء التحقيق". 

 

، رد مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن 2010يونيو/حزيران  8بموجب رسالة مؤرخة  .13

 على طلب المدعي لمراجعة القرار، وُثّبت القرار المطعون فيه. 

 
 ، رفع المدعي دعواه. 2010يونيو/حزيران  16في  .14

 
بموجب رسالة غير مؤرخة، رفع المدعي إلى المحكمة طلب إظھار وثائق، والمقصود بھا  .15

 رير التحقيق ومراسLت عدة.تق

 
 2002يوليو/تموز  15) المؤرخ UNRWA/DT/2012( 020بموجب ا$مر رقم  .16

، أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن ُيظھر للمحكمة تقرير التحقيق الكامل وغير المحرر مع [منقول]

 الوثائق الداعمة. 

 
حررة لتقرير ، قّدمت المحكمة إلى المدعي النسخة الم2012نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .17

 التحقيق، ونسخة محررة أيضاً من إفادات الشھود لحماية ھويات الشھود. 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده. 2012ديسمبر/كانون ا$ول  12في  .18

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .19
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)i(  عاماً وأّنه ھو المعيل الوحيد لعائلته؛ 25عمل في الوكالة طوال 

)ii(  جنسي؛لم يرتكب أي تحرش 

)iii(  كان إنھاء خدماته اعتباطياً ولم يقم على قواعد قانونية أو على قرار

 محكمة؛

)iv( لم ُيسمح له بالدفاع عن نفسه وتقديم أدلة للدفاع عن نفسه؛ 

)v(  تھن دعوى جنائية ضده. لمLترفع المشتكيات أو عائ 

  

ه بالوضع يلتمس المدعي من المحكمة فسخ القرار المطعون فيه، وا$مر بإعادته إلى وظيفت .20

 السابق، ودفع استحقاقاته.

  

 حجج الُمدعى عليه

 

، وبأّن ا*نتصاف يحتج الُمدعى عليه بأّن قرار إنھاء تعيين المدعي اُتخذ حسب ا$صول .21

 الذي ينشده المدعي * أساس له * في الواقع و* في القانون. 

 

 ترد المحكمة الدعوى.  يلتمس الُمدعى عليه أن .22

 
  

  ا"عتبارات

  

 المسائل الرئيسية

 
، 2012ديسمبر/كانون ا$ول  12كما أشير أعLه، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في  .23

 ا"ذن من المحكمة للمشاركة في ا"جراءات. والتمس في الرد 
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من القواعد ا"جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30تعطي المادة  .24

عندما تقتضي مصلحة  2بفعل القواعد ا"جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة "لغاء أي قاعدة

من القواعد ا"جرائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء  14العدل ذلك. وبموجب المادة 

توجيه، يظھر أّنه مLئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن أي 

المحكمة أّن المذكرات من كL الطرفين ستجّھز المحكمة تجھيزاً أفضل "صدار حكم عادل 

ومما سيكون من  –وشامل، وبناًء على ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة العدل 

أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية  –ل والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين المLئم للبت العاد

، وأن تقبل تسلّم الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه بد*ً من إقصاء أحد 6التي تفرضھا المادة 

  الطرفين على أساس إجرائي، وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد المُدعى عليه. 

  
  المسألة الرئيسية

  
  

ن قرار الُمدعى عليه، القاضي بإنھاء تعيين المدعي بسبب سوء السلوك، قراراً اُتخذ حسب ھل كا
  ا$صول؟

   
 

من المھم الرجوع إلى ا"طار القانوني وا"داري الساري في القضية الحاضرة، وإلى الفقه  .25

 القانوني القائم. 

  

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  4.1 ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم .26

 
  

على الموظفين التصرف في جميع ا$وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم 

موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ*ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا$داء 

  السليم لواجباتھم مع الوكالة.

 

                                      
2
من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8تLحظ المحكمة استثناء مراجعة القرار بموجب المادة  

  "* يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
  



   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2010/07  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/006  

 

 

Page 9 of 23 

 
سارياً في زمن اتخاذ ، الذي كان 2.10بموجب النظام ا$ساسي للموظفين السابق رقم  .27

 القرار، فإّنه: 

  

يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين ذوي السلوك غير 

 الُمرضي. 

 

فّوض ، 2.3الفقرة  ،A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .28

إلى مديري على الموظفين المحليين العاملين في ا"قليم المفوُض العام سلطَة فرض إجراءات تأديبية 

 .كل في إقليمها$قاليم 

 

، 2.10فيما يخص تعريف "غير الُمرضي" لغايات النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .29

، على ما 4، في الفقرة I، في الجزء A/10/Rev.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 يلي: 

 
  المّتبعة السياسة. 4

  

ستـُفرض ا"جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو  1.4

السلوك غير المسؤول، أو ا"خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا"خفاق في 

  تنفيذ تعليمات محددة. 

  

*    *    *  

  

اءات تأديبية في ... نورد فيما يلي أمثلة على الحا*ت التي تـُفرض فيھا إجر 3.4

  العادة: 
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النظام ا*لتزامات ا$ساسية المحددة في ا$ساسية ورفض تأدية وتنفيذ المھام   ) أ

، والتوجيھات المتـّبعة في الوكالة، النظام ا"داري للموظفين، وا$ساسي للموظفين

النظام ا$ساسي الخروج عن معايير السلوك المحددة في الفصل ا$ول من  * سيماو

  . للموظفين

 ا"خفاق المتعمد أو غير المسؤول في مراعاة ا*لتزامات التعاقدية.   ) ب

أو الشفوية  المكتوبةا"خفاق المتعمد أو غير المسؤول في ا*لتزام بالتعليمات   ) ت

 الصادرة عن المشرفين. 

  المخالفات البسيطة المتكررة.  ) ث

  

*    *    *  

  

، بياناً 1، في فقرته رقم 1.110القاعدة رقم يورد النظام ا"داري للموظفين المحليين، في  .30

لTجراءات التأديبية التي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين المذنبين بارتكاب سلوك غير ُمرٍض، حيث 

 ينص على ما يلي:

  

اللوم  من 2.10تتألف ا"جراءات التأديبية بموجب النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

الكتابي، أو ا"يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

 ...سوء السلوك

 
بسبب سوء السلوك، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم فيما يخص إنھاء التعيين  .31

A/10/Rev.1  :تيbعلى ا 

  

السلوك بموجب النظام ا$ساسي للموظفين  بسبب سوءعندما ُينھى تعيين موظف 

، فسيشّكل ھذا إجراًء تأديبياً يؤّثر في استحقاق تعويض إنھاء 2.10رقم  المحليين

الخدمة. وفي ھذه ا$حوال، ستذكر رسالة إنھاء الخدمة أّن سبب إنھاء الخدمة ھو 

  سوء سلوك الموظف. 
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 1321قة، في حكمھا رقم قضت المحكمة ا"دارية لWمم المتحدة، وھي محكمة ساب .32

 بما يلي: IX) في الفقرة 2007(

  

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن مما يقع في صLحيات ا$مين العام لWمم 

موظف معايير السلوك المبسوطة في ميثاق ا$مم لّبى المتحدة التقرير فيما إن 

  . أم لم ُيلّبھا المتحدة والنظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين

  

جعل المفوض العام نشرَة ا$مين ، 2004يناير/كانون الثاني  8وجب مذكرة مؤرخة بم .33

 2003 أكتوبر/تشرين ا$ول 9المؤرخة  (”ST/SGB/2003/13“) العام لWمم المتحدة، رقم

على وجه  حول تدابير خاصة للحماية من ا*ستغLل الجنسي وا*نتھاك الجنسي، ساريةً 

 الخصوص على جميع موظفي ا$ونروا. وفيما يلي بعض المقتطفات من ھذه النشرة: 

  

   1الفرع 

  تعاريف

  

$غراض ھذه النشرة، فإّن مصطلح "ا*ستغLل الجنسي" يعني أي إساءة استغLل 

اءة استغLل لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل فعلية أو محاولة إس

تحقيق مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل المثال * الحصر، تحقيق كسب مالي أو 

اجتماعي أو سياسي من ا*ستغLل الجنسي لطرف آخر. وبالمثل، فإّن مصطلح 

ني الذي يحمل طابعاً "ا*نتھاك الجنسي" يعني التعدي بالفعل أو التھديد بالتعدي البد

  جنسياً، سواًء باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية. 

  

*     *     *  

  3الفرع 

  حظر ا"ستغ-ل الجنسي وا"نتھاك الجنسي
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*     *     *  

  

معايير الوتعزيزاً لحماية أكثر فئات السكان ضعفاً، * سيما النساء وا$طفال، تصدر  3-2

المحددة التالية التي تكرر تأكيد ا*لتزامات العامة القائمة في إطار النظامين ا$ساسي وا"داري 

  لموظفي ا$مم المتحدة: 

  

السلوك الخطير،  تمثل حا*ت ا*ستغLل الجنسي وا*نتھاك الجنسي أفعا*ً من سوء  ) أ(

 ومن ثم تعد سبباً موجباً *تخاذ تدابير تأديبية بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة؛ 

تحظر ممارسة أي نشاط جنسي مع ا$طفال (ا$شخاص الذين تقل   ) ب(

محلياً.  سنة) بغض النظر عن سن الرشد أو سن الرضا المقررة 18أعمارھم عن 

 الطفل؛ بالتعلل بإساءة تقدير سن و* ُيعتد

 

*     *     *  

 

، أعلم 2007يناير/كانون الثاني  30المؤرخ  01/2007رقم في التعميم العام للموظفين  .34

لبيان ا*لتزام بالقضاء على ا*ستغLل الجنسي  المفوض العام جميع الموظفين باعتماد ا$ونروا

 وا*نتھاك الجنسي، وھو يدعو إلى جملة أمور من بينھا:

  

  

إجراًء مناسباً على أحسن ما نستطيع لحماية اشخاص من ا"نتقام عند . اتخذ 5

 جنسي تطال موظفينا.  نتھاكا:ب-غ عن مزاعم بوقوع استغ-ل جنسي وا

  

*         *         *  
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 نتھاك. اتخذ إجراًء سريعاً وم-ئماً ضد موظفينا الذين يرتكبون ا"ستغ-ل وا"7

اتخاذ إجراء إداري أو تأديبي، و/أو ا"حالة إلى السلطات ، وقد يشمل ھذا الجنسيين

(التشديد في النص  المعنية *تخاذ إجراء مLئم بما في ذلك المLحقة الجنائية.

   ا$صلي)

 

رقم  ، أرسلت الوكالة إلى جميع الموظفين التعميم العام2008أكتوبر/تشرين ا$ول  26في  .35

اوى المتعلقة با*ستغLل الجنسي وا*نتھاك الجنسي، وقد اعتمد حول إجراءات الشك 04/2008

ھذا التعميم تعريَفي "ا*ستغLل الجنسي" "وا*نتھاك الجنسي" الموجودين في نشرة ا$مين العام 

، وبّين ا"جراءات الواجب اتباعھا عند تسلّم جھة ST/SGB/2003/13لWمم المتحدة رقم 

على جھة التنسيق تمرير وفي ا"قليم،  وانتھاك جنسي.التنسيق شكوى من استغLل جنسي 

الشكوى إلى مسؤول الشؤون ا"دارية في ا"قليم الذي يرفع توصية إلى مدير ا"قليم. ومن 

 ا"جراءات الممكنة ما يلي: 

  

  

  تحقيق أولي؛  •

 مزيد من التحقيق في الشكوى بوسائل منھا إنشاء مجلس تحقيق؛ •

تغييرات إجرائية أو تغييرات في السياسات من شأنھا الحد  إدخال •

 من حا*ت ا*ستغLل وا*نتھاك الجنسيين في المستقبل؛

 أي إجراء آخر حسبما ُيرى مLئماً؛ •

 

بناًء على ذلك، ومع ا*عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا*جتھادية الواسعة  .36

ا$مم المتحدة المحكمة عندما تراجع إجراًء تأديبياً ستسير على ھدي محكمة للمفوض العام، فإّن 

-Maslamani 2010وحكمھا  Haniya 2010-UNAT-024في حكمھا رقم  لLستئناف

UNAT-028  ستنظر ؛ أي أّن المحكمة)i فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبِتت (

) فيما إن كانت العقوبة iiiع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم * () فيما إن كانت الوقائiiم * (أ
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مع ا"شارة إلى ما جاء في حكم محكمة ا$مم المتحدة ، المفروضة متناسبة مع المخالفة أم *

 :Abu Hamda 2010-UNAT-022لLستئناف رقم 

  

إن كان ثمة  دخل في ممارسة سلطة اجتھادية إّ* القاعدة العادية أّن المحاكم * تت

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقLنية، أو على خلل إجرائي.

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتاً معقو*ً؟ 

   

ر السجل، تقرر المحكمة أّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثبِتت إثباتاً معقو*ً، بّ عند تد .37

التعليم في منطقة الزرقاء، عندما تقدمت أربع طالبات فالسجل ُيظھر فعLً أّن مسؤول 

بشكوى من تحرش جنسي ضد المدعي إلى  14و 10بين  ن("المشتكيات") تتراوح أعمارھ

، ثّم ُرفع ھذا ، طلب فوراً متابعة من مشرفين تربويين قّدما إليه *حقاً تقريراً أولياً المدرسة مديرة

 ا*ستغLل وا*نتھاك الجنسيين. وعندما أعلِم المدعيالتقرير إلى جھة التنسيق المسؤولة عن 

قّدم استقالته، لكّن طلب ا*ستقالة لم ُيعالج في المدرسة بالمزاعم ضده أول مرة في مكتب مديرة 

مع دفع أجره بالكامل. وُشّكل مجلس تحقيق بتعليمات  انتظار نتيجة التحقيق، لكّنه أوِقف عن العمل

يراعي بأمانة المبادئ ن ي ا$ردن، وُطلب إلى مجلس التحقيق "أمن مدير عمليات ا$ونروا ف

العامة لTنصاف وا$صول القانونية الواجبة، وكذلك مراعاة ما يتصل بالموضوع من القواعد 

بت جميع ثعة في الوكالة"، وأن ينظر في المزاعم المقدمة ضد المدعي وأن يُ وا"جراءات المتب

اعتداء جنسي فيما يخص كل طالبة من  منا أي حا*ت مفّصلة الوقائع ذات الصلة، والمقصود بھ

 الطالبات، مع تقديم ا$دلة التي تثبت وقوع ھذه الحا*ت. 

 

ُشّكل مجلس التحقيق حسب ا$صول وُحددت له اختصاصاته، وتكّون من مسؤول الشؤون  .38

زرقاء. وقابل ا"قليم، ومسؤول التمريض في ا"قليم، ومسؤول الصحة في إقليم الا"دارية في 

قابل المدعي (مرتين)، وشقيق المدعي، ومديرة المدرسة،  : فقدالمجلس شھوداً بشأن المزاعم

وآذنة مدرسة، والمرشد التربوي في المدرسة، والمشتكيات ا$ربع. ونظراً إلى حساسية القضية، 
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تحقيقه بھدف رّد الفعل المحتمل لعائLت المشتكيات، قرر مجلس التحقيق حصر نطاق والثقافة، و

 الحفاظ على مستوى عاٍل من السرية. 

 
) أّن شھادة الطالبات ا$ربع كانت i( هتLحظ المحكمة أّّن مجلس التحقيق وجد في تقرير .39

للرد على نتائج  أّن المدعي تعّمد إعطاء أجوبة غير صحيحة. وعندما ُدعي المدعي) iiموثوقة (

 تتعلق بمن كان وراء الفتيات وبماھية الدافع. مجلس التحقيق، أّكد المدعي براءته وأثار أسئلة 

 
ا$سئلة التي ُوّجھت إليه خLل المقابلتين، تقرر المحكمة أّن  نأجوبة المدعي ع لدى قراءة .40

مة في المدرسة كانت إجابته المدعي لم يكن شاھداً موثوقاً، فعندما ُسئل إن كان يعرف اسم أية معل

أّنه * يعلم أي اسم من أسمائھن؛ ومع ذلك؛ أفادت إحدى الشاھدات بأّن المدعي كان يعرف أسماء 

بعض المعلمات، وأفادت شاھدة أخرى بأّن المدعي ذكر اسم معلمتين أو ثLث أمامھا. وبعد 

ا ُووِجه بإفادته التي قّدمھا في يومين، وخLل المقابلة الثانية، أعطى المدعي اسم معلمتين؛ وعندم

المقابلة ا$ولى لم يستطع تفسير التناقض الذي وقع فيه. أيضاً، شھدت إحدى الشاھدات بأّنھا كانت 

دعي في سيارتھما $خذه إلى العمل، بيد أّن المدعي أنكر ذلك، لكّنه ھي وزوجھا أحياناً ُيقLّن الم

لك الشاھدة. وأفادت شاھدة أخرى بأّنھا لم تتلّق قط أي اعترف بھذه الواقعة عندما ُووِجه بإفادة ت

شكاوى ضد أي من المشتكيات، وقالت: "اسُتجوبت الطالبات مرات عدة وأعطين ا"جابة نفسھا. 

وفي مثل ھذه المسائل الحساسة، أجد أّن من الصعب ا*عتقاد بأّن الطالبات يمكن أن يعطين إفادة 

 كاذبة". 

 
من الصعب على مجلس التحقيق ا*تصال بالمدعي $ّنه تفادى  تLحظ المحكمة أّنه كان .41

لكّن  مكالماتھم ورسائلھم النصية، وانتھى المطاف بمجلس التحقيق إلى إرسال أحد إلى منزله

المدعي لم يكن موجوداً فيه، وكان أخوه في المنزل فاتصل به على رقم الھاتف نفسه الذي كان 

لعدم رّده على المكالمات لمحكمة أّن تفسيرات المدعي من الصعب ا*تصال به عليه. وترى ا

المقابلة الثانية مع الھاتفية والرسائل النصية من مجلس التحقيق غير معقولة و* منطق فيھا. وبعد 

مجلس التحقيق، طلب المدعي من ا"دارة تخفيف ا"جراء التأديبي وجعله "إنذاراً نھائياً مع الوقف 

 فع أجر بد*ً من الفصل بإجراءات موجزة". عن العمل شھرين مع عدم د
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في زمن ا$حداث، وكانت سنة  14والـ 10كانت أعمار المشتكيات ا$ربع تتراوح بين الـ .42

شھدت إحدى المشتكيات أّن  في الصف السابع. وقد أسّنھنثLث منھن في الصف الرابع، وكانت 

مشتكية  تالمدعي عانقھا مرتين في شھر واحد ووضع يده "على العضو الذي نتبول منه". وشھد

أخرى أّن المدعي وضع يده فوق المريول على "العضو الذي نستخدمه للتبول"، في حين شھدت 

"حدى زميLتھا  مشتكية أخرى أّنھا رأت المدعي يضع يده على "العضو الذي نستخدمه للتبول"

. أّما المشتكية الرابعة، وھي أكبرھن سناً، فقد شھدت بأّنھا كانت غائبة عن المدرسة في الصف

ا$غراض، ورآھا المدعي أثناء مرورھا بجانب وخرجت من منزلھا لشراء بعض في أحد ا$يام، 

مغلق الشعبة ب، المدرسة واقترح عليھا اقتراحاً غير *ئق بقوله: "سنذھب إلى الصف الخامس ال

 وسنشطف الغرفة ونغلق الباب ونحن ھناك"، فھرَبت. 

 
أعلِم المدعي ماذا كان رد المدعي على المزاعم؟ تشير ا$دلة الواردة في السجل إلى أّن  .43

، ومساعدتھا، والمشرفين التربويين، المدرسة دمة ضده أمام مديرةللمرة ا$ولى بالمزاعم المق

وُطلِب منه الرد كتابياً، وأنكر في رّده الكتابي كل شيء. وتLحظ المحكمة أّن المدعي عرض 

بعدما أخبِر أو*ً بالمزاعم، وھو يعلل تقديم استقالته بحمايته لسمعته، بيد أّن طلبه استقالته 

في انتظار نتيجة التحقيق.  بالكاملمدفوع أجر باً لLستقالة لم ُينّفذ، وأوِقف المدعي عن العمل وقف

تقاعداً طوعياً مبكراً، وزعم في رّده الكتابي على نتائج وبعد المقابلة الثانية، طلب المدعي فوراً 

مجلس التحقيق أّنه بريء، وقال إّنه كان ينبغي لمجلس التحقيق التحقيق مع من كان وراء 

. وأشار دّ ير قابلة للتصديق $ّنه في الخمسينيات من عمره و$ّنه جَ المشتكيات زاعماً أّن المزاعم غ

 أيضاً إلى أّنه لم ُيتھم بأي شيء أثناء توظيفه في الوكالة. 

 
* أمور اً، أو إثارة الشكوك في دافع المشتكيات عامل السن، أو كونه جدّ ُيذّكر المدعي بأّن  .44

العمرية. ولو كان ھناك، كما يدعي،  تشكل دليLً على براءته، فالتحرش الجنسي * يعرف الحدود

أدلة داعمة، بل إّن عرض ا*ستقالة الذي لدى المشتكيات، فقد عجز المدعي عن تقديم دافع خفي 

 قّدمه، وطلبه للتقاعد الطوعي المبكر، أو التماسه لتخفيف العقوبة أمور تميل إلى إظھار الذنب. 

 
، وقد رفع إفادات خطية أدلى بھا أدلة يحتاج المدعي بغية تفنيد المزاعم ضده إلى تقديم .45

لم يكن أّي من  هبعض الموظفين في المدرسة الذين شھدوا بّجده في العمل وبحسن أخLقه، بيد أنّ 
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أو عندما قّدم اقتراحاً  الذين كتبوا ا"فادات مع المدعي بصفة شاھد عيان عندما تحسس قاصرةً 

افتقرت شھادته خLل المقابLت م من ذلك، وا$ھغير *ئق لفتاة في الرابعة عشرة من عمرھا. 

مقنعاً للدفاع عنه. أّما زعمه أّنه لم ُيتھم إلى المصداقية، وھي شھادة أمكن أن تكون دليLً مباشراً و

الوكالة، فتشير المحكمة إلى أّنه لم يكن ثمة سبب لتأديبه إلى أن بلّغت  بأي شيء خLل خدمته مع

وليس بحا*ت محددة من سوء السلوك القرار التأديبي  المشتكيات عن سوء سلوكه، ويرتبط

 با$داء العام للمدعي خLل توظيفه في الوكالة. 

 
إلى أّن الوقائع التي قام عليھا  استناداً إلى ا$دلة التي ُجمعت خLل التحقيق، المحكمة مطمئنة .46

حكمة ا"دارية لWمم ا"جراء التأديبي أثبِتت وفق المعقول. وتود المحكمة ا"شارة إلى فقه الم

 وجاء فيه:  ،Araim (2001)في قضية  1022المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم 

 
...ا"دارة * ُيطلب منھا أن تثبت قضيتھا أبعد من الشك المعقول، و* يترتب عليھا 

إ*ّ تقديم دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا وتوصياتھا، والمقصود بكلمة كاٍف ھو أّنه 

وبعبارة أخرى، فإّن المقصود  " ...يكفي على نحو معقول "قامة دعوى قانونية"

  توافر وقائع كافية تتيح التوصل إلى استد*ل معقول على أّن انتھاكاً للقانون قد وقع.

  

 ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟

 
 رقمغLل وا*نتھاك الجنسيان في نشرة ا$مين العام لWمم المتحدة يوصف ا*ست .47

ST/SGB/2003/13 كما أعلِم جميع الموظفين بأھمية وجود بيئة بأّنھما سوء سلوك خطير ،

عمل في الوكالة خالية من ا*ستغLل وا*نتھاك الجنسيين بموجب التعميم العام للموظفين رقم 

 . 2007يناير/كانون الثاني  30المؤرخ  01/2007

 

معيار السلوك المتوقع من فرد في ا$مم تقرر المحكمة أّن سلوك المدعي كان متعارضاً مع  .48

Lل وا*نتھاك الجنسيين. إّن سلوك المتحدة ومع التوجيھات الصريحة للوكالة بشأن ا*ستغ

المدعي، وھو سلوك تتفاقم خطورته لكونه آذن مدرسة توّجب عليه رعاية المدرسة وطالباتھا، 



   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2010/07  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/006  

 

 

Page 18 of 23 

لمحكمة ا*ستشھاد بحكم المحكمة وصف فعله بسوء السلوك. وتود امن الناحية القانونية يدعم 

 : Jhuthi (1998)في قضية  897ا"دارية لWمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، رقم 

  

في القضايا التأديبية، عندما تبرز ا"دارة بينة تثير استنتاجاً معقو*ً أّن [...]. 

المدعي مذنب بارتكاب سوء السلوك المزعوم، وھذا ما ُيصطلح عليه عموماً 

بقضية سوء سلوك ظاھرة، فإّن ذلك ا*ستنتاج يبقى قائماً، وا*ستثناء لھذا يحدث 

ندما يقدم المدعي تفسيراً موثوقاً، أو عندما تختار المحكمة عدم قبول البينة، أو ع

  بينًة أخرى موثوقة تجعل ھذا ا*ستنتاج غير مرجح.   

  

  ترى المحكمة أّن المدعي عجز عن تقديم أدلة تثبت زعمه بأّنه لم يرتكب سوء السلوك المتھم به. 

 

في ا*عتبار جميع ا$دلة،  كما ھو مثبت في السجل، أخذ مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن .49

بما فيھا النتائج وا*ستنتاجات التي توصل إليھا مجلس التحقيق وكذلك رّد المدعي. ونظراً إلى 

اضطLع مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن بمسؤولية فرض معايير سلوك موظفي الوكالة، قرر 

أّن مدير عمليات ا$ونروا  إنھاء خدمات المدعي مع الوكالة بسبب سوء السلوك. وتقرر المحكمة

مارس السلطة المفوضة إليه من المفوض العام بموجب توجيه شؤون في ا$ردن، في فعله ھذا، 

الخاص با"جراءات التأديبية. وتقرر المحكمة أيضاً أّن  A/10/Rev.1الموظفين المحليين رقم 

$ّنه امتثل شروط النظام  من حيث المسألة القانونيةمدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن لم يخطئ 

، وقاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم 10.2ا$ساسي للموظفين المحليين السابق رقم 

، ونشرة ا$مين العام لWمم A/10/Rev.1، وتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 1.110

جنسي حول تدابير خاصة للحماية من ا*ستغLل ال ST/SGB/2003/13 رقمالمتحدة 

بيان ا*لتزام بالقضاء على  حول 01/2007وا*نتھاك الجنسي، والتعميم العام للموظفين رقم 

إجراءات حول  04/2008التعميم العام للموظفين رقم ا*ستغLل الجنسي وا*نتھاك الجنسي، و

 .الشكاوى المتعلقة با*ستغLل الجنسي وا*نتھاك الجنسي
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دعى عليه مشوبة بخلل إجرائي، أو بتحامل، أو بعوامل أخرى ھل كانت السلطة ا*جتھادية للمُ 

  خارجة عن الموضوع، أو بخطأ في القانون؟ 

 

على المحكمة أن تدرس فيما إن كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بإنھاء تعيين المدعي  .50

أو بسبب سوء السلوك، اُتخذ بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو إن كانت دوافعه التحامل 

، وھذا ما قضت به ا$مم المتحدة لLستئناف في حكمھا رقم عناصر أخرى خارجة عن الموضوع

Assad 2010-UNAT-021 .    

 

$ّن السجل يشير  يزعم المدعي أّن القرار لم يقُم على وقائع، بيد أّن زعمه ھذا غير ُمثبت .51

رّكز على تقييم موثوقية ا$شخاص  إلى أّن تقييماً أولياً قد أُجري، وأّن مجلس تحقيق أجرى تحقيقاً 

قابلھم. ويزعم المدعي أيضاً أّنه لم ُيسمح له الدفاع عن نفسه وتقديم وثائق للدفاع عنه، بيد الذين 

أّن ھذا يتضارب مع ا$دلة التي تبّين أّن مديرة المدرسة أعلمت المدعي بالمزاعم أول مرة في 

مسؤول الموارد  افي ا$ردن، وأخيراً أعلمه بھ مدير عمليات ا$ونرواوقت مبكر، ثم أعلمه بھا 

البشرية في ا"قليم. وفي كل خطوة من الخطوات، أعِطَي المدعي الفرصة للرد وتقديم أدلة للدفاع 

عن نفسه، ولئن كانت ا"فادات التي رفعھا تشھد له بالجد في العمل وبحسن الخلق، إ*ّ أّن ھذه 

 كب سوء سلوك. وبالفعل، ُوجدت شھادة المشتكيات ا$ربعا"فادات * ُتثبت أّن المدعي لم يرت

موثوقة ولم ُيقّدم إلى المحكمة دليل على خLفھا. إّن شھادة  اللواتي جرت مقابلتھن كLً على حدة

المشتكيات ا$ربع، مقرونة بانعدام موثوقية شھادة المدعي لWسباب متقدمة الذكر، تطمئن المحكمة 

ا*ستغLل الجنسي وا*نتھاك الجنسي $ربع قاصرات، وبذلك فھو مذنب بأّن المدعي مذنب فعLً ب

 بسوء السلوك. 

 
يزعم المدعي أيضاً أّن القرار المطعون فيه لم يستند إلى قواعد قانونية أو إلى أي حكم من  .52

محكمة، ويزعم أيضاً أّنه لم ُترفع ضده أي شكوى جنائية من المشتكيات ا$ربع أو من عائLتھن. 

المحكمة تذكير المدعي بأّن قرار الُمدعى عليه مضبوط بالنظامين ا$ساسي وا"داري وتود 

للموظفين في الوكالة وليس بالمحاكم الوطنية، وھذا ما قضت به المحكمة ا"دارية لWمم المتحدة، 

 : VII)، في الفقرة 2009( 1451وھي محكمة سابقة، في حكمھا 
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، قضت المحكمة بأّن أحكام Wiedl (1988)في قضية  436في الحكم رقم 

المحاكم الوطنية ليست ملزمة لWمين العام في ممارسته لسلطته ا*جتھادية، وبأّنه 

"بغض النظر عن حكم [المحكمة الوطنية]، فما كان ليمنع الُمدعى عليه من اتخاذ 

إذا رأى أّن ھذا ا"جراء  10.2إجراء بموجب النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

  في ضوء الوقائع المتوفرة لديه". مسّوغ 

 

 
إجراء سريع عندما أبلغت المشتكيات ا$ربع مديرَة المدرسة ترّتب على الُمدعى عليه اتخاذ  .53

 عن تحرش جنسي ارتكبه المدعي، ولم يكن ملزماً با*نتظار حتى رفع القضية أمام محاكم وطنية

وإ*ّ لتعرضت المشتكيات لخطر ا*نتقام، أو لتعرضت الطالبات ا$خريات لخطر التحرش 

 الجنسي في حال ثبوت وجود أساس قوي للمزاعم. 

 

قضت محكمة ا$مم المتحدة لLستئناف بأّن الطرف الذي يزعم واقعة ما يحمل عبء إثبات  .54

-Hepworth 2011ا ھوحكم Azzouni 2010-UNAT-081صحتھا (انظر مثLً حكمھا 

UNAT-178.(  وُيذّكر المدعي بأّن عبء ا"ثبات يقع عليه لُيثبت أّن ممارسة الُمدعى عليه

لسلطته ا*جتھادية كانت اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو كانت دوافعھا التحامل أو عناصر 

دليل  خلل إجرائي أو خطأ في القانون، وعليه تقديمأخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراھا 

تقرر المحكمة أّن المدعي لم يقّدم أي دليل لُيثبت أّن قرار  مقنع ُيثبت مزاعمه. وبناًء على ذلك، 

إنھاء تعيينه اُتخذ بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو إن كانت دوافعه التحامل أو عناصر 

 أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون.

 
  

كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بإنھاء تعيين المدعي، غير متناسب أو غير مسّوغ بصورة ھل 

  ألحقت به ظلماً؟ 
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، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لLستئناف في حكمھا رقم  .55

 فإّن مستوى العقوبة يقع ضمن صLحية ا"دارة، و* يمكن مراجعته إّ* في الحا*ت التي تشھد

ً أو تعسف "مجافاة واضحة للمنطق  اً". صارخ ا

 

عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، ومع ا*عتراف بالسلطة ا*جتھادية الواسعة  .56

للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية بما فيھا العقوبة المLئمة على سوء السلوك، تLحظ 

تستشھد بحكم محكمة ا$مم المتحدة  ، وھناالمحكمة على وجه الخصوص طبيعة وظيفة أي مدعٍ 

 :34، وتحديداً الفقرة Haniya 2010-UNAT-024لLستئناف رقم 

  

يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظراً إلى الوظيفة التي كان يشغلھا [وھو منصب 

  اؤتمن عليه لكّنه لم يحترمه] والمسؤوليات التي اؤتمن عليھا... 

  

تشجيع بيئة في المدرسة تخلو من ناً على مسؤولية كان المدعي، بصفته آذن مدرسة، مؤتم .57

يناير/كانون  30المؤرخ  01/2007ا*ستغLل وا*نتھاك الجنسيين بموجب التعميم العام رقم 

. وبما أّن على الُمدعى عليه ضمان حماية جميع الطلبة في مدارس الوكالة، يترتب 2007 الثاني

مة، في ا*ستفادة من ي رأي المحكعليه واجب فرض أسمى معايير السلوك؛ وله مبرره، ف

ع الممنوح له لرفض عقوبة تأديبية مLئمة، وھي في ھذه الحالة إنھاء التعيين بسبب ا*جتھاد الواس

 سوء السلوك.

  

، وأّنھا تدعم قانوناً حسب ا$صولبعد الحكم بأّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثِبتت  .58

تقرر المحكمة أّن عقوبة إنھاء خدمات المدعي رّد  وصف الفعل بسوء سلوك من طرف المدعي،

 منطقي ومتناسب على أفعال المدعي، ولم تكن غير متناسبة بصورة تلحق به ظلماً. 

 
رغم أّن المحكمة مطمئنة بأّن المدعي أحيط بعلم تام بالتھم المقدمة ضده وبالنتائج التي  .59

، وأّنه أعِطي فرصة كافية لتفنيد المزاعم وتقديم أدلة للدفاع عن نفسه توصل إليھا مجلس التحقيق

قبل صدور قرار الُمدعى عليه القاضي بإنھاء تعيينه، تود المحكمة التشديد أّن المنتظر من 
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محررة عند  لوو ،الُمدعى عليه في قضايا إنھاء التعيين أن يعطي نسخة من تقرير التحقيق

 بد*ً من انتظار أمر من المحكمة لفعل ذلك.  تعييننھاء ال" الخاضعللموظف  ،الضرورة

 
  

  ھل ھناك أساس قانوني $سباب ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟

 

 
 بعد الحكم بأّن: .60

  

)i( الوقائع التي استند إليھا ا"جراء التأديبي أثبِتت وفق المعقول؛  

)ii( الوقائع دعمت قانوناً وصف الفعل بسوء السلوك؛ 

)iii( كان متناسباً مع الذنب؛ ا"جراء التأديبي 

)iv(  السلطة ا*جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل

إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ 

 في القانون؛

  

  تقرر المحكمة أّن طلب المدعي لLنتصاف * أساس له * في الواقع و* في القانون. 

  

  الخ-صة

 

       نظراً إلى جميع ما تقّدم، الدعوى مرفوضة.  .61
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     (ُوقـgع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 شباط/فبراير 27 بتاريخ

 

  

  2013فبراير/شباط  27 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـgع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


