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 المقدمة
  

") ضد قرار اتخذته وكالة ا"مم المتحدة ة("المدعي فريدة محمد عبدوھا تھذه دعوى رفع .1
باسم ا"ونروا ("الُمدعى  في الشرق ا"دنى التي تعرف أيضاً   غاثة وتشغيل *جئي فلسطين

رتبتھا من وظيفة مديرة مدرسة إلى معلمة، فض خكتابي إليھا، و متوجيه لوعليه")، وھو 
 ووقفھا عن العمل وقفاً بE أجر مدة ثEثين يوماً.

   
  الوقائع

 
على المستوى وظيفة معلمة المدعية في خدمة الوكالة في  ت، دخل2001ديسمبر  2في  .2

6B  في منطقة دمشق في سوريا، وذلك بموجب تعيين محدد ا"جل ينتھي في  01والخطوة
، حّول تعيين المدعي بأثر رجعي إلى الدرجة 2004أغسطس  1. في 2003نوفمبر  30

وظيفة مديرة مدرسة . وفي الوقت المتعلق بالدعوى، كانت المدعية تشغل 3والخطوة  9
 .في سوريا قديريةفي مدرسة ال 9والخطوة  10على الدرجة 

 

ُيزعم أّن المدعي مارسته مور بعض الطالبات شكاوى من عقاب بدني عندما رفع أولياء أ .3
أو ما  2010نوفمبر  8، عّين مدير شؤون ا"ونروا في سوريا في 2010أكتوبر  21 في

) التحقق فيما إن مارست iيقارب ذلك وفقاً للُمدعى عليه محققين با*ختصاصين التاليين: (
) الحكم فيما إن كان ھناك ii، و(2010أكتوبر  21العقاب البدني على الطالبات في لمدعية ا

 نمط متكرر من سوء السلوك أو إن كانت ھذه حادثة منعزلة. 

 
قابل المحققان الطالبات، وعدداً من أولياء أمورھن، ومرشدة الطلبة، والمدعية فيما يخص  .4

في تقرير غير مؤرخ، واعتبرا أّن المزاعم. وبسط المحققان النتائج التي توصE إليھا 
فتاتين على وجھيھما وضربھما مع فتيات أخريات  عالمدعية مارست العقاب البدني بصف

بالتي فإّنھا انتھكت التعليمات الفنية التربوية التي تؤسس النظام في سھن، ووبكتاب على رؤ
اتخاذ إجراء مEئم ضد بيئة تعليمية خالية من العنف. وأوصى المحققان بجملة أمور منھا 

المدعية بسبب ممارستھا العقاب البدني، وكذلك أوصيا بتدريبھا على كيفية تحسين مھارات 
 مع العمEء.  التواصل لديھا وكيفية التعامل

 
 ، أعلم مسؤول الشؤون ا دارية في إقليم سوريا2011يناير  17رسالة مؤرخة بموجب  .5

المدعيَة بنتائج التحقيق ودعاھا إلى رفع تعليقاتھا في ھذا الصدد. ونصت الرسالة على جملة 
 أمور منھا ما يلي: 
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بعد قرار الوكالة القاضي بإجراء تحقيق مرتبط بالزعم المقدم ضدك بشأن اللجوء 
إلى استخدام العقاب البدني ضد الطالبات في مدرسة القديرية في منطقة دمشق، 

  أجِري تحقيق ُرفع ا*ستنتاج الذي أفضى إليه إلى قسم ا دارة. 

  

ًة لSصول القانونية وبموجب القواعد وا جراءات المقررة في ا"ونروا، وخدم
الواجبة، أقّدم إليك بموجب ھذا فرصة للرد على ا*ستنتاج الذي توصل إليه التحقيق 
ومفاده أّنك مارسِت العقاب البدني ضد طالبات [...] و[...] بصفعھن مرات عدة 
على وجوھھن وبضرب ھذه الطالبات مع طالبات أخريات [...] بكتاب على 

  رؤوسھن. 

  

***  

  

كالة بمسؤولية اتخاذ قرار مطلع وعادل تماماً وضمان ا"صول القانونية تضطلع الو
لمبدأ العدالة ا دارية وقواعد العدل، إليِك ھذه الفرصة لتقديم وعليه؛ ووفقاً  .الواجبة

  . 2011يناير  24تعليقاتك فيما يخص استنتاج التحقيق في موعد أقصاه 

  

 
ا دارية في ا قليم، ردت المدعية على بموجب رسالة غير مؤرخة إلى مسؤول الشؤون  .6

المزاعم، ودفعت بجملة أمور منھا أّنھا كانت تحمل بيدھا كتاباً * يزيد عدد صفحاته عن 
صفحة في زمن وقوع الحادثة، وأّنھا استخدمت الكتاب  بعاد الفتيات عن الطالبة التي  25

لتأثير فيھن ودفعھن إلى رفع كن يضربنھا، وأّن مرشدة المدرسة تآمرت مع أمھات الفتيات ل
الشكوى. وطلبت المدعية أيضاً إعادة التحقيق في المسألة، ونصت رسالة المدعية على 

 جملة أمور منھا ما يلي:

  

في يوم الحادثة، وجدت طالبة من الصف الخامس واقعة على ا"رض بعدما 
ة حرارتھا صفعتھا زميEتھا في المدرسة إلى درجة أّنھا فقدت وعيھا وارتفعت درج
المدرسة  كثيراً، وقد سبب ھذا الوضع الكثير من التوتر والخوف، لذا سألت آذن

عتني بالطالبة وطلبت أيضاً من المرشدة [...] أن تعتني بالطالبات يأن  [...]
ا"خريات [...]. في ھذه اللحظة، غلب علي القلق على الطالبة [...] وليس الغضب 

  أشعر بالغضب بحيث أضرب الطلبة ا"خريات.  من الطلبات ا"خريات، ولم

  

***  
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تملكھم الغضب  نفقط على إفادات أولياء أمور الطالبات الذي المحققانمد تاع   
يأخذ ولم  الحادثة. ن خEليم لم يكونوا حاضرھبحيث رفعوا شكوى ضدي لكنّ 

   المحققان في الحسبان شھادة الناس الذين كانوا حاضرين أثناء الحادثة.

  

، أجرى محقق مستشار في ا"ونروا مراجعة دقيقة لSدلة التي 2011فبراير  27في  .7
المحققان. وأّكد المحقق المستشار في تقريره غير المؤرخ النتائَج وا*ستنتاجات جمعھا 

 الواردة في تقرير التحقيق ا"صلي وأّيد بالكامل توصيات المحققين. 

  

، أعلم مدير شؤون ا"ونروا في سوريا المدعية 2011أغسطس  1بموجب رسالة مؤرخة  .8
نتيجة مفادھا أّن المدعية تورطت في سوء  بأّن الوقائع كما أثبتھا تقرير التحقيق دعمت

ھما مع طالبات أخريات بكتاب بسلوك، وذلك بصفع طالبتين مرات عدة على وجھيھما وضر
 على رؤوسھن. وأشار مدير شؤون ا"ونروا في سوريا إلى جملة أمور منھا ما يلي:

 
  

اً من في عملية تحديد ا جراءات التأديبية المEئمة في ھذه القضية، وجدت عدد
العوامل التي تدعم فرض إجراءات تأديبية شديدة. وتشمل ھذه العوامل موقع 

بصفتك مديرة مدرسة، وجسامة الذنب،  المسؤولية وا شراف الذي تشغلينه
والخطر المحتمل على طالبات أخريات، وسياسة الوكالة المعبر عنھا بوضوح، 

  .  أ* وھي سياسة عدم التسامح مطلقاً مع العقاب البدني

  

وبموجب الرسالة ذاتھا، أوقع مدير شؤون ا"ونروا في سوريا العقوبات التأديبية التالية على 
  المدعية: 

  

 سُتعزلين من وظيفة مديرة مدرسة القديرية؛  ) أ(

سُتخفض رتبتك إلى وظيفة معلمة مع خفض درجتك بمقدار خطوتين على الدرجة   ) ب(
 مع خسارة عEوة مديرة المدرسة؛ 10

لرسالة لوماً كتابياً بسبب سوء السلوك وستوضع في ملف المركز ستكون ھذا ا  ) ت(
 الرسمي الخاص بِك؛ 

 28يوماً اعتباراً من  30ستوقفين عن العمل وقفاً بE أجر كإجراء تأديبي مدة   ) ث(

 ؛ 2011يوليو 

سُتعَطين تدريباً على إدارة الغرفة الصفية بالتنسيق مع مكتب تطوير الموظفين وبرنامج   ) ج(
 التعليم. 
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، طلبت المدعية مراجعة لقرار فرض 2011أغسطس  21ة مؤرخة بموجب رسال .9

 إجراءات تأديبية عليھا، وأشارت إلى جملة أمور منھا:

  

من الواضح بE ريب أو شك أّن التحقيق كان ناقصاً ومحدوداً "ّنه اعتمد بصورة 
أثبِتت والتي رئيسية على أقوال الطالبات وأولياء أمورھن وتجاھل جميع الوقائع التي 

  وردت في إفادات بعض المعلمات. 

  

على أّن إفادات الطالبة [اسم] وولي أمرھا تم تجاھلھا، وقد أكدا أھمية  وايأعتمد في شك
ما قلته وزور إفادات الطالبات ا"خريات. وفي الوقت الذي لم يقبل فيه مجلس التحقيق 

دل ضدي وضد الطالبة إفاداتھما، فھذا يعني أّن القرار الصادر ناقص وغير عا
  المتضررة. 

  

ومع ا*حتفاظ بأسباب  إّن العقاب شديد وغير متناسب مع الفعل (إن كان صحيحاً)
أي طالبة في المدرسة، الدفاع لدي التي تثبت أنني لم أرتكب أي عنف أو عقاب ضد 

لكثير "ّن لديھم ا فأنا أطالب بحقي في توسيع التحقيق ليشمل أولياء ا"مور الذين ُضللوا
من ا فادات التي تكشف الحقيقة وتساھم في إثبات براءتي. أكرر قولي إّن العقوبة غير 

 ...(ًEھذا إذا افترضنا أّنه وقع فع) عادلة وقاسية وغير متناسبة مع الفعل  

  

 ، لم ترد الوكالة على طلب المدعية لمراجعة قرار. وفقاً للُمدعى عليه .10

 

، ُنقلت المدعية إلى وظيفة معلمة لغة 2011سبتمبر  4بموجب رسالة مؤرخة  .11
؛ ثم أعيد نقلھا إلى مدرسة بيت 2011سبتمبر  4إنجليزية في مدرسة أسدود اعتباراً من 

 . 2011سبتمبر  11دجن في الوظيفة ذاتھا اعتباراً من 

 
، تسلّمت المحكمة وثيقة عنونھا "بيان طعن" رفعتھا المدعية، 2011أكتوبر  9في  .12

، طلبت 2011أكتوبر  9. وبموجب رسالة مؤرخة 2011أغسطس  29وھي تحمل تاريخ 
رئيسة قلم المحكمة إلى المدعية أن تمS وترفع عريضة دعوى خEل ثEثة أسابيع من تسلّم 
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أكتوبر  18مت المدعية رسالة رئيسة قلم المحكمة في رسالة رئيسة قلم المحكمة. وقد تسلّ 
2011 . 

 
، أعادت المدعية رفع دعواھا بمجموعة أوراق متناثرة. 2011ديسمبر  6في  .13

تسلّم عريضة الدعوى ، أّكدت رئيسة قلم المحكمة 2012يناير  23وبموجب رسالة مؤرخة 
وأن تقّدم  1 جرائي رقم وطلبت إلى المدعية أن تعيد رفع دعواھا مع مراعاة التوجيه ا

 نسخة من طلبھا لمراجعة القرار. 

 
، تسلّمت المحكمة عريضة الدعوى التي تمتثل تعليمات رئيسة 2012يناير  30في  .14

 ، مررت المحكمة عريضة الدعوى إلى الُمدعى عليه. 2012مارس  7قلم المحكمة. وفي 

 
مس فيه كشف ، رفعت المدعية طلباً إلى المحكمة تلت2012أكتوبر  23في  .15

 "محاضر التحقيق" المرتبط بقضيتھا. 

 
 أرِسل طلب المدعية إلى الُمدعى عليه. ، 2012نوفمبر  8في  .16

 
 2012ديسمبر  13) المؤرخ UNRWA/DT/2012( 061بموجب ا"مر رقم  .17

الخاص بإظھار الوثائق، أمرت المحكمة الُمدعى عليه أن يظھر للمحكمة تقرير التحقيق 
المحرر، ونسخة محررة من التقرير نفسه ومن جميع ا فادات التي أدلت بھا  الكامل وغير

 . 2013يناير  21المدعية فيما يخص التحقيق في موعد أقصاه 

 
، انصاع الُمدعى عليه "مر المحكمة وأظھر نسخة غير 2013يناير  21في  .18

، قّدم الُمدعى عليه إلى المحكمة 2013مارس  25محررة من الوثائق المطلوبة. وفي 
 نسخة محررة من الوثائق ذاتھا لكي تتطلع عليھا المدعية. 

 
 ية. ، أرِسلت نسخة محررة من تقرير التحقيق إلى المدع2013مارس  26في  .19

 
مايو  19، رفع الُمدعى عليه رّده الذي أرِسل إلى المدعية في 2013مايو  17في  .20

2013 . 

 
  حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية: .21
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i.  كان التحقيق محدوداً وناقصاً "ّنه اعتمد على أقوال أفراد لم يكونوا
 حاضرين في الحادثة، ولم يأخذ في الحسبان إفادات أي شخص كان

 حاضراً في الحادثة. 

ii.  بعض ا"دلة المستخدمة غير موثوقة "ّن عدداً من المزاعم سحبھا أفراد
 لوھم؛بعدما أدركوا أّن العديد من زعماء العصابة ضل

iii.  تحقيق حسب ا"صول؛ھناك قلة في ا"دلة المقبولٌة  جراء 

iv. لم يأخذ قسم التعليم في الحسبان أي "بدائل عقاب"؛ 

 

 

 تلتمس المدعية ما يلي: .22

  

i. إعادتھا إلى وظيفة مديرة مدرسة في مدرسة القديرية؛ 

ii. وة مديرة المدرسة؛ إعادة دفعEع 

iii. ا*حتفاظ بخطوَتي خفض الرتبة 

iv. من السجل؛ شطب اللوم 

v. أجر؛راتب شھر لقاء  سداد Eوقفھا عن العمل وقفاً ب 

vi.  .الوساطة  

 

  حجج الُمدعى عليه

 

بأّن قرار إصدار رسالة في حق المدعية، وخفض رتبتھا،  الُمدعى عليهيحتج  .23
 ووفقھا عن العمل وقفاً بE أجر كان قراراً متخذاً حسب ا"صول.

 

 أن ترد المحكمة الدعوى.  الُمدعى عليهيلتمس  .24

 
 ا$عتبارات

 
 المسألة الرئيسية

 
، وطلب 2013مايو  17رّده على الدعوى في  الُمدعى عليهكما ورد أعEه، رفع  .25

 في الرد ا ذن من المحكمة للمشاركة في ا جراءات ورفع رّد متأخر. 
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على الُمدعى ّن أمن القواعد ا جرائية للمحكمة ("القواعد") على  6تنص المادة  .26

 يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّمه عريضة الدعوى. 30عليه رفع ّرد على الدعوى خEل 

 
بالسلطة لتقصير المھل من القواعد ا جرائية، تتمتع المحكمة  30بموجب المادة  .27

الزمنية المفروضة بفعل القواعد ا جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة  لغاء أي قاعدة 

من القواعد ا جرائية، يجوز  14عندما تقتضي مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 

قضية للقاضي إصدار أي أمر، أو إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه مEئم للبت العادل والسريع لل

       ولتحقيق العدل للطرفين.

 
مع أّن المحكمة * تصفح عن قلة العناية الواجبة التي أبداھا الُمدعى عليه في تخلفه  .28

يوماً،  30عن طلب تمديد الوقت لرفع رّده على الدعوى قبل انقضاء المھلة الزمنية البالغة 

مھا في موضوع الدعوى إ*ّ أّن المحكمة * ترى كيف يتأتى تحقيق العدل إذا أدلت بحك

بدون أن تكون أمامھا مرافعات الطرفين، أو إن بّتت في القضية با*تكاء فقط على مسألة 

 إجرائية أو فنية. 

 

-Bertucci 2011أشارت محكمة ا"مم المتحدة لEستئناف في حكمھا رقم  .29

UNAT-121  إلى أّن مبدأ احترام الحق في الدفاع أمام قاٍض والحق في الحصول على

من ا عEن العالمي لحقوق ا نسان. ويكمن في  8انتصاف ناجع مسألة تعترف بھا المادة 

ھذا ا*عتراف أمر ضمني وھو أّنه ينبغي للمحكمة ممارسة اجتھادھا بحذر فيما يخص منع 

ى في الحا*ت التي قد تملك فيھا المحكمة السلطة طرف من المشاركة في ا جراءات حت

للبت العادل لفعل ذلك. وتقرر المحكمة أّن مما سيخدم مصالح العدل، ومما سيكون مEئماً 

والسريع للقضية أن تتسلّم المحكمة السرد الكامل للقضية من الطرفين بغية ا د*ء بحكم 

دل عموماً بد*ً من إقصاء طرف على عادل وشامل يحقق العدل للطرفين ولنظام إقامة الع

 أساس إجرائي.
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دأبت على النظر في عدد كبير من القضايا المتأخرة المتراكمة، منذ نشأة المحكمة  .30

وعلى استعراض القضايا والبت فيھا قضية تلو ا"خرى وفقاً للتسلسل الزمني عموماً لتاريخ 

ة. ولم يأِت دور استعراض قضية المدعية، وعليه؛ لم تعاِن رفع الدعاوى مع استثناءات قليل

 المدعية أي ضرر من تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده على الدعوى.

 
  المسألة الرئيسية

  

ھل كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بتوجيه لوم إلى المدعية وخفض رتبتھا ووقفھا عن العمل وقفاً 

  ا"صول؟  بE أجر مدة شھر، قراراً اُتخذ حسب

 

من المھم تدّبر ا طار القانوني وا داري الساري في القضية الحاضرة والفقه  .31

 القانوني القائم. 

 

في الجزء ذي الصلة على  1.4ينص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  .32

 ا`تي: 

 
  

على الموظفين التصرف في جميع ا"وقات بطريقة تليق بمركزھم  1.9

الوكالة، وعليھم أ*ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض بصفتھم موظفين لدى 

  مع ا"داء السليم لواجباتھم مع الوكالة.

 

   على ا`تي:  2.101ينص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  .33

  

يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء 
 سلوك.

                                      
1
، بيد أّن النظام ا"ساسي الساري 2.10تEحظ المحكمة أّن الُمدعى عليه يستشھد خطأ بالنظام ا"ساسي للموظفين المحليين السابق رقم  

  . 2010يونيو  1الذي نفذ منذ  2.10على القضية الحاضرة ھو النظام ا"ساسي للموظفين المحليين الحالي 
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 على ا`تي: 1.110للموظفين المحليين رقم  داري تنص قاعدة النظام ا .34

  

من اللوم  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

 

المعني با جراءات  A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .35

على الموظفين المحليين ، فّوض المفوُض العام سلطَة فرض إجراءات تأديبية التأديبية

 إلى مديري ا"قاليم كل في إقليمه.العاملين في ا قليم 

 

على ا`تي بشأن  A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .36
 اللوم الكتابي:

 
  

  

اللوم الكتابي رسالة ُتوّجه إلى موظف ُيعلَم فيھا بعيوب خطيرة في سلوكه،  1.7

وقد تنشأ ضرورة توجيه لوم كتابي من حادثة واحدة، أو من حا*ت توبيخ لفظية أو 

كتابية متكررة موجھة إلى موظف، وقد يكون اللوم الكتابي مصحوباً أو غير 

يض الرتبة، وذلك وفقاً لما تستوجبه مصحوب با يقاف عن العمل بE أجر، أو بتخف

  الظروف. 

  

 
فيما يخص الوقف عن العمل وقفاً بE أجر، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين  .37

 : 1.8على ما يلي في الفقرة  A/10/Rev.1رقم 
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ُيعفى الموظفون الموقفون عن العمل وقفاً غير مدفوع ا"جر من أداء واجباتھم 

دفع راتب أو عEوات خEل ھذه الفترة. ولن تزيد فترة طوال فترة الوقف، ولن يُ 

يوماً تقويمياً بدون الموافقة  30الوقف عن العمل وقفاً غير مدفوع ا"جر على 

  الخطية المسبقة لمدير شؤون الموظفين. 

 

وفي شأن خفض الرتبة ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .38
A/10/Rev.1 :على ما يلي 

  

خفض الرتبة ھو نقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل درجة، ويمكن أن 

يحدث ھذا إّما بسبب نقص في أداء الموظف، أو أن يكون إجراًء تأديبياً. وينبغي 

لخفض الرتبة أن يشمل خسارة في الراتب، لكن يمكن أن ُتخفّض تلك الخسارة إلى 

  الحد ا"دنى حسب ا*جتھاد. 

 

إرساء ا*نضباط في بيئة تربوية ب، المعنية 1/08رقم لتربوية الفنية إّن التعليمات ا .39
 ، على ا`تي: 2008خالية من العنف في مدارس ا"ونروا، وھي مؤرخة يوليو 

  

العقاب البدني، وغيره من أشكال العقاب القاسي والمھين وجميع أنواع    ) ح(

رس ا"ونروا ومراكزھا منعاً صارماً في جميع مداالعنف ضد ا"طفال أو الطEب، ممنوع 

جب على جميع موظفي ويالتدريبية في جميع ا"وقات، وفي جميع ا"حوال والظروف، 

 .إدارة التعليم في ا"ونروا مراعاة  ھذا المنع

 

*  *  *  

 

ُيعّرف العقاب البدني على أّنه أي عقاب يشمل استخداَم قوة جسدية أو   ) خ(

إيقاع ألم أو إزعاج أو إذ*ل جسدي. وفي ھذه إصداَر أوامر أو تعليمات إلى الطالب بھدف 

، يشمل مصطلح "العقاب البدني" ا"شكال ا"خرى من أشكال العقاب التعليمات التربوية

  القاسي أو المھين المشار إليھا في ھذا التعريف. 
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*  *  *  

  

  

الضرب، عدداً من ا"شكال، منھا ذكراً * حصراً العقاب البدني (ذ) قد يأخذ 

، والتسبب والقرصوالصفع، والرقع، والضرب على العجز، واللكم، والركل، 

  ،...بإزعاج جسدي للطالب

***  

(ر) ومن ا"مور الممنوعة أيضاً أي شكل من أشكال العقاب أو المعاملة التي تحط 

من كرامة الطEب، أو المذلة أو المھينة لھم. وتشمل ھذه ا"شكال ا ساءة اللفظية، 

ھديدات با*ستخدام المستقبلي للقوة الجسدية، واستخدام لغة نابية أو محتقرة، والت

واستخدام إشارات تخويفية أو تھديدية، وأي عقاب يحط من قدر ا"طفال، أو 

  يجعلھم كبش فداء، أو يخيفھم، أو يسخر منھم. 

  

 

على أّن العقاب البدني  1/08.أ من التعليمات التربوية الفنية رقم 1.4تنص الفقرة  .40
جميع مدارس وغيره من أشكال العنف ضد ا"طفال والطلبة ممنوع منعاً صارماً في 
 .ا"ونروا ومراكزھا التدريبية في جميع ا"وقات، وفي جميع ا"حوال والظروف

 

على أّنه بموجب  1/08من التعليمات التربوية الفنية رقم  ب.1.4تنص الفقرة  .41
النظامين ا"ساسي وا داري للموظفين، يشّكل العقاب البدني "سوء السلوك" وُيعاقب 

 بإجراءات تأديبية:

  

سيكون موظفو ا"ونروا الذي يثبت تورطھم في استخدام العقاب البدني، أو ا عانة ...
تدابير تأديبية شديدة كما ھو منصوص عليه في النظام عليه، أو إخفاء وقوعه ُعرضة ل

، وفي توجيه شؤون الموظفين رقم Cod/A/59/Rev.25ا"ساسي للموظفين 
A/10/Rev.1 ،أجر Eوتشمل ھذه التدابير اللوم الكتابي، وا يقاف عن العمل ب ،

  وخفض الرتبة، وإنھاء الخدمة، والفصل بإجراءات موجزة. 
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 Haniyaة ا"مم المتحدة لEستئناف في حكمھا رقم سيراً على خطى محكم .42

2010-UNAT-024 وحكمھا رقم ،Maslamani 2010-UNAT-028 فإّن ،

) فيما إن كانت الوقائع التي i(المحكمة عندما تراجع إجراًء تأديبياً فإّن المحكمة ستنظر 

الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك ) فيما إن كانت الوقائع iiاستندت إليھا العقوبة أثبـِتت أم * (

لكن، نشير إلى ا`تي  ) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم *.iiiأم * (

-Abu Hamda 2010استناداً إلى فقه محكمة ا"مم المتحدة لEستئناف في حكمھا 

UNAT-022 : 

 

جتھادية إ*ّ إن كان ثمة القاعدة العادية أّن المحاكم * تتدخل في ممارسة سلطة ا

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

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة؟

   

، تجد المحكمة أّن الوقائع التي قامت عليھا السجل الوارد في الملفتدّبر عند  .43
 ا جراءات التأديبية أثِبتت. 

 

مدير شؤون ا"ونروا في سوريا محققين وحدد لھما ، عّين 2010في مطلع نوفمبر  .44
اختصاصاتھما، وذلك بغية التحقيق في مزاعم العقاب البدني التي قّدمھا أولياء أمور سبع 
طالبات ضد المدعية. وفيما يخص المزاعم، قابل المحققان سبع طالبات ضحايا  

 ات، ومرشدة المدرسة، ومشرفة المدرسة، والمدعية. ("الطالبات")، وأولياء أمور الطالب

 
بسط المحققان النتائج وا*ستنتاج الذي توصE إليھا، وقررا أّن المدعية مارست  .45

 العقاب البدني ضد طالبات عدة. واستند المحققان في ذلك إلى جملة أمور من بينھا: 

 
 شھادات الطالبات بأّن المدعية مارست العقاب البدني -

 الطالبات باعتبارھن شاھدات بأّن المدعية صفعت طالبتين على وجھيھما؛شھادات  -

 إفادة المدعية بأّنھا كانت تحمل كتاباً عندما كانت تتحدث إلى الطالبات؛ -

إفادة مرشدة المدرسة التي أّكدت الشكاوى ضد المدعية، وشھدت أّن العنف كان شائعاً  -
 في المدرسة. 
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وجھيھما وجد المحققان أّن المدعية مارست العقاب البدني بصفع طالبتين على  .46

بكتاب على رؤوسھن. وأوصى المحققان مرات عدة وبضربھما ھما وطالبات أخريات 
اتخاذ إجراء مEئم ضد المدعية لممارستھا العقاب البدني، وأوصيا بجملة أمور منھا 

 بتدريبھا على كيفية تحسين مھارات التواصل لديھا وكيفية التعامل مع العمEء. 

  

اجعة ا"دلة التي مرلب إلى محقق مستشار في الوكالة طُ ، 2011فبراير  27في  .47
جرى فحصاً مفصEً لSدلة فيما يخص جمعھا المحققان. ويبين السجل أّن المحقق المستشار أ

مراجعة لتقرير وفي تقرير غير مؤرخ، رفع المحقق المستشار مزاعم العقاب البدني. 
وفيه أّكد ا*ستنتاج والنتائج التي توصل إليھا المحققان ا"صليان، كما أشار إلى أّن  ،التحقيق

 . للطالبات بكتاب المدعية غيرت إفادتھا ا"ولية في محاولة للتستر على ضربھا

 
كما ھو ملخص أدناه، يثبت السجل أّن المدعية خالفت أحكام التعليمات التربوية  .48

 بالطريقة التالية:   4.1رقم والنظام ا"ساسي للموظفين المحليين  1/08الفنية رقم 

 
  

مارست المدعية العقاب البدني بصفعھا طالبتين مرات عدة على وجھيھما، وبضربھما  -
 أخريات بكتاب على رؤوسھن؛ ھما وطالبات

 كانت معاملة المدعية للطالبات مھينة ومذلة.  -

  

  ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟ 

 
) ii) ممارسة المدعية للعقاب البدني ضد سبعة طالبات و(iإّن إثبات الوقائع بشأن ( .49

بأّنه سوء معاملة المدعية للطالبات بطريقة مذلة ومھينة، يدعم قانوناً وصف فعل المدعية 
سلوك ويستوجب فرض إجراءات تأديبية. وُتذّكر المدعية أّن التعليمات التربوية الفنية رقم 

ا"ونروا الذي يثبت تورطھم في استخدام  يموظف تنص على جملة أمور منھا أنّ  1/08
ُعرضة لتدابير تأديبية شديدة كما سيكونون العقاب البدني، أو ا عانة عليه، أو إخفاء وقوعه 

، وفي توجيه Cod/A/59/Rev.25ھو منصوص عليه في النظام ا"ساسي للموظفين 
 .A/10/Rev.1شؤون الموظفين رقم 

 



   Case No.: UNRWA/DT/SFO/2011/67  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/034  

 

 

Page 15 of 19 

مع ا شارة إلى أّن "ا دارة * ُيطلب إليھا أن تثبت قضيتھا أبعد من الشك المعقول"  .50
 1022لSمم المتحدة، وھي محكمة سابقة في حكمھا رقم  كما أّكدت ذلك المحكمة ا دارية

 منه، تقرر المحكمة ما يلي:  V، وتحديداً في الفقرة Araim (2001)في قضية 

  

مارس الُمدعى عليه حسب ا"صول سلطته ا*جتھادية الواسعة فيما يخص المسائل  -
 التأديبية؛

أثبتت الوقائع ممارسة المدعية للعقاب البدني ضد سبعة طالبات، وأثبتت المعاملة  -
 تلقتھا الطالبات على يد المدعية؛ والمھينة والمذلة التي 

 تدعم الوقائع قانوناً وصف فعل المدعية بأّنه سوء سولك.  -

 

كان أمام مدير شؤون ا"ونروا في سوريا أدلة تكفي لدعم كما ھو مثبت في السجل،  .51
قى بصورة واضحة إلى سوء ا*ستنتاج القائل إّن أفعال المدعية التي ُوصفت أعEه تر

كمة أيضاً أّن الوكالة، عندما طبقت إجراءات تأديبية ضد المدعية (أي سلوك. وتجد المح
ر خطوتين على الدرجة ادخفض رتبتھا من مديرة مدرسة إلى معلمة مع خفض الدرجة بمق

، وحرمانھا من عEوة مديرة المدرسة، وتوجيه كتاب لوم إليھا ووقفھا عن العمل وقفاً 10
متطلبات النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم بE أجر مدة ثEثين يوماً، فقد راعت 

، وتوجيه شؤون الموظفين 1.110وقاعدة النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  2.10
 . 1/08والتعليمات التربوية الفنية رقم  A/10/Rev.1المحليين رقم 

  

ھل كان اُتخذ قرار الُمدعى عليه بصورة اعتباطية، أو كانت دوافعه التحامل، أو اعتراه خلل 
  إجرائي أو خلل في القانون؟ 

 

المسألة ا`ن ھي النظر فيما إن كان قرار الُمدعى عليه القاضي بخفض رتبة  .52
يوماً قد اُتخذ مدة ثEثين  المدعية، وتوجيه رسالة لوم إليھا، ووقفھا عن العمل وقفاً بE أجر

بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو إن كانت دوافعه التحامل أو عوامل أخرى 
 Assadخارجة عن الموضوع كما قضت بذلك محكمة ا"مم المتحدة لEستئناف في حكمھا 

2010-UNAT-021  . 

 

يدل السجل الوارد في الملف على أّن الوكالة، لدى سماعھا بمزاعم عن العقاب  .53
البدني، عّينت حسب ا"صول محققين وأخذت في الحسبان جميع الوقائع ذات الصلة في 

الفرصة لدحض المزاعم ضدھا خEل مقابلتھا مع المحققين وكذلك القضية، ومنحت المدعية 
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لة محققاً مستشاراً يراجع بدقة ا"دلة التي جمعھا عند اختتام التحقيق. وجعلت الوكا
المحققان، وقد أعطى ا*عتبار الEزم لمراجعته للتقرير. وتثبت ا"دلة أّن مدير شؤون 

 أخذ في الحسبان تعليقات المدعية قبل اتخاذ قرار خفض رتبتھا، وتوجيه ا"ونروا في سوريا

جر مدة ثEثين يوماً. وترى المحكمة أّن المدعية إليھا، ووقفھا عن العمل وقفاً بE ألوم كتابي 
 منحت حقوقھا في ا"صول القانونية الواجبة، و* يرد دليل على خلل إجرائي في ھذا الشأن. 

 
أو خطأ إجرائي في تسلسل الخطوات  بھذا، * ترى المحكمة أي دافع غير سليم في .54

بفقه المحكمة ا دارية المحكمة وتستشھد التي أدت إلى ا جراءات التأديبية ضد المدعية. 
 Kumar (1997)في قضية  834في حكمھا رقم  لSمم المتحدة، وھي محكمة سابقة،

نص بوضوح على أّن المدعية تحمل عبء ا ثبات، وعليھا تقديم دليل مقنع على أّن الذي ي
القرار المطعون فيه اعتراه دافع غير سليم أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع. وقد 
    عجزت المدعية عن تقديم دليل كھذا بشأن التحقيق وا جراءات التأديبية المفروضة عليھا. 

 

ا"دلة التي جمعھا المحققان، وتقول إّن التحقيق كان  يفتطعن المدعية في التحقيق و .55
محدوداً وناقصاً "ّنه اعتمد على شھادات أفرادا لم يكونوا حاضرين في الحادثة، وأّنه لم 

حاضراً في الحادثة. وتزعم أيضاً أّن بعض  نيأخذ في الحسبان شھادات أي شخص كا
عدداً من المزاعم سحبھا بعض ا"فراد بعدما أدركوا أّن زعماء  ا"دلة غير موثوقة "نّ 

العصابة ضللوھم. وتحتج المدعية أيضاً بأّن ھناك قلة في ا"دلة المقبولة  جراء تحقيق 
 موثوق حسب ا"صول. 

 
تجد المحكمة أّن التحقيق أجِري حسب ا"صول وأّن بعكس مزاعم المدعية،  .56

المحققين جمعا أدلة مقبولة وذات صلة. وتEحظ المحكمة على وجه الخصوص أّن تقرير 
وا"دلة خضعت لمراجعة دقيقة أجراھا محقق مستشار توصل إلى ا*ستنتاج ذاته التحقيق 

 الذي توصل إليه المحققان ا"صليان. 

 
شھادة الطالبات السبع التي اشتكت كل منھن أّن المدعية  )1تعتبر المحكمة أّن  .57

) شھادة شھود 2ضربتھا و/أو صفعتھا، ووثقت شھادة كل منھن إلى حد ما شھادة ا"خريات 
) شھادة المدعية 3ا صابات (احمرار الوجه مثEً) ُبعيد استخدام العقاب البدني عدة رأوا 

 –العقاب البدني. ولئن لم يكن ھناك شھود عيان بحد ذاتھا، أدلة مھمة وكافية  ثبات وقوع 

عند وقوع الحادثة، إ*ّ أّن شھادة أولياء أمورھن، ومرشدة  –باستثناء الطالبات السبع 
 المدرسة، ومشرف المدرسة تدعم ا فادات التي قدمتھا المشتكيات. 
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ھؤ*ء  فيما يخص زعم المدعية بأّن ثEثة شھود سحبوا إفاداتھم، تEحظ المحكمة أنّ  .58
يعتد به، زعم المدعية في ھذا الشأن * يعتبر دليEً  الشھود لم يشھدوا الحادثة، وعليه، فإنّ 

    ومثله أيضاً حجج المدعية المتعلقة بشخصية والد إحدى الطالبات المشتكيات. 

 
  ھل كانت العقوبة متناسبة مع الذنب؟ 

  
-Sanwidi 2010كما قضت محكمة ا"مم المتحدة لEستئناف في حكمھا  .59

UNAT-084 فإّن مبدأ التناسب يعني أّن الفعل ا داري ينبغي أ*ّ يكون مفرطاً أكثر من ،
وُيلّبى شرط التناسب إذا كان الفعل معقو*ً، و* الEزم للحصول على النتيجة المرغوبة. 

 يكون كذلك إذا كان الفعل مفرطاً. وقد قضت محكمة ا"مم المتحدة لEستئناف في حكمھا

Aqel 2010-UNAT-040  حيات ا دارة و* يمكنEبأّن مستوى العقوبة يقع ضمن ص
 مراجعته إ*ّ في الحا*ت "التي تشھد مجافاة واضحة للمنطق أو تعسفاً صارخاً". 

 

عند النظر في مسألة التناسب، تEحظ المحكمة على وجه الخصوص طبيعة أي  .60
Eستئناف في حكمھا مدٍع، وذلك كما قضت محكمة ا"مم المتحدة لHaniya 2010-

UNAT-024.  كانت المدعية بصفتھا مديرة مدرسة مؤتمنة على واجب تشجيع بيئة في
المدرسة تدعم التعليم والتعلم الفعالين تخلو من العنف. وكما قضت محكمة ا"مم المتحدة 

 : 42في الفقرة  Abu Jarbou 2013-UNAT-292في حكمھا  لEستئناف

 
والمسؤولية الذي شغله [المستأنف]، بصفته مدير مركز، ينطوي  كان منصب الثقة

على أھمية رئيسية عند تناولنا مسألة التناسب... فمنصب المدير والمشرف إّنما ھو 
  منصب قيادي، وُيفترض أن يكون قدوة ُتحتذى للموظفين الذين يشرف عليھم.

 

 
تقرر المحكمة أّن مدير شؤون ا"ونروا في سوريا كان له ما يبرره فيا ذكره في  .61

 إلى المدعية:  2011أغسطس  1رسالته المؤرخة 

  

في عملية تحديد ا جراءات التأديبية المEئمة في ھذه القضية، وجدت عدداً من 
 العوامل التي تدعم فرض إجراءات تأديبية شديدة. وتشمل ھذه العوامل موقع

المسؤولية وا شراف الذي تشغلينه بصفتك مديرة مدرسة، وجسامة الذنب، والخطر 
المحتمل على طالبات أخريات، وسياسة الوكالة المعبر عنھا بوضوح، أ* وھي 

 سياسة عدم التسامح مطلقاً مع العقاب البدني.  
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صول أّن بما أّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثِبتت، وبما أّنه ثبت حسب ا" .62
المدعية تورطت في سوء سلوك، وبما أّن قرار توجيه رسالة لوم إليھا، وخفض رتبتھا، 
ووقفھا عن العمل وقفاً بE أجر مدة ثEثين يوماً لم يكن قراراً يعتريه تعسف أو خطأ في 
القانون، ترى المحكمة أّن ا جراءات التأديبية المفروضة على المدعية لم تكن غير متناسبة 

 غير مسوغة، ولم تلحق بھا ظلماً.  أو

  

  ھل ھناك أساس قانوني لEنتصاف الذي تلتمسه المدعية؟

  

 بالنظر إلى أّن:  .63

)i(  الوقائع التي قامت عليھا ا جراءات التأديبية أثبِتت؛  

)ii( الوقائع ترقى قانوناً إلى سوء سلوك؛ 

)iii( ا جراءات التأديبية كانت متناسبة مع المخالفة؛ 

)iv( لسلطة ا*جتھادية للُمدعى عليه لم ُتمارس بصورة تعسفية، ولم يُشبھا بالدليل دافع غير ا
 سليم أو خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ 

  

  تقضي المحكمة بأّن ا*نتصاف الذي تلتمسه المدعية * أساس له * في الواقع و* في القانون. 

  

  الخ&صة

 دعوى مردودة. نظراً إلى ا"سباب المتقدمة أعEه، ال .64
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     (ُوقـdع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 أكتوبر 1 بتاريخ

 

  

  2013أكتوبر  1 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـdع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


