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  مقدمة 

  

 
("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة  حسام يونس غطاسھذه دعوى رفعھا  .1

"غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا$دنى التي تعرف أيضاً باسم ا$ونروا ("الُمدعى 
  .إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوكعليه")، وھو القرار القاضي ب

 
  الوقائع 

   
 1على الدرجة ، دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة عامل 1992مارس  1في  .2

 . في مكتب إقليم غزة، وذلك في قسم ا"غاثة والخدمات ا+جتماعية 1والخطوة 

 

، وّظف المدعي بموجب عقد محدد ا$جل في وظيفة آذن مدرسة في 1999يناير  1في  .3
 .7والخطوة  1للبنات على الدرجة  مدرسة خان يونس ا+عدادية الثانية

 
 . 6" على الدرجة B، ُرقي المدعي لوظيفة كاتب "2010يناير  1في  .4

 
 ، اعُتقل المدعي مع ابنه، واُتھم +حقاً في محكمة صلح خان يونس2010مارس  25في  .5

 بحيازة الترامال وبيعه، وھو عقار محظور في قطاع غزة. 

 
، أعلم الموظف المسؤول القائم بمقام مدير 2010مارس  30بموجب رسالة مؤرخة  .6

 30عمليات ا$ونروا في غزة المدعي أّنه أوِقف عن العمل وقفاً بO أجر بأثر يسري من 

 . 2.110وفقاً $حكام قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم  2010مارس 

 
 20,780مام محكمة صلح خان يونس بحيازة ، اعترف المدعي أ2010مارس  31في  .7

قرص ترامال بقصد البيع. وتلقى المدعي حكماً بثOثة أشھر مع وقف التنفيذ لثOث سنوات، 
 أو السجن ستة أشھر.  1NISشيكل إسرائيلي جديد  15,000وأفِرج عنه بكفالة مقدارھا 

 
. وقد جرت مقابلة شھود ، قابل المكتب القانوني للوكالة في غزة المدعي2010أبريل  1في  .8

 31أبريل إلى  19آخرين ھم ابن المدعي، واثنين من إخوته، ونسيبه في الفترة من 

 . 2010أغسطس 

 

                                      
1
  . New Israeli Shekelsاختصار يعني  
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، منح نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة 2010سبتمبر  2بموجب رسالة مؤرخة  .9
المدعي فرصة للرد خOل سبعة أيام للرد على المزاعم المتعلقة بحيازته للعقاقير والتورط 

 في بيعھا، وأشار إلى ما يلي: 

 
  

، فقد ُتعتبر حيازتك في ضوء اعترافك للمحكمة وا$دلة التي قّدمھا شھود آخرين
إعادة بيعھا انتھاكاً للنظامين ا$ساسي وا"داري لكمية من العقاقير المحظورة بقصد 

للموظفين المحليين. وفي غياب تفسير موثوق، قد ُتعتبر أفعالك سوء سلوك خطيراً 
يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية بموجب النظامين ا$ساسي وا"داري الساريين. 

ستقرر الوكالة ماھية فتھمة سوء السلوك قائمة على أسس قوية،  وإذا ثبت أنّ 
 ا"جراءات التأديبية ا$خرى التي ستُتخذ في حقك. 

 
إلى نائب مدير عمليات ا$ونروا في  2010سبتمبر  13بموجب رسالة مؤرخة  .10

 على رسالة نائب مدير عمليات ا$ونروا في غزة قائOً إّن اعترافه وإفادة يغزة، رّد المدع

 ابنه أِخذا تحت ا"كراه.

 

، أنھى مدير عمليات ا$ونروا في غزة 2011أبريل  5بموجب رسالة مؤرخة  .11
 با"نابة توظيف المدعي في الوكالة بسبب سوء السلوك، وأشار إلى ما يلي: 

 
  

جد كبير. وتشّكل أفعالك المتمثلة في تأخذ الوكالة السلوك الجنائي على محمل 
صد إعادة بيعھا عجزاً عن مراعاة معايير السلوك الOئقة حيازة عقاقير محظورة بق

بموظف في ا$ونروا، وھي ُتعتبر سوء سلوك خطيراً يستوجب إجراءات تأديبية، 
على التھم الموجھة إليك لم يكن  2010سبتمبر  13علماً أّن رّدك الذي رفعته في 

ام ا"داري مقنعاً لUسباب المذكورة أعOه. وفي ضوء ا$دلة، وبموجب قاعدة النظ
، 2.10والنظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  1.101للموظفين المحليين رقم 

أنھي بموجب ھذا توظيفك في الوكالة بسبب سوء السلوك بأثر يسري اعتباراً من 
 . 2010مارس  30تاريخ وقفك عن العمل وھو 

 
ة إلى مدير عمليات ا$ونروا في غز 2011أبريل  17بموجب رسالة مؤرخة  .12

 با"نابة، رفع المدعي طلب مراجعة قرار. 
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إلى المدعي، ثّبتت نائبة المفوض العام  2011مايو  16بموجب رسالة مؤرخة  .13
 قرار الوكالة القاضي بإنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك. 

 
، رفع المدعي عريضة الدعوى إلى محكمة ا$ونروا 2011يونيو  5في  .14

 للمنازعات ("المحكمة"). 

 
لب إظھار أدلة، وطلب منع ط، رفع المدعي طلبين وھما: 2012ر أكتوب 1في  .15

  الُمدعى عليه من المشاركة في ا"جراءات. 

 
، رفع الُمدعى عليه رّده وطلب ا"ذن للمشاركة في 2013فبراير  18في  .16

 ا"جراءات. 

 
رفع محامي المدعي، وھو المكتب القانوني (المكلف  2013مارس  11في  .17

 مOحظات على رد الُمدعى عليه. ،لموظفين)بمساعدة ا

 
  

 حجج المدعي

 
 يحتج المدعي بما يلي:  .18

  

)i( لم ُتعلم الوكالة الموظفين بنظاميھا ا$ساسي وا"داري للموظفين؛ 

)ii( ليست جناية أن ُيضبط المرء وبحوزته ترامال، بل ھي جنحة؛ 

)iii( بأّنھم تجار  عاملتھم الوكالة كما لو أّن الترامال نوع من المخدرات واتھمتھم
ت في حين أّن ھذا دواء ُيباع في الصيدليات على أّنه مادة مرخصة بوصفة امخدر
 طبية؛

)iv(  ،تنص العقوبات التأديبية في الوكالة على قرض عقوبتين في الوقت نفسه +
 والمقصود بذلك الوقف عن العمل ثم إنھاء الخدمة؛

)v( لن يؤدي إلى إنھاء الخدمة ضلله محاميه الذي قال إن الترامال كان عقاراً طبياً و
 من الوكالة، ولذلك اعترف في المحكمة لحماية أخاه وإنھاء القضية بسرعة؛

)vi(  ُوجد الترامال في المخزن الذي يستخدمه أخوه الذي يعمل مندوب مبيعات لصالح
 شركة طبية، ولم يوجد شيء في منزل المدعي؛ 

)vii(  له إلى عمله ًOالترامال؛بعدما أدين بحيازة أعادت الوكالة زمي 
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)viii(  قرص ترامال  20,780عذبه جھاز مكافحة المخدرات، واعترف بأّنه كان يملك
 تحت ا"كراه.

 

 
يلتمس المدعي أن تأمر المحكمة بفسخ القرار المطعون فيه وإعادته إلى وظيفته  .19

 بالوضع السابق.

 

  حجج الُمدعى عليه

  

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي: .20

  

)i( اُتخذ قرار إنھاء تعيين المدعي حسب ا$صول؛ 

)ii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيOأساس في الواقع أو في القانون ل + 

  

 . يلتمس الُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى .21

  

  ا$عتبارات  

  

  التمھيديةالمسائل 

 

، رفع المدعي طلباً لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في 2012أكتوبر  1في  .22
من القواعد ا"جرائية للمحكمة. وفي التاريخ ذاته، رفع المدعي  6ا"جراءات بموجب المادة 

من القواعد ا"جرائية للمحكمة، وطلب جملة  13أيضاً طلباً "ظھار أدلة مستشھداً بالمادة 
 قيق في مزاعم سوء السلوك ووثائق أخرى. أمور منھا تقرير التح

  

 طلب المدعي لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في ا"جراءات
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، 2013فبراير  18على الدعوى في  هكما تقّدم الذكر، رفع الُمدعى عليه ردّ  .23
 . وطلب في ھذا الرّد ا"ذن من المحكمة للمشاركة في ا"جراءات ورفع رّد متأخر

 

من القواعد  6المادة ظ المحكمة عدم وجود حكم محدد بموجب في المستھل، تOح .24
ا"جرائية يجيز للمدعي تقديم طلب لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في ا"جراءات، بل 

 تتمتع المحكمة بالسلطة "قصاء الُمدعى عليه، ويجوز لھا ذلك بدون طلب من المدعي. 

 
بالسلطة لتقصير المھل من القواعد ا"جرائية، تتمتع المحكمة  30المادة  بموجب .25

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 

ي توجيه، يظھر أّنه مOئم للبت العادل والسريع للقضية للقاضي إصدار أي أمر، أو إعطاء أ

  ولتحقيق العدل للطرفين.

 
مع أّن المحكمة + تصفح عن قلة العناية الواجبة التي أبداھا الُمدعى عليه في تخلفه  .26

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

ة + ترى كيف يتأتى تحقيق العدل إذا أدلت بحكمھا في موضوع الدعوى إ+ّ أّن المحكم

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

 Bertucciإجرائية أو فنية. وأشارت محكمة ا$مم المتحدة لOستئناف في حكمھا رقم 

2011-UNAT-121 حق في الدفاع أمام قاٍض والحق في الحصول إلى أّن مبدأ احترام ال

من ا"عOن العالمي لحقوق ا"نسان. ويكمن  8على انتصاف ناجع مسألة تعترف بھا المادة 

في ھذا ا+عتراف أمر ضمني وھو أّنه ينبغي للمحكمة ممارسة اجتھادھا بحذر فيما يخص 

لك فيھا المحكمة منع طرف من المشاركة في ا"جراءات حتى في الحا+ت التي قد تم

للبت السلطة لفعل ذلك. وتقرر المحكمة أّن مما سيخدم مصالح العدل، ومما سيكون مOئماً 

العادل والسريع للقضية أن تتسلّم المحكمة السرد الكامل للقضية من الطرفين بغية ا"د+ء 

ء طرف بحكم عادل وشامل يحقق العدل للطرفين ولنظام إقامة العدل عموماً بد+ً من إقصا

 على أساس إجرائي. 
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وفوق ذلك، تنظر المحكمة حالياً في عدد كبير من القضايا المتأخرة المتراكمة،  .27

تلو ا$خرى وفقاً للتسلسل الزمني عموماً لتاريخ رفع  واحدةت فيھا تبستعرض القضايا وتو

 الدعاوى مع استثناءات قليلة. ولم يأِت دور استعراض قضية المدعي، وعليه؛ لم يعانِ 

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

 
 طلب المدعي "ظھار تقرير التحقيق

 
، 2012أكتوبر  21) المؤرخ UNRWA/DT/2012( 049بموجب ا$مر رقم  .28

أِمر الُمدعى عليه بأن يظھر تقرير التحقيق الكامل وغير المحرر، وأن يكشف للمدعي 

الوثائق التي رفعھا الُمدعى  مراجعةجميع ا"فادات التي أدلى بھا فيما يتصل بالتحقيق. وبعد 

 بحد ذاتهتحقيق  عليه بموجب ا$مر المذكور أعOه، وجدت المحكمة أّنه لم يكن ھناك تقرير

شھود ورسالتان إليكترونيتان بين مسؤول قانوني في ا"قليم ومدير عمليات بل أربع إفادات 

 ا$ونروا في غزة با"نابة.

  

وفيما يخص الرسالتين ا"لكترونيتين، وجدت المحكمة أّن الموضوع الذي ربما  .29

سرية، وأّن المناقشات  نوقش بين الممثل القانوني للُمدعى عليه وأحد المديرين معلومات

دليOً ضد المدعي، كما لن تساعد ھذه الداخلية الواردة في الرسالتين ا"ليكترونيتين + تشكل 

المعلومات المحكمة في حكمھا على القرار ا"داري الذي اُتخذ في ھذه القضية. وبموجب 

، أبعدت المحكمة 2012ديسمبر  12) المؤرخ UNRWA/DT/2012( 056ا$مر رقم 

الرسالتين ا"لكترونيتين من ملف القضية الرسمي، وقُدمت إلى المدعي ا"فادات ا$ربع التي 

 أدلى بھا الشھود.

 
  جواب المدعي على رد الُمدعى عليه

 
، طلب المكتب القانوني (المكلف بمساعدة الموظفين) ا"ذن 2013مارس  3في  .30

إلى عدم وجود حكم في النظام  من المحكمة لرفع جواب على رّد الُمدعى عليه. ونظراً 

ا$ساسي للمحكمة بشأن ا$جوبة على ردود الُمدعى عليه وافقت المحكمة على طلب 
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، رفع المكتب القانوني (المكلف بمساعدة الموظفين) وثيقة 2013مارس  11المدعي. وفي 

من أربع صفحات عنوانھا "مOحظات المدعي على رد الُمدعى عليه"؛ وقد حملت موجزاً 

لحجج المبينة في طلَبي المدعي وفي مراسOته مع الوكالة، وقد أعطتھا المحكمة ا+عتبار ل

 الواجب وتطرقت إليھا في تحليل ا$دلة. 

  

  طلب المحكمة "ظھار وثائق

 

(قرار محكمة  5أورد الُمدعى عليه في رّده على الدعوى ترجمة إنجليزية للملحق   .26

مايو  9حكمة النسخة العربية ا$صلية. وفي صلح خان يونس)، بيد أّنه لم يقدم للم

 . 5، طلبت المحكمة إلى الُمدعى عليه إظھار النسخة العربية ا$صلية للملحق 2013

 

مشيراً  5، أظھر الُمدعى عليه النسخة العربية ا$صلية للملحق 2013مايو  14في   .27

 إلى ا\تي: 

 
  

(خOل مرحلة التحقيق) ) أِعّدت 5ألفت عنايتكم إلى أّن الترجمة (الملحق 

نتيجة للسماح للمحققين بأخذ مOحظات من ملف المحكمة لكن بدون أن 

قّدمت الترجمة مدخOت  السبب ذلكُتقّدم إليھم نسخة من وثيقة المحكمة. ول

مسجلة في نموذج المحكمة بد+ً من توفير ترجمة شاملة لكل كلمة 

     في النموذج.  (مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد)

 
وأِخذت ضمن ا$دلة،  5رقم  حلقمترجم لغوي المحكمة النسخة العربية ا$صلية لل  .28

 وقّدمت المحكمة للطرفين نسخة من الترجمة. 

 

طلبت المحكمة من الُمدعى عليه أن ُيظھر ا"فادات التي أِخذت  2013مايو  19في   .29
+ئحة ا+تھام. التحقيق الذي أجرته السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضن مجريات 
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"ظھار الوثائق  2013مايو  27وأمِھل الُمدعى عليه حتى نھاية يوم العمل الموافق 
 المترجمة. 

 
، أظھر الُمدعى عليه ا"فادات التي أخذتھا الشرطة و+ئحة ا+تھام 2013مايو  27في  .30

من  لترجمة الوثائقباللغة العربية. وطلب الُمدعى عليه أيضاً تمديداً مدته أسبوعين 
العربية إلى ا"نجليزية. وبموجب رسالة إليكترونية في اليوم نفسه، وافقت المحكمة 

 . 2013يونيو  7على طلب الُمدعى عليه وحددت موعداً نھائياً لذلك ھو 

 
، طلب الُمدعى عليه ا"ذن "ظھار الترجمات في يوم ا+ثنين 2013يونيو  5في   .31

المحكمة على طلب الُمدعى عليه في اليوم ووافقت أو قبله.  2013يونيو  17الموافق 
 نفسه. 

 
، أظھر الُمدعى عليه للمحكمة النسخ المترجمة من ا"فادات التي 2013يونيو  17في   .32

، أرِسلت الوثائق المترجمة 2013يونيو  18أِخذت أمام الشرطة و+ئحة ا+تھام. وفي 
 إلى المدعي. 

 
     المسائل الرئيسية

  

الُمدعى عليه القاضي بإنھاء توظيف المدعي بسبب سوء السلوك قراراً اُتخذ حسب ھل كان قرار 
  ا$صول؟ 

 

من المھم تدّبر ا"طار القانوني وا"داري الساري في القضية الحاضرة وكذلك   .31
 تدّبر الفقه القانوني القائم.

 

في الجزء ذي الصلة على  4.1ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .32
 ي: ا\ت

 
 

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.
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 على ا\تي: 2.10ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .33

  

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

 

، وتوجيه شؤون 1.4الفقرة  A/9رقم بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين  .34

إنھاء خدمات فّوض المفوُض العام سلطَة ، 2.3الفقرة  ،A/10رقم الموظفين المحليين 

 .ليمهكل في إقإلى مديري ا$قاليم الموظفين المحليين العاملين في ا"قليم 

 

، في فقرته رقم 1.110يورد النظام ا"داري للموظفين المحليين، في القاعدة رقم  .35

سوء ، بياناً ل^جراءات التأديبية التي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين المذنبين بارتكاب 1

 حيث ينص على ما يلي:  ،سلوك

  

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

 

 على ا\تي: 2.110تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم  .36

  

من القاعدة رقم  1(لغايات الفقرة  إذا ُوجھت تھمة سوء سلوك إلى موظف

مبنية على أسس قوية، أو ‘ ظاھرھا’التھمة في  ، ورأى المفوض العام أنّ )1.110

أّن استمرار الموظف في منصبه على ذمة تحقيق في التھمة سيضر مصالَح 

الوكالة، يجوز وقف الموظف، براتب أو بدون راتب، عن أداء وظائفه على ذمة 

  التحقيق، ويجب أ+ّ يضر الوقف عن العمل حقوَق الموظف. 
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أمثلة على ا"جراءات التأديبية التي  A/10رقم  يقّدم توجيه شؤون الموظفين .37
ُتفرض عادة بموجب الفصل العاشر من النظام ا$ساسي للموظفين المحليين وبموجب 

. وينص في الجزء ذي 2.110و 1.110قاعدَتي النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم 
 الصلة على ا\تي: 

  

  السياسة المّتبعة

  

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

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

  تنفيذ تعليمات محددة. 

  

يختلف ھذا السلوك عن الحا+ت المتأصلة من عدم الفعالية أو عدم القدرة،  2.4

  وھي حا+ت يخضع إصOحھا عادًة لفعل إداري مOئم غير ا"جراءات التأديبية.  

  

  

... نورد فيما يلي أمثلة على الحا+ت التي تـُفرض فيھا إجراءات تأديبية في  3.4

  العادة: 

  

النظام ا+لتزامات ا$ساسية المحددة في ا$ساسية و رفض 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
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يخص تود المحكمة التذكير بأّن المفوض العام له سلطة اجتھادية واسعة فيما  .38

التأديبية، بما في ذلك تحديد ما ُيشّكل "سوء سلوك"، وكما أشارت المحكمة ا"دارية  المسائل

 : IX)، في الفقرة رقم 2007( 1321لUمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم 

  

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا+جتھادية لUمين العام الحكم 

فيما إن لّبى موظف معايير السلوك المسطورة في ميثاق ا$مم المتحدة والنظامين 

  ا$ساسي وا"داري للموظفين أم +. 

  

تھادية بناًء على ذلك، ومع ا+عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا+ج .39

بإنھاء توظيف موظف  يعندما تراجع قراراً يقضمحكمة الالواسعة للمفوض العام، فإّن 

م + أ) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبِتت i( ستنظر بسبب سوء السلوك

)ii) + فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم (iii كانت العقوبة ) فيما إن

، وھذا ما يرد في حكم محكمة ا$مم المتحدة لOستئناف المفروضة متناسبة مع المخالفة أم +

-Maslamani 2010-UNATرقم وفي حكمھا  Haniya 2010-UNAT-024رقم 

 Abuبيد أّن المحكمة تOحظ أيضاً حكم محكمة ا$مم المتحدة لOستئناف رقم  ؛028

Hamda 2010-UNAT-022ء به ما يلي: ، وجا 

  

القاعدة العادية أّن المحاكم + تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ+ّ إن كان ثمة دليل على 

  عدم القانونية، أو عدم العقOنية، أو على خلل إجرائي. 

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة؟

  

قام عليھا بعد ا+طOع على السجل الوارد في الملف، تجد المحكمة أّن الوقائع التي  .40

 ا"جراء التأديبي أثِبتت وفق المعقول. 
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أمام المحكمة فقه محكمة ا$مم المتحدة لOستئناف التي ورد في حكمھا رقم  .41
Molari 2011-UNAT-164 :ما يلي 

 
  

إّن المسائل التأديبية ليس جنائية، و+ تھدد حرية المذنب، لكن عندما يكون إنھاء 

الخدمة نتيجة محتملة، ينبغي أن نطلب برھاناً كافياً. ونقضي بوجوب إثبات سوء 

السلوك ببينة جلية ومقنعة عندما يكون إنھاء الخدمة نتيجة ممكنة، علماً أّن البرھان 

ق رجحان البينة لكن أقل من البرھان ا$بعد من الشك الجلّي والمقنع يطلب ما يفو

  المعقول، بمعنى أّن صدق الوقائع المؤكدة راجح رجحاناً كبيراً. 

 
، وجدت السلطة الوطنية 22010مارس  24كما ھو مثبت في السجل، في  .42

. وعندما في الساحة الخلفية لمنزل المدعي مدفونة قرص ترامال 20,781 الفلسطينية
استجوبت الشرطة المدعي اعترف بالحيازة غير القانونية للترامال وبيعه. وخOل ا+عتراف 

الجرعات المختلفة لUقراص التي كانت في حيازته،  –بتفصيل كبير  –وصف المدعي 
 31والمكاَن الذي دفن فيه ا$قراص، وأعطى أسماء ا$شخاص الذين باعھم العقار. وفي 

المدعي التھمة با"قرار بالذنب في محكمة صلح خان يونس معترفاً  ، دفع2010مارس 
 بتھمة حيازة الترامال وبيعه بما ينتھك قوانين الصيادلة السارية. 

  

 

مراسOت +حقة مع الوكالة، وفي المقابلة التي أجراھا المدعي مع معاون في  .43
الترامال وبيعه أِخذت تحت  المساَعدة القانونية في غزة، زعم المدعي أّن اعترافاته بحيازة

. وفيما يخص زعمه بأّنه تعرض للتعذيب، لم يقّدم المدعي أي دليل على ھذا 3ا"كراه
التعذيب، ولم يستشر المدعي أو يطلب مساعدة من طبيب خاص لعله عالج إصاباته 

، ولم ُيبلغ مسؤو+ً طبياً في ا$ونرواولم يستشر المدعي المزعومة أو أصدر شھادة طبية. 
محكمة الصلح أو منظمة حقوق إنسان بالتعذيب المزعوم الذي تعرض له. وُيذّكر المدعي 

 أّنه في غياب دليل ملموس، فإّن المزاعم غير المثبتة مثل ا$قاويل + تحمل وزناً كبيراً. 

 

  

                                      
2
مارس  24واعتقاله، فتشير بعض الوثائق إلى أّنه  في منزل المدعي الترامالأقراص تOحظ المحكمة وجود لبس بشأن تاريخ اكتشاف  

وفي  2010مارس  24. واستناداً إلى تقرير المعاينة والفحص المؤرخ 2010مارس  25إلى أّنه كان ، في حين تشار وثائق أخرى 2010
ومقابلته مع معاون المساَعدة القانونية التي يفيد فيھا بأّن تاريخ  2010مارس  24وشھادة المدعي أمام وزارة الداخلية في  18:45الساعة 

  . 2010مارس  24تنتج أّن تاريخ ا+عتقال المعني كان ، فإّن المحكمة تس2010مارس  24ا+عتقال كان 
3
  تOحظ المحكمة أّن المدعي لم يدفع التھمة بالتعذر با"كراه أمام محكمة صلح خان يونس.  
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تOحظ المحكمة أّنه با"ضافة إلى التحقيق الذي أجرته الشرطة، قابل معاون  .44
دة القانونية المدعي وأربعة شھود، وأجِرت المقابOت على مدة مقدارھا خمسة المساعَ 

)، وابن المدعي ("ا+بن")، W") و(I("المدعي وأخواه الشھود بين أشھر، وكان من 
إفادات المدعي (الكتابية واللفظية) وإفادات  وعند مراجعة 4ونسيب المدعي ("النسيب").

بينھا تؤثر سلباً في مصداقية المدعي  أّن التضارباتالشھود ا$ربعة، من الجلي 
 ومصداقيتھم. 

  

المدعي إن كان في المنزل  معاون المساَعدة القانونية ألس، 2010أبريل  1في  .45
في ملكيته، فأجاب المدعي بالقول "نعم"، لكن  عندما اكتشفت الشرطة أقراص الترامال

عندما ُسئل ابنه عن الوقت الذي عاد فيه أباه إلى المنزل خOل التحقيق الذي أجرته الشرطة 
 أجاب ا+بن بالقول "لم يأِت أبي إلى المنزل بل ذھب إلى مركز الشرطة". 

 
وأّنه (أي المدعي) علم بھذا  Wكان يخص أخاه  أعلم المدعي المحكمة أّن الترامال .46

للمدعي خOل المحادثة الھاتفية  W، اعترف . وعلى سبيل الزعمWـبعد اعتقاله واتصاله ب
أّنه صاحب الترامال، بيد أّن المدعي يناقض نفسه في عريضة الدعوى عندما أفاد أّن 

وتOحظ المحكمة أّن المدعي لم يخبر  .Wمحاميه ھو الذي أعمله أّن الترامال يخص أخاه 
الشرطة با+عتراف المزعوم الذي قّدمه أخاه، بل اعترف مرات عدة بتھمة الحيازة غير 

 المشروعة للترامال وبيعه بما في ذلك أمام محكمة صلح خان بونس. 

 
إلى مدير علميات ا$ونروا في غزة، شرح  2010سبتمبر  13في رسالة مؤرخة  .47

بعدما اعترف ويقّدم ا$سباب التي دفعته إلى  Wلم أّن الترامال يخص المدعي بأّنه ع
 الرجوع عن اعترافه: 

 
، وكنت في حيرة كبيرة بين Wالترامال كان لـراف عرفت أّن ...لكن بعد ھذا ا+عت

ة كانت له، وھذا أن أبقي على أقوالي أو أن أتخلى عن أخي وأخبرھم بأّن الماد
باعترافي  أخي وعائلته، لذلك قررت ا+لتزامسيسبب قطيعة بيني وبين عائلتي وبين 

$جل أخي وعائلته وعOقتنا $ن التخلي عن ا$خ يعد جريمة في المجتمع 
  الشرقي...

  

  

أمام السلطة الوطنية الفلسطينية وأدلى باعترافات  Wبالفعل، لم يجّرم المدعي أخاه 
+حقة بالتھمة أمام كل من السلطة الوطنية الفلسطينية ومحكمة صلح خان يونس، 

                                      
4
  ُحررت ا$سماء لغايات حماية الخصوصية. 
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به. لقد أخبر المدعي السلطة الوطنية الفلسطينية بأّنه أخذ يدعي جّرم نسبيد أّن الم
الترامال من نسيبه لسداد دين. وإذا كان كما ُيزعم أّن المدعي لم ُيرد تجريم أخاه 

W قات العائلية، فلماذا يجّرم نسيبه إذاً؟ يكOيؤثر في الع O  

   

  

  

، أفاد ا+بن أّن الترامال يخص ةخOل مقابلة ا+بن مع السلطة الوطنية الفلسطيني .48
المدعي وأّن ساعد أباه (المدعي) في توزيع ا$قراص، لكن عندما قابل معاون المساَعدة 

وأّن اعترافه أمام السلطة الوطنية  Wالقانونية المدعي ا+بن قال إّن ا$قراص كانت تخص 
م يطلب مساعدة طبية عند وتOحظ المحكمة أّن ابن المدعي ل الفلسطينية أِخذ تحت ا"كراه.

إطOق سراحه ولم يبلغ عن التعذيب المزعوم الذي تعرض له؛ وكما أشير أعOه، لن تقّيم 
المحكمة مزاعم غير مثبتة في غياب الدليل. وفوق ذلك، استناداً إلى ا"فادات المتضاربة 

 قاً. المقدمة إلى معاون المساَعدة القانونية، + تجد المحكمة ا+بن شاھداً موثو

 

أّنه كان صاحب  لمعاون المساَعدة القانونية W، اعترف 2010مايو  12في  .49
إلى معاون  W، بل تحدث أقراص الترامال، بيد أّنه لم يذھب إلى السلطة الوطنية ويعترف

لم يستطع ا"جابة عندما سأله معاون المساَعدة  Wالمحكمة أّن  المساَعدة القانونية. وتOحظ
عن عدد البراميل المدفونة في ا$رض أو عن عدد حّبات الترامال في  ةالقانونية أسئلة محدد

 البراميل: 

 
  

  س: كم عدد البراميل؟ 

  ج: اثنان أو ثOثة. 

  س: ھل تعرف عدد ا$قراص في ھذه البراميل بالضبط؟ 

  أعرف بالضبط.  ج: +

  

صاحب الترامال لعرف بالتأكيد كمية الترامال التي دفنھا بالضبط أو على ا$قل عدد  Wلو كان 
ھو صاحب الترامال، فلماذا لم يعترف للشرطة ويحمي  Wالبراميل المدفونة في ا$رض. ولو كان 

  أخاه البريء؟ 
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عندما قابلھم  Iوا+بن و  Wغير مقتنعة بصحة شھادات المدعي وشھادات المحكمة  .50
، وھذا وقت كاٍف يوماً  42مقابOت على فترة وقد أجِريت ال 5معاون المساَعدة القانونية.

ليتحدثوا معاً وليقّدموا رواية متشابھة عن ا$حداث؛ وترى المحكمة أّن أقوال الشھود التي 
ترتب على ذلك ي+  عندما Wتخدم مآرب معينة، فمن السھل اختراع قصة تجّرم  Wتوّرط 

 عواقب قانونية. 

   

    

وتوجيه ا+تھامات، إ+ّ أّن الوقائع في القضية بسيطة ولم المتضاربة  رغم ا$دلة .51
يخالفھا شاھد موثوق أو أي دليل جوھري يمضي أبعد من ا$دلة السماعية، فقد وجدت 

 –وھو مادة ممنوعة في قطاع غزة  –قرص ترامال  20,780السلطة الوطنية الفلسطينية 

مرات عدة أمام السلطة لمنزل المدعي. وفوق ذلك، اعترف مدفونة في الساحة الخلفية 
الوطنية الفلسطينية بالحيازة غير القانونية للترامال وبيعه، كما اعترف بذلك أمام محكمة 

 صلح خان يونس. 

  

 بصورة معقولة؛ أي أّن المدعي ترى المحكمة أّن الوقائع أثِبتتعلى ضوء ما تقّدم،  .52

من عقار محظور وا+تجار فيه. وتجد المحكمة أيضاً كان متورطاً في حيازة كميات كبيرة 
 النتائج وا+ستنتاج التي توصلت إليھا الوكالة. أّن المدعي عجز عن دحض 

 
  

  ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟ 

   

 
إّن معيار السلوك المتوقع من المدعي بصفته موظفاً في ا$ونروا مبين بوضوح في  .53

على الموظفين التصرف في جميع ا$وقات بطريقة النظام ا$ساسي للموظفين المحليين: "
". ومن الجلي أّن المدعي انتھك النظامين تليق بمركزھم بصفتھم موظفين لدى الوكالة

ندما اعُتقل وأدين بحيازة عقار محظور وممنوع وبيعه؛ ع ا$ساسي وا"داري للموظفين
المترتبة عليه بصفته موظفاً في  وتتعارض أفعال المدعي ھذه مع ا+لتزامات والواجبات

  الوكالة. 

 
على ما سبق، تقرر المحكمة أّن المدعي لم يقّدم برھاناً ُمرضياً لدحض  عOوة .54

المزاعم ضده. وتدعم الوقائع، التي أثبِتت بصورة معقولة وقام عليھا ا"جراء التأديبي، 

                                      
5
  اً لھا أمام المحكمة. حافلة با$قاويل والتكھنات وبالتالي + وزن كبير IتOحظ المحكمة أّن شھادة ا$خ  
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فعل المدعي من حيث القانون بأّنه سوء سلوك، و+ ترى المحكمة سبباً للتدخل في  وصفَ 
 قرار المفوض العام. 

 
حكمة، وفقاً للسلطة ا+جتھادية للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية تقضي الم .55

بما في ذلك تحديد ما يشّكل "سوء سلوك"، بأّن مدير عمليات ا$ونروا في غزة با"نابة لم 
 : قولهيخطئ في القانون عندما مارس السلطة المفوضة إليه من المفوض العام وحكم ب

 
  

مثلة في حيازة عقاقير محظورة بقصد إعادة بيعھا وتشّكل أفعال [المدعي] المت
عجزاً عن مراعاة معايير السلوك الOئقة بموظف في ا$ونروا، وھي ُتعتبر 

 ...سوء سلوك خطيراً يستوجب إجراءات تأديبية

 
  

تثّبت المحكمة النتيجة التي توصلت إليھا الوكالة، وھي أّن أفعال المدعي المشروحة أعOه 
  تشّكل سوء سلوك.

  

  ھل كان قرار الُمدعى عليه غير متناسب أو غير مبرر بحيث شّكل ظلماً؟ 

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

الواسعة للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية بما فيھا العقوبة المOئمة على سوء 

، وھنا تستشھد بحكم الخصوص طبيعة وظيفة أي مدعٍ السلوك، تOحظ المحكمة على وجه 

، وتحديداً الفقرة Haniya 2010-UNAT-024محكمة ا$مم المتحدة لOستئناف رقم 

34: 

 

  

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

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

 
تOحظ المحكمة أّن المدعي كان يشغل وظيفة سكرتير مدرسة وكان في تواصل مع  .57

المعلمين والطلبة الذين اؤتمنت الوكالة وموظفوھا على تعليمھم وحمايتھم. و+ تخدم حيازة 
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كميات كبيرة من الترامال وا+تجار به صحة +جئي فلسطين ورفاھھم. وفي ممارسة 
ية في غزة، كان المدعي واعياً، أو كان ينبغي أن يكون المدعي لواجباته في بيئة مدرس

بسبب سوء استخدام الترامال في قطاع واعياً، بالمشاكل التي ظھرت في السنوات ا$خيرة 
غزة والجھود التي ُبذلت لمكافحة تأثيرات سوء استخدام ھذا العقار. و+ يسع منصب 

ك تقضية المحكمة أّن ا"جراء التأديبي المدعي إ+ّ أن يغلّظ سوء السلوك الذي ارتكبه، وبذل
 القاضي بإنھاء توظيف المدعي كان متناسباً مع سوء السلوك. 

  

مورست السلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه بصورة تعسفية، أو كان دافعھا التحامل أو عناصر ھل 
  أو شابھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون؟

  

ار الُمدعى عليه القاضي بإنھاء توظيف المسألة ا\ن ھي النظر فيما إن كان قر .58
المدعي بسبب سوء السلوك كانت دوافعه التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع 
أو شابه خلل إجرائي أو خطأ في القانون كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لOستئناف في 

 .Assad 2010-UNAT-021حكمھا رقم 

  

المحكمة التذكير أّن عبء إثبات التحامل أو الدافع غير السليم أو العوامل  تود .59
الخارجة عن الموضوع يقع بصورة واضحة على المدعي، وھذا ما قضت به المحكمة 

 Coopermanفي قضية  93ا"دارية لUمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم 

، تOحظ المحكمة أّن المدعي اعترف أمام عند النظر في السجل. XIIفي الفقرة  (1965)
. وأجرت الوكالة قرصاً من عقار محظور (الترامال) 20,780محكمة صلح غزة بحيازة 

تحقيقاً لتقصي الحقائق، وأعلمت المدعي كتابياً بالمزاعم الموجھة ضده، وقابلت المدعي 
التي حصلت ات وأربعة شھود، وأخذت في ا+عتبار جميع ا$دلة من الشرطة ومن ا"فاد

 عليھا، ومنحت المدعي الفرصة لدحض المزاعم وإظھار أدلة للدفاع عن نفسه. 

 
تجد المحكمة أّن تحقيق الوكالة أجِري بطريقة موضوعية منحت المدعي  .60

وا$شخاص ا\خرين الذين تمت مقابلتھم حقوقھم في ا"جراءات القانونية الواجبة، وأعلِم 
الفرصة الكاملة لدحض ا+ستنتاج الذي توصلت إليه الوكالة.  المدعي بطبيعة التحقيق، وُمنح

 المدعي أّنه يحمل عبءوأعِطي المدعي إفادات الشھود والفرصة لرفع مOحظات. وُيذّكر 

ا"ثبات كما قضت بذلك المحكمة ا"دارية لUمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا 
لقد عجز المدعي عن النھوض بعبء ا"ثبات  .Kumar (1997)في قضية  834رقم 

، أي أّنه عجز عن تقديم أدلة واضحة ومقنعة على أّن ا"جراءات شابھا تحيز المترتب عليه
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أو أّنھا كانت تعسفية أو كانت دوافعھا التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو 
 أّنه اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 
   مسائل أخرى

 
يزعم المدعي أّن الوكالة لم ُتعلم الموظفين بنظاميھا ا$ساسي وا"داري للموظفين  .61

ليس عذراً كما قضت  الجھل بالقانونوأّنه لم يعلم بھما. وقد ذكرت ھذه المحكمة مراراً أّن 
-Diagne et al, 2010-UNATبذلك محكمة ا$مم المتحدة لOستئناف في حكمھا 

وعلى جميع الموظفين واجب معرفة النظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين اللذين ، 067
يحكمان توظيفھم. وعOوة على ذلك، تOحظ المحكمة أّن النظامين ا"داري وا$ساسي 
للموظفين المحليين ُيعطيا لكل موظف عند التعيين وھما منشوران في ا"نترانت الخاصة 

  والعربية.  بالوكالة باللغتين ا"نجليزية 

 
يزعم المدعي أيضاً أّن حيازة الترامال جنحة وليست جناية. وُيذّكر المدعي أّن  .62

بغض النظر فيما إن  الوكالة تقع عليھا مسؤولية فرض أعلى معايير السلوك على موظفيھا
الوكالة لم تخطئ عندما كانت حيازة الترامال جنحة أو جناية، وبذلك ترى المحكمة أّن 

 تشّكل سوء سلوك.  عقار محظورلالمدعي زة اعتبرت حيا

 
العقوبات التأديبية في الوكالة + تنص على فرض أّما حجة المدعي القائلة إّن  .63

عقوبتين في الوقت نفسه، وھما الوقف عن العمل وقفاً بO أجر وإنھاء الخدمة، فتشير 
 المقتبسة أعOه:  2.110المحكمة إلى قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين 

  

من القاعدة رقم  1(لغايات الفقرة  إذا ُوجھت تھمة سوء سلوك إلى موظف

مبنية على أسس قوية، أو ‘ ظاھرھا’، ورأى المفوض العام أّن التھمة في )1.110

أّن استمرار الموظف في منصبه على ذمة تحقيق في التھمة سيضر مصالَح 

ون راتب، عن أداء وظائفه على ذمة الوكالة، يجوز وقف الموظف، براتب أو بد

  التحقيق، ويجب أ+ّ يضر الوقف عن العمل حقوَق الموظف. 

  

  

بالفعل، عندما علمت الوكالة أّن المدعي اعُتقل واُتھم بحيازة عقار الترامال المحظور، أوقفت 

عقار عن العمل وقفاً بO أجر. ولدى الحكم أّن حيازة المدعي لكميات كبيرة من ھذا الالمدعي 
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المدعي. وا+تجار به شّكلت انتھاكاً لمعايير السلوك التي تليق بموظف، قررت الوكالة إنھاء خدمات 

صOحيتھا ا+جتھادية وضمن النظاميين ا$ساسي  وتجد المحكمة أّن الوكالة تصرفت ضمن نطاق

  الساريين. للموظفين وا"داري 

  

بة ذاتھا التي طبقتھا على موظف آخر الوكالة لم تطبق عليه العقو يزعم المدعي أّن  .64
أعادته الوكالة إلى وظيفته. وتود المحكمة أّن تذّكر المدعي أّن القضية الحاضرة ھي قضيته 

وعليه؛ + يعود إلى المحكمة أن تبت فيما إن كانت الوكالة  .ھو وليست قضية موظف آخر
، بل على المحكمة أن قرصاً من الترامال أم + 68مخطئة في إعادة موظف أدين بحيازة 

قرصاً من  20,780تبت فيما إن أخطأت الوكالة في إنھاء توظيف المدعي بسبب حيازة 
  تجار به. عقار محظور وا+

  

  ھل ھناك أي أساس قانوني لوسائل ا+نتصاف التي يطلبھا المدعي؟ 

 

 بعد الحكم بأّن:  .65

  

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

)ii( الوقائع تدعم قانوناً وصف الفعل بسوء السلوك؛ 

)iii( السلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل على خلل إجرائي، أو 

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

 القانون؛

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

  

  ھا + في الواقع و+ في القانون. طلبات المدعي لOنتصاف + أساس ل تقضي المحكمة أنّ 

 

  

  الخ'صة
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 نظراً إلى ما تقّدم من أسباب، الدعوى مردودة.  .66

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

     (ُوقـeع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 أكتوبر 9 بتاريخ

 

  

  2013أكتوبر  9 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـeع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


