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  مقدمة

 

وكالة ا"مم المتحدة اتخذته دعوى يطعن فيھا في قرار  )"المدعي"( خليل إبراھيم وشاحرفع  .1

إنھاء تعيينه بسبب  ، وھو قرارفلسطين في الشرق ا"دنى ("الُمدعى عليه") غاثة وتشغيل (جئي 

 .سوء السلوك

 

)، ولم تجد 2012( 014، أصدرت المحكمة الحكم رقم 2012فبراير/شباط  28في  .2

ً للقضية أساس ً قانوني ا ، وتكلل ا(ستئناف الذي رفعه المدعي إلى محكمة ا"مم المتحدة ورّدتھا بكاملھا ا

 ل�ستئناف بالنجاح. 

 
-2013ت محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف الحكم رقم ، أصدر2013مارس/آذار  28في  .3

UNAT-289  لينظر فيھا من جديد قاٍض آخر من قضاة وأبطلت فيه حكم المحكمة ورّدت القضية

خطأ  تات، فقد وجدت محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف أّن المحكمة ارتكبمحكمة ا"ونروا للمنازع

 إجرائياً عندما رفضت طلب المدعي لنسخة من تقرير التحقيق. 

 
محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف أّن الُمدعى عليه رفع رّده على الدعوى بعد  (حظت .4

انقضاء الموعد النھائي الذي تشترطه القواعد ا جرائية للمحكمة، وعليه؛ فقد قضت أيضاً أّنه ما 

بالمشاركة في ا جراءات بدون طلب رسمي  عفائه من  كان ينبغي للمحكمة أن تسمح للُمدعى عليه

 رفع الرد وإع�م المدعي بذلك الطلب. لالزمنية المخصصة المھلة 

 
  الوقائع

 
في وظيفة معلم  1987نوفمبر/تشرين الثاني  15ع الوكالة في بدأ المدعي العمل م .5

، ُوّظف المدعي بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة في 1990مارس/آذار  18بالمياومة. ومن 

مدرسة رفح ا عدادية الثانية للذكور في غزة. وفي الزمن " لمادة ا(جتماعيات في Aوظيفة معلم "

في مدرسة  10المتعلق بوقائع الدعوى، كان المدعي يعمل في وظيفة معلم اجتماعيات على الدرجة 

 . البريج ا عدادية ا"ولى للذكور
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بموجب مذكرة غير مؤرخة إلى كارين كونينغ أبو زيد، وھي المفوضة العامة السابقة  .6

أبو العمرين عبد R جون جينغ مدير عمليات ا"ونروا في غزة، رفعت إيمان  وإلى السيدللوكالة، 

 4، في رشقت ("إيمان أبو العمرين") شكوى ضد المدعي. وأشارت إلى أّن زوجة المدعي

بمزيج براز أحضرته معھا إلى الزفاف خ�ل حفل زفاف ابن أخيھا، الحاضرين  2009يوليو/تموز 

ضربھا المدعي حسب زعمھا ا قامت المشتكية "بإمساك ھذه المرأة في الشارع" ، وعندمفي قنينة

 بشدة أمام "حشد كبير من الناس". 

 

رفع ناصر عبد R أحمد  2009يوليو/تموز  28بموجب مذكرة إلى السيد جينغ مؤرخة  .7

ا وھما شقيق –وشاح ("ناصر أحمد وشاح") وأشرف عبد R أحمد وشاح ("أشرف أحمد وشاح") 

شكوى مشتركة ضد المدعي؛ وقا( إّن المدعي جاء إلى منزلھما مع ابنيه خالد  –المشتكية ا"ولى 

لدخول المنزل، وعندما خرج  ، ورفض المدعي وابناه دعوةً 2009يوليو/تموز  4ومحمد في مساء 

 ، مما أسفر عن إدخالھمعصي ثقيلة"عم أّنھما ُضربا "بأدوات حادة والمشتكيان لمقابلتھم زُ 

 المستشفى. 

 
نوردال الذي كان آنذاك نائب مدير عمليات  رتأرِسلت ھذه الشكاوى إلى السيد كريس .8

الذي ترتبت عليه مسؤولية ا"مر بالتحقيق في ھذه المسألة، فطلب السيد نوردال  ا"ونروا في غزة

لكن "ّن الشرطة وا(دعاء العام كانوا منخرطين  الشكوىإلى المكتب القانوني في غزة النظر في 

في الجنائية  المحكمةفي القضية في تلك المرحلة تقرر بموجب الممارسة المعتادة لديھم انتظار بّت 

المدعي عن العمل قبل القضية قبل المضي في التحقيق. لكن، يبدو أّنھم بدأوا في التحقيق وأوقفوا 

         . إد(ء المحكمة الجنائية بحكمھا

 
، طلبت اWنسة بليك دوغيرت 2009يوليو/تموز  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

المسؤولة القانونية في مكتب إقليم غزة أن يتولى السيد أشرف علي وشاح، وھو معاون المساَعدة 

يه أخذ إفادات من ُيزعم أّن المدعي آذاھم وكذلك إفادات أي شھود آخرين. وأوِعز إل القانونية،

بالحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمصابين؛ ووفقاً لشھادته، فقد أوِعز إليه رسمياً بالشروع 

 . 2009أغسطس/آب  26في التحقيق في 



                                                                              Cases No.: UNRWA/DT/JFO/2011/044                                                                                                                          

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/008  

 

 

Page 4 of 38 

 
، أعلم السيد نوردال أّن تھمة "سوء 2009 أكتوبر/تشرين ا"ول 7بموجب رسالة مؤرخة  .10

 سلوك أو سوء سلوك خطير" وّجھت إليه كما يلي: 

 
  

في سلسلة من  2009يوليو/تموز  4وجه التحديد، ُيزعم أّنك تورطت بتاريخ  على

  المشاجرات العنيفة مع أقارب لك، وتتكون ھذه ا"فعال من: 

  

في الشارع والتسبب في إدخالھا المستشفى  1ضرب شقيقتك إيمان وشاح .1

 جتك بعد حادثة وقعت في حفل زفاف عائلي؛وبعدما واجھتك أنت وز

 أنت وولديك لقريبيك أشرف وناصر وشاح؛ مھاجمتك وضربك .2

وصدره بقطعة معدنية مما  حنجرتهطعنك مراراً لقريبك ناصر وشاح في  .3

 تسبب في إرساله إلى المستشفى. 

  

أسابيع عدة، كما أّن مزاعم ّنك تھربت من ا(عتقال بسبب ھذه ا"فعال وُزعم أيضاً أ

  ية. دخول الضحايا المستشفى وإصابتھم أّكدتھا تقارير طب

  

  

 

 
أعلِم المدعي أيضاً أّنه "نظراً إلى خطورة ھذه المزاعم ضدك مع ا"دلة الوثائقية الطبية الداعمة التي 

قُدمت للوكالة" فإّن تحقيقاً ُيجرى في القضية وأّنه أوقِف عن العمل وقفاً ب� أجر بأثر يسري من 

  منتصف ليلة تاريخ الرسالة. 

 
 

                                      
1
  أُِقر بأّن ا(شارة إلى إيمان وشاح على أّنھا شقيقة المدعي إشارة خاطئة، فھي من أقاربه المقربين.   
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، أنكر المدعي 2009أكتوبر/تشرين ا"ول  20مؤرخة  بموجب رسالة إلى السيد نوردال .11

إلى أّنه جميع المزاعم ضده وطلب إعادة النظر في قرار وقفه عن العمل وقفاً ب� أجر. وأشار 

الشرطة وا(دعاء العام،  أمامسلفاً بعكس تعليقات السيد نوردال بشأن التھرب من ا(عتقال فإّنه مُثل 

وقريباته، وأنھى عدد من المشاجرة ا"ولى التي تورطت فيھا زوجته  كما قال إّنه لم يكن طرفاً في

ه تورطوا في المشاجرة الثانية وأّنه لم ءالرجال من بينھم ھو ھذه المواجھة. وقال إّن ولديه وأقربا

يشترك فيھا وإّن المشتكين رفعوا شكوى إلى الوكالة ""ّنھم اعتقدوا أّن الوكالة ستتخذ إجراءات 

مصلحتھم." وأرفق المدعي عدداً من  ةخدملة وا(بتزاز ملموظف بغرض المساوعقابية ضد ا

الوثائق بما فيھا خمس شھادات مشفوعة باليمين و(ئحة اتھام من محكمة الصلح وشھادة حسن 

 سلوك. 

 

المدعي على  ، شكر السيد نوردال2009نوفمبر/تشرين الثاني  1بموجب رسالة مؤرخة  .12

رد على المزاعم وا"دلة التي للرسالته وذّكره بأّن التحقيق كان جارياً وأّنه سُيعطى فرصة كاملة 

 اقُتنيت، وذلك قبل اتخاذ أي قرار. 

 
("رسالة ا جراءات العادلة")،  2009 كانون ا"ول/ديسمبر 29بموجب رسالة مؤرخة  .13

أكتوبر/تشرين ا"ول  20في رسالته المؤرخة دمة المقالمدعي أّن المعلومات أعلم السيد نوردال 

أِخذت في ا(عتبار في التحقيق وأّن التحقيق "كشف أدلة موثوقة" لدعم المزاعم الث�ثة  2009

 . واخُتتمت الرسالة كما يلي:2009أكتوبر/تشرين ا"ول  7الرئيسية الُمدرجة في رسالته المؤرخة 

 
  

ل]طفال في كل من مدرستك ومجتمعك بصفتك معلماً في ا"ونروا فأنت قدوة 

المحلي. وفوق ذلك، بصفتك موظفاً في ا"ونروا، فإّن المنتظر منك التصرف في 

بالموظف وأن تراعي مبادئ ا"مم المتحدة التي تشمل جميع ا"وقات بطريقة تليق 

التسوية غير العنيفة للنزاعات. وتبّين أفعالك العنيفة فش�ً أساسياً في مراعاة ھذه 

المبادئ بصفتك معلماً وموظفاً في ا"مم المتحدة؛ وفي حال غياب تفسيرات موثوقة 

صدور رد لتبرير تعالج المزاعم المذكورة أع�ه فقد ُتعتبر أفعالك خطيرة بما يكفي 
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ا"ساسي من الوكالة عليھا بما في ذلك إنھاء الخدمة بموجب النظامين ا داري و

المزايا ا"ساسية التي تفرضھا ا جراءات  المعمول بھما. وعليه؛ وبغية منحك

  أيام لتقديم رّدك على ما تقّدم.  7العادلة، أمِھلك بموجب ھذا 

     

 
أنكر المدعي  إلى السيد نوردال 2010يناير/كانون الثاني  4بموجب رسالة مؤرخة  .14

 4المزاعم وذكر أّن لديه شھود يريدون ا د(ء بشھادة عّما وقع في الحادثتين اللتين وقعتا في 

. وأرفق المدعي اثنتي عشرة شھادة مشفوعة باليمين من بينھا واحدة منه ھو، 2009يوليو/تموز 

ھذه الشھادات أمام  وواحدة من كل من ولديه اللذان تورطا في المشاجرة الثانية، وقد أِخذ يمين

"قاضي صلح" وتحمل ختماً يقول "السلطة الوطنية الفلسطينية، السلطة القضائية، محكمة صلح دير 

وأرفق عدداً من  من الخدمة 19السنوات الـ جيد طواليتمتع بسجل  هوذكر المدعي أنّ البلح". 

 شھادات حسن السلوك. 

 

ة محددة إلى منحه حقوقه في رصورسالة الوقف عن العمل تشير ب ت�حظ المحكمة أنّ  .15

ا جراءات العادلة، فقد أعِطي سبعة أيام يرسل في خ�لھا رداً. أّما واقعة أّن رّده تكون ببساطة من 

من الوكالة إلى أن أشيَر إلى السيد نوردال في خ�ل  سلبيإنكار للمزاعم فقد كانت مسألة تعليق 

إلى قلة التفاصيل بشأن ا"دلة التي اقُتنيت أثناء  محددة، ونظراً  عرض أدلته أّنه في غياب تفاصيل

     مجريات التحقيق، فقد كان من الصعب على المدعي تفصيل أي انتقادات أو تفصيل أي تعليق. 

 

 ار السيد نوردال، أش2010أكتوبر/تشرين ا"ول  21بموجب رسالة إلى المدعي مؤرخة  .16

 إلى أّن المدعي قّدم للوكالة شھادات عدة مشفوعة باليمين وأعلمه بما يلي: 

 
  

اكتشفت الوكالة أّن معظم ھذه الشھادات المشفوعة باليمين مزورة، وأّن الشھود 

ا"حداث كما الذين يدلون بشھادات على الوقائع الواردة فيھا لم يشھدوا فع�ً 
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تتدخل في ھذا  لھا أّنك باستقدامك أدلة مزورة وتقديمھا وكالةال أقسموا. وعليه؛ ترى

  ھا.رالتحقيق في محاولة لتحرف العدالة عن مسا

  

أعلِم المدعي أّنه في غياب تفسير موثوق يتطرق إلى زعم الوكالة القائل إّنه تدخل في التحقيق 

، إجراءات تأديبيةوحاول تضليله، فإّن السلوك المزعوم للمدعي سُيعتبر سوء سلوك يستدعي اتخاذ 

  وأعِطي سبعة أيام للرد على الرسالة. 

 

 
، رد المدعي على 2010أكتوبر/تشرين ا"ول  28بموجب مذكرة للسيد نوردال مؤرخة  .17

المزاعم بشأن الشھادات المزورة المشفوعة باليمين، وأنكر ارتكاب أي تزوير وأشار إلى أّن الشھود 

قع مع أحد مراسلي الوكالة، لم ُيسلّم رد المدعي للسيد أدلوا بشھاداتھم في محكمة. وبفعل خطأ و

 نوردال. 

 

، كتب السيد نوردال إلى المدعي 2010 ا"ولديسمبر/كانون  5بموجب رسالة مؤرخة  .18

وحدد له موعداً  2010أكتوبر/تشرين ا"ول  21ليقدم إليه فرصة ثانية للرد على رسالته المؤرخة 

 28وأرفق رّده المؤرخ  2010ديسمبر/كانون ا"ول  9في  نھائياً من سبعة أيام. ورّد المدعي

 7وأرفق كذلك قرار محكمة ا(ستئناف في غزة الصادر بتاريخ  2010أكتوبر/تشرين ا"ول 

يوليو/تموز  4الذي أّكد براءته من التھم الجنائية الناشئة عن أحداث  2010نوفمبر/تشرين الثاني 

2009 . 

 
، أرسلت اWنسة كلير ميتشل المسؤولة 2011فبراير/شباط  9بموجب مذكرة مؤرخة  .19

 سيد نوردال. إلى الالقانونية في إقليم غزة تقريَر التحقيق 

 
 ، أفاد السيد نوردال بما يلي: 2011أبريل/نيسان  5بموجب رسالة إلى المدعي مؤرخة  .20
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لقد أنكرَت تورطك في ا(عتداءين وأنكرت أّن الشھادات المشفوعة باليمين التي 

مزورة. لكن فيما يخص ا(عتداءين وجد  2010يناير/كانون الثاني  4قّدمتھا في 

التحقيق الذي أجراه المكتب القانوني أّنك اعتديت على اWنسة إيمان وشاح خارج 

شرف وناصر وشاح خارج منزلھما. وقد حفل زفاف، وأّنك (حقاً ھاجمت قريبيك أ

  أخذنا في ا(عتبار أدلة الشھود في ھذه القضية وكذلك الردود التي قّدمتھا ل]ونروا. 

  

شھد العديد من المتفرجين الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف ھجومك الجسدي 

، 2009يوليو/تموز  4حفل الزفاف الذي أقيم في على اWنسة إيمان وشاح خارج 

ما سبب لھا إصابة ونزيفاً في عينھا وفمھا وتطلب ذلك ع�جاً طبياً. وأنكرَت م

 قريباتكمزاعم ا(عتداء ھذه وقلت إّنك لم تكن متورطاً في الشجار بين زوجتك و

(بمن فيھم الضحية) خارج حفل الزفاف، وتقول إّنك تدخلت لحل المشكلة بينھم. 

عدم تورطك إّما أّن الشھود لم يروك  وتوحي ا"دلة التي قّدمتھا للوكالة  ثبات

تشارك في ا(عتداء (وھذا يختلف عن القول إّنھم رأوا أّنك غير متورط) أو أّنھا 

  أدلة من ولديك، وھي أدلة ( نعتبرھا موثوقة ل]سباب المبينة أدناه. 

  

خارج منزل  2009يوليو/تموز  4المشاجرة العنيفة التي وقعت في  فيما يخص

 حتي دارت بينك أنت وولديك من جھة وبين ناصر وأشرف وشاناصر وشاح ال

فرجين انخراطك الفعال في ھذه ت[منقول] من جھة أخرى، فقد شھد العديد من الم

تشير أدلة الشھود الموثقة إلى أّنك وولديك ھاجمتم  الحادثة. وعلى وجه الخصوص،

خدموھا س�حاً. جسدياً ناصر وأشرف وشاح وأّنكم كنتم مسلحين بأداة معدنية لتست

إلى معاناة ناصر وشاح جروحاً قطعية شديدة في رقبته وأدت ھذه المشاجرة العنيفة 

 تعرضوصدره وظھره وذراعه مما تطلب تدخ�ً جراحياً وإدخاله المستشفى. و

  أيضاً.   صاباتأشرف وشاح 

  

[...]  
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 2010 يناير/كانون الثاني 4قّدمت في فقد أّما الشھادات المشفوعة باليمين، 

ورسالتھا  2009أكتوبر/تشرين ا"ول  7في رّدك على رسالتھا المؤرخة  ،للوكالة

مشفوعة بيمين أِخذت أمام  ، شھاداتٍ 2009 ا"ولديسمبر/كانون  29المؤرخة 

قاضي الصلح في دير البلح. وكشف التحقيق الذي أجرته الوكالة أّن معظم 

كانت مزورة،  2010/كانون الثاني يناير 4الشھادات المشفوعة باليمين المقدمة في 

أو أّن الشھود الذين يشھدون على الوقائع الواردة فيھا لم يشھدوا ا"حداث كما 

 21أقسموا، أو أّنھا تتضارب مع ا فادات المقدمة للوكالة. وفي رسالتنا المؤرخة 

، قّدمنا 2010نوفمبر/تشرين الثاني  29، وأيضاً في 2010أكتوبر/تشرين ا"ول 

لتوفير تفسير موثوق فيما يخص الشھادات المشفوعة باليمين، بيد أّن لفرصة لك ا

، علماً أّن أي عن التطرق بصورة ُمرضية إلى ھذه المخاوف ردودك عجزت

محاولة لتقديم معلومات خاطئة للوكالة أو لتضليلھا في تحقيق إّنما ھي انتھاك 

، وھو 4.1ل�لتزامات المترتبة عليك بموجب النظام ا"ساسي للموظفين رقم 

القاضي بأن تتصرف في جميع ا"وقات بطريقة تليق بمركزك بصفتك موظفاً في 

     الوكالة. 

 
لة في تورطك في مشاجرات عنيفة متعددة، ومحاولتك لتضليل ھذه إّن أفعالك المتمث

التحقيق وتقديم شھادات مشفوعة بيمين مزورة ل]ونروا تشّكل عجزاً عن مراعاة 

معايير السلوك التي تليق بموظف في ا"ونروا، وھي تعتبر سوء سلوك خطيراً 

لى الوكالة ( تبدد ھذه يوجب اتخاذ إجراءات تأديبية. والردود المتعددة التي رفعتھا إ

  و( تظھر ظروفاً مخففة.  اً المخاوف بصورة ُمرضية و( تقّدم دلي�ً مضاد

 

، 1.110في ضوء ا"دلة، وبموجب قاعدة النظام ا داري للموظفين المحليين رقم 

، أنھي بموجب ھذا توظيفك في 2.10والنظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم 

ك، على أن يسري ذلك اعتباراً من يوم وقفك عن العمل، الوكالة بسبب سوء السلو

 . 2009أكتوبر/تشرين ا"ول  7وھو 
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بموجب رسالة غير مؤرخة إلى السيد نوردال، طلب المدعي مراجعة قرار، وكرر سرد  .21

. وأشار مرة 2009يوليو/تموز  4ا"حداث و( سيما أّنه تدخل  نھاء المشاجرات التي وقعت في 

، والو(ء حسن ا"دبالمحاكم الجنائية له وذكر أّن سجل خدمته في الوكالة "يتسم ب أخرى إلى تبرئة

 في العمل، واحترام النظامين ا داري وا"ساسي للموظفين، وحسن السلوك".

  
نائبة المفوض  ، ردت السيدة مارغو إليس2011مايو/أيار  16بموجب رسالة مؤرخة  .22

العام على طلب المدعي لمراجعة قرار وثبتت القرار مشيرة إلى أّنه مع تبرئة المحاكم الجنائية 
للمدعي، إ(ّ أّن تركيز التحقيق انصب على مسألة تتمثل فيما إن ارتكب المدعي سوء سلوك أم (. 

  ولّخصت السيدة إليس قرارھا كما يلي: 

  

المتعلقة بسلوكك أثبِتت وفق المعقول لغرض تحديد سوء ) الوقائع i...أشير إلى أّن (
) إّن المشاركة في اعتداءين والسعي إلى تضليل التحقيق من خ�ل تقديم iiالسلوك (

أو  –) لم يقع خلل جوھري أو إجرائي iiiمعلومات خاطئة يشك�ن سوء سلوك (
سوء السلوك أو في التوصل إلى نتيجة  –دافع غير سليم أو إساءة استخدام ل�جتھاد 

) تنسجم عقوبة إنھاء الخدمة مع أحكام النظامين ivفي اتخاذ قرار إنھاء تعيينك (
  ) كانت العقوبة متناسبة مع الذنب. vا"ساسي وا داري فيما يخص سوء السلوك (

  

يونيو/حزيران  1، تسلّمت المحكمة دعوى المدعي المؤرخة 2011 حزيرانيونيو/ 5في  .23
. وتخلف الُمدعى عليه عن إرسال 2011يوليو/تموز  24، وأرِسلت إلى الُمدعى عليه في 2011

) من القواعد 1(6حسب الشرط الوارد في المادة  30رّده على الدعوى في خ�ل ا"يام الـ
 ا جرائية للمحكمة. 

 
  
 ، رفع المدعي طلباً لتعجيل النظر في الدعوى.2011أغسطس/آب  22في  .24

 

، تسلّمت المحكمة من المدعي طلب كشف وثائق وإظھارھا، 2011سبتمبر/أيلول  20في  .25

 .2011سبتمبر/أيلول  21وأرِسل الطلب إلى الُمدعى عليه في 

 
أكتوبر/تشرين ا"ول  6رفع الُمدعى عليه رّده على طلب تعجيل النظر في القضية في  .26

رض فيه على الطلب قائ�ً إّن ا(ختبار المبين في القواعد ا جرائية للمحكمة لمنح تدبير تيع 2011

مؤقت لم يتم استيفاؤه "ّن القرار لم يكن في ظاھره غير قانوني، و"ّنه لم تظھر حاجة ملحة محددة، 
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 12المدعي في  و"ّنه لن ينجم ضرر يتعذر إص�حه إذا لم يوافق على الطلب. وأرِسل الرد إلى

 .2011أكتوبر/تشرين ا"ول 

 
، وافقت 2011أكتوبر/تشرين ا"ول  11) المؤرخ 2011( 002بموجب ا"مر رقم  .27

 المحكمة على طلب المدعي لتعجيل النظر في قضيته. 

 

، أمرت 2011نوفمبر/تشرين الثاني  21) المؤرخ 2011( 007بموجب ا"مر رقم  .28

محكمة نسخة من تقرير التحقيق الذي يتطرق إلى سوء السلوك المحكمة الُمدعى عليه بأن يظھر لل

 المزعوم الذي ارتكبه المدعي، فقُّدم ھذا التقرير. 

 

، رفضت 2011ديسمبر/كانون ا"ول  11) المؤرخ 2011( 009بموجب ا"مر رقم  .29

عدم وجود مادة ذات صلة في المحكمة طلب المدعي لكشف وإظھار تقرير التحقيق على أساس "

في تقرير التحقيق ، وأّنه "( توجد مواد إضافية "التحقيق ليست موجودة أص�ً لدى المدعي تقرير

 "ستعتمد عليھا المحكمة في التوصل إلى حكمھا في موضوع الدعوى.

  

،  أي بعد تأخر يقارب خمسة أشھر، رفع الُمدعى عليه 2012يناير/كانون الثاني  20في  .30

 لمدعي في اليوم نفسه. رّده على الدعوى، وأرِسل الرد إلى ا

 
) ولم تجد 2012( 014، أصدرت المحكمة الحكم رقم 2012فبراير/شباط  28في  .31

 للدعوى أساساً قانونياً. 

  

) 2012( 014 ، أرِسلت الترجمة العربية للحكم رقم2012 ا"ولديسمبر/كانون  31في  .32

أبريل/نيسان  23إلى المدعي. ورفع المدعي استئنافه إلى محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في 

2012 . 
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-2013، أصدرت محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف الحكم رقم 2013مارس/آذار  28في  .33

UNAT-289 ضاة وأبطلت فيه حكم المحكمة ورّدت القضية لينظر فيھا من جديد قاٍض آخر من ق

 محكمة ا"ونروا للمنازعات.

 

، أِمر الُمدعى 2014يناير/كانون الثاني  14) المؤرخ 2014( 006بموجب ا"مر رقم  .34

ن يبين فيما إن كان يطلب المشاركة في ا جراءات ورفع رد متأخر، وإذا كان الجواب نعم أعليه ب

حكمة الُمدعى عليه أيضاً بأن فعليه بيان أسباب ھذا الطلب، وُمنح المدعي ا ذن ليرد. وأمرت الم

أو قبل  2014يناير/كانون الثاني  23يقّدم للمدعي نسخة من تقرير التحقيق على أن يتم ذلك في 

ذلك. وقررت المحكمة عدم إمكانية البت في ھذه القضية با(حتكام إلى الوثائق وأمرت الطرفين 

وردال الذي اتخذ القرار، والسيد بالظھور في جلسة استماع، وأمرت كذلك بظھور السيد كريتسر ن

 أشرف علي وشاح المحقق، أمام المحكمة بصفة شاھدين.

 
، منحت المحكمة 2014فبراير/شباط  10) المؤرخ 2014( 020بموجب ا"مر رقم  .35

 المتأخر على الدعوى. هالُمدعى عليه ا ذن للمشاركة في القضية وقبلت ردّ 

 
، رفضت المحكمة 2014فبراير/شباط  13) المؤرخ 2014( 021ا"مر رقم  بموجب .36

طلب المدعي (ستدعاء أحد عشر شاھداً. وأمرت المحكمة المدعي بأن يحدد أربعة شھود رئيسيين 

لcد(ء بالشھادة في الجلسة؛ وأعلِم المدعي أّنه يستطيع أن يطلب ا ذن (ستدعاء شھود إضافيين 

 ان ذلك ضرورياً وله صلة بالموضوع.أثناء الجلسة إذا ك

 
 جلسة ا"ستماع 

 

ومّثل المدعي د. نافذ  .2014فبراير/شباط  18و 17في مكتب إقليم غزة في  جلسةُعقدت  .37

المدھون والسيد جميل موسى سرحان مع أّن ا"خير ھو الذي تولى تقديم قضية المدعي. ومّثل 

 السيد موسز أوجاكول الُمدعى عليه. 

 



                                                                              Cases No.: UNRWA/DT/JFO/2011/044                                                                                                                          

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/008  

 

 

Page 13 of 38 

كريستر نوردال والسيد أشرف علي وشاح المحقق بصفة شاھدين كما أمرتھما ظھر السيد  .38

وھم السيد محمد  –فوعة باليمين شالمحكمة. وظھر ث�ثة من الذين أقسموا على الشھادات الم

بصفة  –حسن سالم، واWنسة عبير خليل وشاح (ابنة المدعي) والسيد أحمد فاروق أبو مطر 

الذي شھد أّنه  اللحامآخر من شھود المدعي ھو السيد تاشيم  شھود لصالح لمدعي. وظھر شاھد

 رأى المدعي يأخذ ولديه ويغادر خ�ل الحادثة الثانية لكّنه لم يره يھاجم أحداً.

 

جابته التي  استجوب السيد نوردال بشأن مشاركته في التحقيق الفعلي، والمحكمة مطمئنة  .39

اه المكتب القانوني  قليم غزة وإّنه تصرف بناًء على قال فيھا إّنه لم يشترك في التحقيق الذي أجر

تقرير التحقيق والمشورة التي تم تلقيھا فيما إن كان ھناك، في رأي المكتب القانوني في ا قليم 

وإدارة الشؤون القانونية وإدارة الموارد البشرية، أدلة كافية لدعم القرار القاضي أّن تھمة سوء 

 ي وأّن العقوبة الم�ئمة كانت إنھاء التعيين.السلوك قائمة على أساس قو

 

تكن مراوغة أو  وجدت المحكمة أّن السيد نوردال شاھد موثوق وكانت أجوبته مباشرة ولم .40

جدلية. وفي الحا(ت التي لم يستطع فيھا ا جابة عن سؤال كان يقول ذلك ولم يحاول التكھن أو 

ّنه ه إلقو من ا"مثلة على ذلكالُمدعى عليه؛ و لوضع سبب ا حراجأن ي أّنه يمكنا تبرير سلوك بد

أمكنه توفير تفاصيل أكثر في رسالة ا جراءات العادلة وأّنه كان سيفعل ذلك لو أّن المدعي طلب 

 ذلك. 

  

عدم توفير تفاصيل كافية بشأن و ،السيد نوردال بشأن حماية ھويات الشھود توجسإّن  .41

كان في غير محله وفقاً لم�بسات القضية. وع�وة  ،باليمينالتزوير المزعوم للشھادات المشفوعة 

على ذلك، إّن عدم توفير الوكالة للمدعي ترجمة عربية لرسائل حاسمة كانت محتوياتھا تدور ضد 

مصالحه، لم يكن انتھاكاً للممارسة المتبعة في الوكالة في غزة فحسب بل كان أيضاً انتھاكاً جسيماً 

 لcجراءات العادلة. 
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يما يخص طلب المدعي لمراجعة القرار، تجد المحكمة أّن السيد نوردال لم يشارك في ف .42

مراجعة القرار واقتصر دوره على تمرير الملف، بما فيه تقرير التحقيق، إلى نائبة المفوض 

 العام. 

  
  
  
  

  حجج المدعي
  
  
 يحتج المدعي بما يلي:  .43

  

)i( " بھدف ا ساءة لمنصبه بصفته رفع المشتكون الشكاوى إلى الوكالة

 موظفاً في الوكالة وابتزاز أبنائه..."

)ii(  ُالصادرة عن  إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك ا"حكامَ  تجاھل قرار

 القضاء الفلسطيني التي برأته من جميع التھم.

)iii(  .من غير المعقول أن ُيحاكم على المخالفات ذاتھا مرتين 

)iv( "حكام الصادرة عن محاكم تنص قواعد القانون الدولي على قبول ا

 أي حكومة. 

)v(  عتيادية)لم ُيرتكب السلوك المزعوم خ�ل ساعات العمل الرسمية ا

 أو في مكان العمل. 

)vi(   .افتقرت التھم المقدمة ضده إلى ا"دلة 
)vii( ّن المحقق، والمشتكين،  كانت ا جراءات أثناء التحقيق معيبة"

ق جرى خارج ساعات كلّھم من العائلة نفسھا، و"ّن التحقي والمدعي

في  معاون المساَعدة القانونيةالعمل الرسمية ا(عتيادية وفي بيت 

، وتعّرض الشھود لتھديدات نتيجة  ظھار المحقق الملف، غزة

 والوثائق، وقائمة الشھود للمشتكين. 
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لقاضي بإنھاء توظيفه، يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر بفسخ قرار الُمدعى عليه ا .44
 وا"مر بدفع راتبه منذ تاريخ وقفه عن العمل، وتعويضه عن المعاناة "النفسية والمعنوية". 

  
  

  حجج الُمدعى عليه
 
 يحتج الُمدعى عليه بما يلي:  .45
 

)i( .إّن الوقائع التي استند إليھا ا جراء التأديبي أثِبتت وفق المعقول 

)ii( )  .ُيطلب إلى الوكالة إثبات قضيتھا أبعد من الشك المعقول 

)iii(  سوَء سلوك.  –كما أثبتھا التحقيق  –شّكلت أفعال المدعي 

)iv(  صلة لتبرئة المدعي من المسؤولية الجنائية بعملية التحديد فيما إن )

ارتكب سوء سلوك أم (، كما أّن ا"حكام الصادرة عن المحاكم 

 ة. الوطنية غير ملزمة للوكال

)v(  لم ُيقدم المدعي أي دليل على أّن قرار إنھاء تعيينه بسبب سوء

السلوك كان قراراً اُتخذ بطريقة اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو 

إن كانت دوافعه التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع، 

 أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

)vi( المدعي عن أن يثبت أّن قرار إنھاء تعيينه كان غير متناسب  عجز

 ق به ظلماً. حبصورة تل

   
  
يحتج الُمدعى عليه بعدم وجود أساس قانوني للنظر في مسألة أسباب ا(نتصاف التي  .46

 يلتمسھا المدعي أو منحه إياھا، ويلتمس من المحكمة أن ترّد الدعوى بكاملھا. 

  

  البحث وا"ستنتاجات

  

 الرد المتأخر للُمدعى عليه –المسألة التمھيدية 
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 ) من القواعد ا جرائية للمحكمة على ما يلي: 1(6تنص المادة  .47

  

يوماً تقويمياً من تاريخ تّسلم  30ُيرفع رّد الُمدعى عليه على الدعوى في خ�ل 

 عنسخة أصلية موقعة معلى ھيئة الرد  وُيرفع ؛الُمدعى عليه عريضة الدعوى

و( يحق للُمدعى عليه الذي لم يرفع رّداً  ؛الوثائق الملحقة، ويجوز رفعه إليكترونياً 

يشارك في ا جراءات إ(ّ بإذن  على الدعوى في خ�ل الفترة الزمنية المشروطة أن

  من المحكمة. 

  

 

، أي بعد خمسة أشھر 2012يناير/كانون الثاني  20المحكمة رّد الُمدعى عليه في  تسلّمت .48

). ولم تتطرق المحكمة إلى مسألة 1(6تقريباً من انقضاء الموعد النھائي المشروط بموجب المادة 

التأخر في رفع رّد الُمدعى عليه في الحكم ا"ول أو في أي من ا"وامر التي أصدرتھا خ�ل النظر 

 لقضية في المرة ا"ولى. في ا

 

 ما لي:  2013مارس/آذار  28لمتحدة ل�ستئناف في حكمھا المؤرخ ذكرت محكمة ا"مم ا .49

 
  

ھناك مسألة تمھيدية يجب البت فيھا، وھي أّن محكمة ا(ستئناف تقضي أّن محكمة 

ا"ونروا للمنازعات لم تتبع ا جراء السليم عندما سمحت للُمدعى عليه بالمشاركة 

ا جراءات بدون طلب رسمي  لغاء المھلة الزمنية المضروبة على رّده على في 

  الدعوى وللمشاركة في المحاكمة. 

  

[...]  

  

تتطلب الشفافية، والمعاملة المتساوية للطرفين، وا(حترام الواجب للعرف المقتبس 

الطرف  رفَع طلب رسمي عند وجود محاولة لرفع رّد متأخر، كما تتطلب إع�مَ 
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ر بالطلب، ويفّضل ا(ستماع لرأيه فيه، وذلك قبل أّن يبّت القاضي بشأن الطلب اWخ

  ُمحفdز. قضائي سليم و بموجب أمر

 

للمشاركة م المتحدة ل�ستئناف، لم تتسلّم المحكمة طلباً من الُمدعى عليه بعد حكم محكمة ا"م .50

يناير/كانون  14) المؤرخ 2014( 006. وبموجب ا"مر رقم في ا جراءات ورفع رد متأخر

، أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن يبين فيما إن كان يطلب إذناً من ھذا القبيل، وإذا 2014الثاني 

كان الجواب نعم فعليه بيان أسباب ھذا الطلب، وُمنح المدعي سبعة أيام من تاريخ تسلّم طلب 

 الُمدعى عليه لرفع رد. 

 
، رفع الُمدعى عليه طلباً لتمديد الوقت لرفع رّد متأخر، 2014 يناير/كانون الثاني 23في  .51

 وطلب ا ذن للمشاركة في ا جراءات. 

 
رفع رداّ ي، ولم 2014يناير/كانون الثاني  26أرِسل طلب الُمدعى عليه إلى المدعي في  .52

 عليه. 

 
 020ا"مر رقم  بعد نظر المحكمة في طلب الُمدعى عليه، قضت المحكمة بموجب .53

، أّنه في ظل الظروف المحددة في القضية فمن الم�ئم 2014فبراير/شباط  10) المؤرخ 2014(

وقبول الرد المتأخر، وأسباب ذلك القرار متوفرة منح الُمدعى عليه ا ذن للمشاركة في ا جراءات 

  اWن. 

 
قصير المھل الزمنية التي من القواعد ا جرائية لت 30تملك المحكمة السلطة بموجب المادة  .54

عندما تتطلب مصالح العدل ذلك. وبموجب المادة  2حددتھا القواعد، أو تمديدھا، و لغاء أي قاعدة

من القواعد ا جرائية للمحكمة، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر أو إعطاء أي توجيه يبدو م�ئماً  14

 للبت العادل والسريع للقضية و قامة العدل للطرفين. 

 

                                      
2
  باستثناء الموعد النھائي المفروض على مراجعة القرار.  
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خذت المحكمة في الحسبان التاريخ ا جرائي لھذه القضية بما في ذلك الحكم السابق أ .55

، والمذكرات التي الصادر عن المحكمة وكذلك الحكم الصادر عن محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف

 رفعھا الُمدعى عليه لدعم طلبه، والواقعة التي مفادھا أّن المدعي لم يرفع أي مذكرات رداً عليه.

 
، والمحكمة تأخذ في ا(عتبار وجوب خصائصھايجب أن ُتدرس كل قضية بناًء على  .56

مراعاة المھل الزمنية باعتبارھا مسألة من مسائل القانون، وكذلك باعتبارھا مسألة من مسائل 

الصحة ا جرائية وا نصاف ومصالح إقامة العدل. وتعتبر المحكمة في الظروف الخاصة لھذه 

وأن تقبل تأخر  6ب في مصالح العدل تمديد المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة أن مما سيص القضية

الُمدعى عليه في رفع رّده. وترى المحكمة في تقييمھا أّنه نظراً إلى تعّقد المسائل الوقائعية والقانونية 

 في ھذه القضية، ونظراً إلى تقييم المحكمة القاضي بضرورة عقد جلسة استماع شفوية (ختبار

ا"دلة، فقد كان من الم�ئم للمحكمة أن تمنح الُمدعى عليه ا ذن لرفع رّد متأخر وللمشاركة في 

 ا جراءات. 

 
 

 
  ھل كان قرار الُمدعى عليه القاضي بإنھاء تعيين المدعي قراراً اُتخذ حسب اصول؟ 

   

 
-Haniya 2010سيراً على خطى محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في حكمھا رقم  .57

UNAT-024 وحكمھا رقم ،Maslamani 2010-UNAT-028 فإّن المحكمة عندما تراجع ،

) فيما ii) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبـِتت أم ( (i(ستنظر  ھاإجراًء تأديبياً فإنّ 

قوبة المفروضة متناسبة ) فيما إن كانت العiiiإن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم ( (

 .مع المخالفة أم (

  

  إثباتاً معقو(ً؟  عليھا العقوبة تھل أثِبتت الوقائع التي قام

 
 ، أشار السيد نوردال إلى اWتي:2011أبريل/نيسان  5في رسالة القرار المؤرخة  .58
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 اإّن أفعالك المتمثلة في تورطك في مشاجرات عنيفة متعددة، ومحاولتك لتضليل ھذ

التحقيق وتقديم شھادات مشفوعة بيمين مزورة ل]ونروا تشّكل عجزاً عن مراعاة 

معايير السلوك التي تليق بموظف في ا"ونروا، وھي تعتبر سوء سلوك خطيراً 

  يوجب اتخاذ إجراءات تأديبية.

 

  

بھا من الواضح من ھذه الرسالة أّن عقوبة إنھاء التعيين استندت إلى ث�ث مخالفات مزعومة ارتك

ان أبو العمرين، والثانية ھي اعتداء مزعوم المدعي. والمخالفة ا"ولى ھي اعتداء مزعوم على إيم

ناصر أحمد وشاح وأشرف أحمد وشاح، والثالثة ھي تقديم ما ُيزعم أّنھا شھادات مزورة على 

فية لدعم مشفوعة باليمين. وستدرس المحكمة ك�ً من ھذه المزاعم للبت فيما إن كانت ھناك أدلة كا

  الزعم. 

 

 : Molari, 2011-UNAT-164كما قضت محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في حكمھا  .59

  

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 

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

الجلّي والمقنع يطلب ما يفوق رجحان البينة لكن أقل من البرھان ا"بعد من الشك 

 المعقول، بمعنى أّن صدق الوقائع المؤكدة راجح رجحاناً كبيراً.

 

في الردود التي رفعھا المدعي إلى الوكالة، وكذلك في المذكرات التي رفعھا إلى المحكمة،  .60

برأته منھا سأل مراراً كيف يجوز أن تتخذ الوكالة في حقة إجراءات تأديبية فيما يخص مزاعم 

يست المحاكم ا(بتدائية وا(ستئنافية في غزة. ومن القوانين الواضحة أّن أحكام المحاكم الوطنية ل

-Abu Ghali, 2013ملزمة للوكالة، وقد أفادت محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في حكمھا 

UNAT-366  :بما يلي 
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سوء السلوك، المستند إلى أفعال جنائية يقوم عليھا، ( يعتمد على إدانة الموظف  إنّ 

بجريمة في محكمة وطنية. وكما استنتجت المحكمة ا دارية ل]مم المتحدة، وھي 

فإّن "أعباء ومھمات إثبات مختلفة تنشأ في... ا جراءات الجنائية  محكمة سابقة،

قيق في سوء سلوك بموجب النظامين المحلية عن تلك التي تنشأ في ظل تح

    ا"ساسي وا داري للموظفين المعمول بھما في [الوكالة]." 

  

 ا(عتداء المزعوم للمدعي على إيمان أبو العمرين

 
يوف حفل تدل على وقوع حادثة بدأت في المنزل الذي تجّمع فيه ضھناك أدلة كافية  .61

جة المدعي، وامتدت المشاجرة إلى خارج الزفاف، ووقعت مشاجرة بين إيمان أبو العمرين وزو

، فتدخل الرجال الذين كانوا جالسين في الخارج، وكان كل متشاحناتالمبنى وشاركت فيھا ضيفات 

واحد منھم يفصل بين زوجته وبين النساء ا"خريات لفض المشاجرة "ّنه من غير المقبول أن يلمس 

 الرجل أنثى ليست من قريباته المقربات. 

 
تعرضت  صابة طفيفة دفعتھا إلى طلب رعاية طبية، بيد يضاً أّن إيمان أبو العمرين وثُبت أ .62

جوھري مستقل يدعم الشكوى القائلة إّن المدعي تورط في اعتداء عنيف عليھا؛ أّنه ( يوجد دليل 

والظاھر أّن المحقق لم يأخذ في ا(عتبار إمكانية أّن إيمان أبو العمرين تعرضت لcصابات خ�ل 

اجرتھا مع زوجة المدعي. وتشير ا"دلة إلى أّن إيمان أبو العمرين تشاجرت، بمؤازرة من نساء مش

 أخريات، مع زوجة المدعي في محاولة لتقييدھا. 

 
موثوقين في الظاھر" يدعمون الحجة القائلة إّن  أفاد تقرير التحقيق أّنه ُوجد أربعة "شھود .63

المدعي اعتدى على إيمان أبو العمرين؛ وھؤ(ء الشھود ھم المشتكية نفسھا، وأخو العروس، 

والعريس (الذي كان ابن أخي المشتكية والمدعي)، وقريب آخر اسم عائلته وشاح ( تتضح صلة 

 القرابة بينه وبين المشتكية والمدعي. 
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ُيدرج المشتكية بصفة شاھدة ضد المدعي لكّنه ( أو(ً، ت�حظ المحكمة أّن تقرير التحقيق  .64

يعتبر المدعي شاھداً، و( يمكن للمشتكية أن تقّدم تأكيداً مستق�ً للشكوى التي رفَعتھا، مما يعني أّن 

ة ُيختبر اتساقھا مع إفاداتھا ال�حقة تنطوي على قيمة قليلة بصفتھا دلي�ً، و( تتعدى أن تكون ماد

 الشكوى ا"صلية.  

 
عن المعلومات التي لديه عن  63عندما سأل المحقق الشاھد ا"خير الُمشار إليه في الفقرة  .65

المشكلة التي وقعت بين المدعي وأعضاء من عائلته قال: "لم أشھد أي مشاكل بينھم"، بيد أّنه مضى 

إّن المدعي اعتدى على إيمان أبو العمرين.  في شرح ا"حداث في حفل الزفاف بما في ذلك قوله

، وإفادة (حقة أدلى بھا وعند ا"خذ في ا(عتبار أّن إفادته ا"ولى كانت أّنه لم يشھد "أي مشاكل"

ّنه لم يشھد الحادثة الثانية، فقد كان ينبغي اعتبار وصفه ل]حداث التي وقعت في حفل إ قال فيھاو

على ھذه الضعف الواضح في بأي تعليق ( يدلي رير التحقيق تق ، لكنّ الزفاف وصفاً غير موثوق

إشارته إلى تعليق أدلى به المدعي له، فقد قال إّن إفادته فھو  ا فادة. أّما العنصر الثاني الحاسم في

بارتكابه ھذه ا(عتداءات ضد أقاربه." وھذه ا فادة مبھمة بعض المدعي "أخبره مرة بأّنه أخطأ 

إن كانت تتعلق با(عتداء المزعوم ا"ول أو التحقيق إلى أّنه من غير الواضح  الشيء ويشير تقرير

ا(عتداء المزعوم الثاني. ويشير التقرير أيضاً إلى أّن المدعي، عندما طلب منه معاون المساَعدة 

ھذا الشاھد بعيد القانونية التوضيح، رفض تقديم إفادة أخرى؛ وتجد المحكمة أّن الدليل الذي قّدمه 

 عن أن يكون واضحاً ومقنعاً. 

 
قّدمه العريس وأخو العروس، وھما شخصان يبقى الدليل القائم ضد المدعي ھو الدليل الذي  .66

بصورة وثيقة بالزفاف الذي شّوشته المشاجرة التي اندلعت. ولئن كان يجب منح إفاداتھم  يرتبطان

وقع "أمام حشد  المشتكية أفادت بأّن ا(عتداءأّن ئم، إ(ّ أّن المحكمة ت�حظ أّنه نظراً إلى الوزن الم�

ين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالمشتكية ( ينجح في ا(ختبار دتأييد ا فادات من الشاھمن الناس"، فإّن 

، وھو الذي ينص على أّنه ينبغي Molariالوارد في حكم محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في قضية 

 وء السلوك. وجود دليل واضح ومقنع على س

 
، وإفادًة من ابنه في مواجھة ھذه ا"دلة نجد إنكاراً متكرراً من المدعي (رتكاب أي اعتداء .67

لم يھاجم إيمان أبو العمرين، وإفادات من نسيَبي المدعي يقو(ن فيھا إّنھما كانا في  يقول فيھا إّنه
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بأّن إفادات الشھود  تقرير التحقيقد أفاحفل الزفاف وإّنھما لم يريا المدعي يھاجم إيمان أبو العمرين. 

ا"خيرين ليست دلي�ً إيجابياً على أّن المدعي لم يرتكب اعتداًء، فلو كان ھؤ(ء الشھود حاضرين 

دليل تبرئة واضحاً ة ولم يروا المدعي يعتدي على المشتكية لكان ذلك رالزفاف وشھدوا المشاج في

ھا في تقرير التحقيق، بيد أّن ا"سئلة التي ُطرحت على ُيقّيم إزاء إفادات ا دانة التي اعُتمد علي

رت الشھود لم تكن دقيقة بما يكفي (ستخ�ص إجابات واضحة على ما شوھد فع�ً، وھذه مشكلة أثّ 

وا طأّن ھؤ(ء الشھود، الذين ارتبمع ا"سف في عدد من المقاب�ت. ولئن كانت المحكمة ت�حظ 

صلحة في دعمه، إ(ّ أّنه يجب أيضاً منح ا"دلة التي قّدموھا وزناً بالمدعي بالمصاھرة، كانت لديھم م

 م�ئماً. 

 
بعد ا"خذ في ا(عتبار مجموع ا"دلة ضد المدعي وا"دلة التي في صالحه كما ھي مبينة  .68

في تقرير التحقيق، تستنتج المحكمة أّن ا"دلة ضد المدعي لم تكن واضحة ومقنعة ضمن معنى 

-Molari, 2011-UNAT ه محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في حكمھا ا(ختبار الذي وضعت

164.      

 
  

 ا(عتداء المزعوم للمدعي على ناصر أحمد وشاح وأشرف أحمد وشاح

 
شمل تقرير التحقيق إفادات من سبعة شھود تدعم الزعم بأّن المدعي اعتدى جسدياً على  .69

مشھد ناصر أحمد وشاح وأشرف أحمد وشاح. وكان خمسة من ھؤ(ء الشھود حاضرين في 

ا"حداث ھم المشتكيان ناصر أحمد وشاح وأشرف أحمد وشاح، وشقيقتا المشتكيان إيمان أبو 

فت وشاح، وھي زوجة ناصر وشاح. وت�حظ المحكمة أّن شھود العمرين وسھيلة مطر، ومير

مع العيان الوحيدين كانوا المشتكين أنفسھم أو شھوداً يرتبطون بالمشتكيين إّما بالنسب أو المصاھرة. 

ھم أّنھم ليسوا متجردين تماماً، فإّن ، الذين ُيمكن اعتبارن الم�ئم  فادة ھؤ(ء الشھودزإعطاء الو

 أّن ا"دلة المقدمة ضد المدعي لم تكن واضحة ومقنعة.ج المحكمة تستنت

  

        تقديم ما ُيزعم أّنھا شھادات مزورة مشفوعة باليمين
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من أخطر المزاعم ضد المدعي، وھي مزاعم تتأخر في تاريخھا عن ا(عتداءات  .70

المحقق؛ وھذه بحد ذاتھا مسألة المزعومة، أّنه قّدم شھادات مزورة مشفوعة باليمين ُصممت لتضليل 

تأديبية خطيرة. وفي جلسة ا(ستماع، شرح المدعي أّنه لم يلعب دوراً في صياغة الشھادات 

المشفوعة باليمين لكّنه اعتقد أّن مما سيساعده في قضيته أن يرفع نسخاً من الشھادات المشفوعة 

محاكمة الجنائية في القضايا باليمين، وھي شھادات أِخذت أمام سلطات المحكمة فيما يخص ال

 المقدمة ضده ھو وولديه. 

 

أّما ما يخص التھمة الخطيرة المتمثلة في تقديم شھادات مزورة مشفوعة باليمين، فقد كان  .71

الدليل الذي قّدمه السيد نوردال واضحاً، ومؤداه أّنه لم يتھم المدعي بأّنه زور بنفسه الشھادات أو أّنه 

ى أّنه لعب دوراً في تقديم ھذه الشھادات التي وجدھا المكتب القانوني في رألكّنه  اعتبره مزّورھا

تصرف السيد نوردال حسب ا"صول وأوعز إلى المكتب ، ا قليم مزورة. ولدى تسلّم ھذه الشھادات

 القانوني في ا قليم بمراجعة ا"دلة التي قّدمھا المدعي وإع�مه بالنتائج التي يتوصلون إليھا. 

 
شھادات على ا"قل من بين  8أّن  2011فبراير/شباط  9وجد تقرير التحقيق المؤرخ  .72

المشفوعة باليمين كانت مزورة. وفي جلسة ا(ستماع، كان المحقق واضحاً عندما  12الشھادات الـ

قال إّنه حدد أربع شھادات مزورة حسب رأيه أو كانت تتضارب مع ا فادات التي قّدمھا له 

أدليا بشھادة مشفوعة باليمين، وقد حدد م. وأنكر اثنان من أصحاب ا فادات أّنھما ا"شخاص أنفسھ

على سؤال  أّكد في رّدهھو شھادتين أخريين متضاربتين مع ا فادات التي أدلي بھا خ�ل التحقيق، و

أربع حّدد فقط  ن التي تزعم الوكالة أّنھا مزورة أّنهالمشفوعة باليميا"خرى حول الشھادات ا"ربع 

شھادات إشكالية وأّن اWنسة ميتشل توصلت إلى استنتاج بناًء على الشھادات ا"خرى بعد قراءة 

الوثائق. وعندما ُسئل المحقق إن كان قد اطلع على التقرير قبل أن ُيرفع إلى السيد نوردال أجاب 

 فوعة باليمين. بالنفي، وأّكد أّنه كان المحقق الذي قابل ا"فراد الذين قّدموا الشھادات المش

 
عِط شھادة اسُتدعي للشھادة السيد محمد حسن سالم الذي أخبر المحقق في ا"صل أّنه لم يُ  .73

أّكد للمحكمة أّنه أدلى بالفعل بشھادة مشفوعة باليمين وشرح قائ�ً إّن أحد  مشفوعة باليمين. وقد

ّنه كان خائفاً إالمشتكين، وھو السيد ناصر أحمد وشاح، كان حاضراً عندما استجوبه المحقق، و
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ومحَرجاً، ولذلك أنكر أّن التوقيع كان توقيعه. وعليه، يبقى واحد من أصحاب ا فادة أنكر أداء القسم 

 ى شھادته. عل

 
المشفوعة باليمين، وقد تقرر أّن أربعاً  12يبسط تقرير التحقيق تحلي�ً لكل من الشھادات الـ .74

نفسھم أثناء مجريات التحقيق. وقد أمن الشھادات متضاربة تماماً مع ا فادات التي قّدمھا ا"شخاص 

استندت  ھذه ا(ستنتاجات تقرر أيضاً أّن ثمان أخرى إّما مزورة أو متضاربة؛ وت�حظ المحكمة أنّ 

إلى عدد من العوامل بما في ذلك حا(ت التضارب بين الشھادات المشفوعة باليمين وا فادات التي 

ت الشھادة المشفوعة يفيما أعطِ تدور حول مسألة تتمثل قُّدمت أثناء التحقيق، وعلى إفادة غامضة 

ة مفادھا أّن أحد الشھود كان أمياً وبذلك ، وعلى واقعباليمين أمام محكمة أو وّقعت أمام قاٍض فحسب

لقي بظ�ل الشك يلئن كانت بعض ھذه النتائج ( يمكن إ(ّ أن يكون قد وقّع إفادة أعّدھا طرف ثالث. 

على صحة الوثائق وموثوقية الشھود، إ(ّ أّنه ( يوجد خيط جوھري يربط المدعي بھذه الشكوك 

اج بأّن المدعي تورط في استدراج شھادات كاذبة والتضاربات بما يبرر الوصول إلى ا(ستنت

 مشفوعة باليمين. 

 
المدعي سعى إلى تضليل  النتيجة القائلة إنّ  متقرر المحكمة أّن ا"دلة لم تكن كافية لدع .75

 التحقيق بتقديم شھادات مزورة مشفوعة باليمين. 

 
  

 ھل قّدمت الوكالة للمدعي تفاصيل كافية عن ا"دلة المقدمة ضده؟ 

 
ت�حظ المحكمة أّن من العوامل الجوھرية وا"ساسية الواجب أخذھا في ا(عتبار عند النظر  .76

فيما إن كانت الوقائع قد أثِبتت بأدلة واضحة ومقنعة أم (، ھو النظر فيما إن روعيت شروط 

للمدعي  وعلى وجه الخصوص، إذا لم ُتقّدما جراءات العادلة أثناء التحقيق والعملية التأديبية أم (. 

م�ئمة للرد على المزاعم وأعِطي فرصة ب عليه مواجھتھا معلومات كافية ليعرف القضية التي ترتّ 

ا(ستنتاج بأّن النتيجة التي صدرت عن الوكالة تم التوصل إليھا بعد ا"خذ المقدمة ضده ف� يمكن 

من المخالفات المزعومة، ستنظر  ع الوقائع والحجج ذات الصلة. وفيما يخص ك�ً في ا(عتبار جمي

 المحكمة إن كان المدعي أعِطي تفاصيل كافية عن ا"دلة المقدمة ضده لتمكينه من تقديم رد مفّصل. 
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             وم للمدعي على إيمان أبو العمرين وعلى ناصر أحمد وشاح وأشرف أحمد وشاحا(عتداء المزع

 
فقط إلى "أدلة  2009ديسمبر/كانون ا"ول  29تشير رسالة ا جراءات العادلة المؤرخة  .77

موثوقة" تدعم المزاعم المقدمة ضد المدعي. وفيما يخص ا(عتداء المزعوم ا"ول، تفيد رسالة 

إلى أّن "العديد من المتفرجين الذين كانوا حاضرين في حفل  2011أبريل/نيسان  5القرار المؤرخة 

جسدياً على إيمان أبو العمرين. وتشير الرسالة فيما الزفاف" قالوا إّنھم شھدوا المدعي وھو يعتدي 

ا(نخراط الفعال" للمدعي يخص ا(عتداء المزعوم الثاني إلى "العديد من المتفرجين" الذين شھدوا "

 في الحادثة. 

 

يتعلق بالمعلومات التي ُحصل من "المتفرجين"، لم يكن من الكافي إع�م المدعي  فيما .78

ببساطة أّن استنتاجاً قام على ا"دلة التي ُحصل عليھا. ويقتضي الوضع المثالي أن ُتقدم للمدعي 

لكي يستطيع، حسب ا(قتضاء، تقديم أسس يمكنه بناًء عليھا القول إّنه ( ينبغي قبول أسماء الشھود 

يقدم أسباباً قوية لتخطيء شاھد أو أكثر، أو  ثبات تحيزه ضده، أو  ا"دلة. على سبيل المثال، ربما

فيھا أسباب قوية تقتضي عدم كشف ھوية حالة استثنائية  وإذا لم توجدإثبات وجود دافع خفي عنده. 

كينه من تقديم مقدمي المعلومات أو الشھود ف� عذر للتقصير في توفير تفاصيل كافية للمدعي لتم

 دفاع م�ئم عن نفسه إزاء التھمة التأديبية. 

 
  

     تقديم شھادات مزورة مشفوعة باليمين

 

تفسير سبب عدم التحديد بدقة الشھادات المشفوعة باليمين التي  ُطلب إلى السيد نوردال .79

قّدمھا المدعي والتي تقرر أّنھا زّورت مع التذّكر بأّن الوكالة أرادت منح المدعي حقوقه في 

ا جراءات العادلة وأّنه استحق معرفة ا"دلة المقدمة ضده، فأجاب السيد نوردال إّن الممارسة التي 

وعدم كشف ھويات مقدمي المعلومات بسبب خطر وقوع  ھي توخي الحذر الشديد درج عليھا ا قليم

أّن  2010أكتوبر/تشرين ا"ول  21. ويبين التدقيق في رسالة السيد نوردال المؤرخة أفعال انتقامية
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القانوني في  المدعي لم يتلّق تفاصيل كافية لتمكينه من الطعن في النتيجة التي توصل إليھا المكتب

 ا قليم. 

 

في ظل ظروف ھذه القضية، و( سيما حدوث محاكمة جنائية للقضية في محكمة ابتدائية  .80

ومن ثم رفع استئناف، فقد كانت ھويات الشھود إلى حد كبير معروفة لدى جميع المنخرطين 

للمحاكم الجنائية وأّن انخراطاً مباشراً بمن فيھم المدعي. وبما أّن الشھادات المشفوعة باليمين قُّدمت 

ضمن دفاعه عن نفسه ضد التھمة التأديبية، ف� يمكن التعّذر بخطر وقوع أفعال المدعي رفعھا 

انتقامية لتبرير الفشل في توفير تفاصيل كافيه له عن ا"ساس الذي أشيَر بناًء عليه أّن الشھادات 

 المشفوعة باليمين مزورة.

    

للمدعي عن الشھادات المشفوعة باليمين التي تفاصيل كافية  اقتضت ا جراءات العادلة تقديم .81

اعُتقد أّنھا مزورة وعن ا"ساس الذي قام عليه ھذا ا(عتقاد لكي يستطيع الطعن في أي نتيجة 

 تمھيدية. وفي غياب التفاصيل الكاملة، فإّن كل ما استطاع تقديمه ھو إنكار بسيط وكامل للتھم. 

 
  

 من الوثائق   ھاالعادلة وغيرلغة رسالة ا جراءات 

 
سأل محامي المدعي السيَد نوردال عن سبب عدم تلقي المدعي لرسالة ا جراءات العادلة  .82

وغيرھا من الوثائق الحاسمة باللغة العربية، فأجاب السيد نوردال قائ�ً إّن السياسة التي ينتھجھا 

غتين ا نجليزية والعربية، وأفاد إّنه كان مكتب إقليم غزة تنص على إرسال الوثائق من ھذا القبيل بالل

(  لم يتسلمھا باللغة العربية فھي مسألةإن  هينبغي أن يتسلّم المدعي الرسائل باللغة العربية وإنّ 

يستطيع تفسيرھا أو تبريرھا. وترى المحكمة أّن ھذه إجابة محسوبة وسليمة؛ وفي أثناء مجريات 

شيئاً من اللغة ا نجليزية لكن بمستوى أساسي لم يكن كافياً  فھميالجلسة اتضح للمحكمة أّن المدعي 

الوقت الذي لم يكن للمدعي في  .للوثائق المرسلة إليه بدون طلب مساعدةلتمكينه من الفھم الوافي 

ممثل قانوني. وقال المدعي إّنه واجه صعوبة في طلب المساعدة وإّنه بذل أفضل ما بوسعه للرد 
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باللغة ا نجليزية ولم ُتوّفر ترجمة  تبالضعف في تقديم الرد "ّن الرسائل كانعلى الرسالة لكّنه شعر 

 لھا إلى اللغة العربية. 

  

  

  ا(ستنتاج

 

ت�حظ المحكمة أّن رسالة إنھاء التعيين تقّدم معلومات أكثر للمدعي من رسالة ا جراءات  .83

لم يكن لھا  كانت غير كافية لكن ه المعلوماتالعادلة التي تدعوه إلى تقديم تعليقاته. وصحيح أّن ھذ

 أي عاقبة "ّن قرار إنھاء توظيف المدعي كان قد اُتخذ. 

 

خرقت حقوق المدعي في ا جراءات العادلة خرقاً  يتضح مما سبق أّن العملية التأديبية .84

 صارخاً على النحو التالي: 

 
فھماً بلغة يستطيع فھمھا لم ُيعَط رسالة ا جراءات العادلة وغيرھا من الوثائق   ) أ(

 وافياً، أي اللغة العربية؛ وكان ھذا مخالفاً للممارسة المتبعة في مكتب إقليم غزة. 

لم ُيعَط نسخة من تقرير التحقيق أو تفاصيل كافية عن ا"دلة المقدمة ضده   ) ب(

ليستطيع الرد على مزاعم ارتكابه ا(عتداء، وقد أضعفه ھذا كثيراً في رّده على 

 جراءات العادلة. رسالة ا 

اُتھم بتقديم شھادات مزورة مشفوعة باليمين بدون أن ُيعطى تفاصيل كافية   ) ت(

 الرد، ولم يستطع ببساطة إ(ّ إنكار التھم. لتمكينه من 

 

 30المؤرخ  61/27ُتذّكر المحكمة أّن الجمعية العامة ل]مم المتحدة في قرارھا  .85

 قررت:  2007 /نيسانأبريل

  

...أن تنشئ نظاماً جديداً  قامة العدل يتسم با(ستق�لية والشفافية والمھنية وكفاية 

قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبادئ ويتماشى مع الموارد وال�مركزية 
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لضمان احترام حقوق الموظفين والتزاماتھم،  سيادة القانون واصول القانونية

  .سواء ومساءلة المديرين والموظفين على حدّ 

  

لو أغفلت المحكمة انتھاكات ا جراءات العادلة لتعارض ذلك مع المبادئ الواضحة التي قصدت 

  منھا الجمعية العامة ل]مم المتحدة أن تكون ركائز النظام الجديد  قامة العدل. 

  

   ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك، وإن كانت كذلك، فھل كانت العقوبة متناسبة؟ 

 

 على اWتي:  4.1نص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم ي .86

  

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.

 

، علّقت محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف Marshall, 2012-UNAT-270في الحكم  .87

في النظام ا"ساسي للموظفين في ا"مم المتحدة، وجاء فيه "إّن ا(لتزام  يردعلى نص مطابق تقريباً 

المفروض على الموظف بموجب ھذا النظام ا"ساسي ( يتطلب صلة بين سوء سلوك مزعوم 

 ومكان العمل." 

 

 
) 1967( 104المحكمة ا دارية ل]مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم  قضت .88

 بما يلي:  IIIفي الفقرة رقم 

  

يمكن  10إّن سوء السلوك الخاضع للعقوبة بموجب النظام ا"ساسي للموظفين رقم 

أن يكون سوء سلوك ارُتكب أثناء ممارسة الموظف لواجباته المھنية أو أفعا(ً 
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ارج أنشطته المھنية لكّنھا ممنوعة بموجب ا"حكام القانونية العامة التي ارُتكبت خ

  ُتنشئ التزامات عامة على الموظفين. 

  

 

خارج وقت أداء واجباته من الجلي من الفقه المتقدم أّن ارتكاب موظف (عتداء خطير  .89

، بعد فرت أدلة كافيةكن النظر فيھا لفرض عقوبة تأديبية. و( يوجد شك أّنه لو تومالمھنية مسألة ي

على أّن المدعي ھاجم المشتكين لكان ذلك تصرفاً تحقيق سليم يراعي ضمانات ا جراءات العادلة، 

 ( يليق بموظف في الوكالة ( سيما بمعلم في مدارسھا، ولكان إنھاء التعيين عقوبة م�ئمة. 

  

  تحيز أو دافع غير سليم أو خلل إجرائي؟  ھل شاب القرارُ 

  

 ھل كان من السليم توكيل السيد أشرف علي وشاح للتحقيق في القضية؟ 

 

كان فرداً احتج المدعي بأّن التحقيق كان معيباً "ّن المحقق، وھو السيد أشرف علي وشاح،   .90

من العائلة نفسھا مثله ومثل المشتكين. وشرح السيد أشرف علي وشاح المسألة قائ�ً إّن عائلة وشاح 

بالفرع الذي ينتمي الممتدة لھا ث�ثة فروع وأّنه ينتمي إلى فرع بعيد لم تكن له ع�قة عائلية قريبة 

ه كان أمام تضارب في المصالح إليه المدعي والمشتكين؛ وقال إّن حسب تلك الظروف لم يعتبر أنّ 

يجعل من غير المناسب أن يكون محققاً في القضية. وأعلم السيد نوردال المحكمة أّنه بحث في 

 لتحقيق. والمحكمة تتفق معه. من الم�ئم للمحقق المضي في ا المسألة وكان مطمئناً بأنّ 

  

 ومبرراً؟  ھل كان قرار وقف المدعي عن العمل وقفاً ب� أجر صحيحاً إجرائياً 

 
، وقاعدة النظام ا داري 4.10يبين كل من النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  .91

من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  12، والفقرة 2.110للموظفين المحليين رقم 

A/10Rev.1  المعني با جراءات التأديبية، ث�َث مسائل ُتؤخذ في الحسبان قبل وقف موظف عن

 قفاً مدفوع ا"جر أم غير مدفوع ا"جر على ذمة التحقيق: العمل و
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 ھل ھناك تھمة سوء سلوك؟   ) أ(

 ھل التھمة قائمة على أسس قوية في الظاھر؟  ) ب(

ھل سيؤدي بقاء الموظف في منصبه أثناء التحقيق إلى ا ضرار بمصالح   ) ت(

 الوكالة؟ 

 

في العادة، إذا على اWتي: " A/10من توجيه شؤون الموظفين المحليين  16تنص الفقرة  .92

 العناصر الث�ثة فسيوَقف الموظف عن العمل وقفاً ب� أجر."  توافرت ھذه

 

 فيه ت�حظ المحكمة شھادة المحقق أشرف علي وشاح التي قال فيھا إّنه في الزمن الذي كان .93

وا ّن الشھود الوحيدين الذين قوبلإفاً عن العمل لم تكن المحاكمة الجنائية قد أنجزت، ووالمدعي موق

 –باستثناء المدعي كانوا المشتكين الث�ثة  فيما يخص ا(عتداء المزعوم على إيمان أبو العمرين

وشخص اسمه السيد أحمد، وھو  –إيمان أبو العمرين، وأشرف أحمد وشاح، وناصر أحمد وشاح 

موظف في ا"ونروا وّفر للمدعي المأوى عندما كانت الشرطة تبحث عنه. وقد عّبر المدعي عن 

لوقوع ھذه ا"حداث وأشار إلى أّنه رغب في مصالحة عشائرية. وقال المحقق إّنه لم يتوصل  سفهأ

أّن  بشأن ا(عتداء على إيمان أو العمرين، لكّنه استنتج بعد مقابلة خمسة أشخاص آخرينإلى رأي 

بليك، وھي  لم يشرح ما قصده بذلك، ثم أرسل ھذه ا فادات إلى اWنسة هالمدعي كان متورطاً بيد أنّ 

من الشرطة وا(دعاء العام أّن الموظفة المسؤولة في المكتب القانوني  قليم غزة، وذلك بعد التأكد 

 . المدعي اُتھم وأخلِي سبيله بكفالة في انتظار محاكمة جنائية

 
من الواضح من النتائج التي توصلت إليھا الوكالة أّن العنصر الوحيد الذي لُّبي من العناصر  .94

في الزمن الذي كان فيه المدعي موقوفاً عن  A/10ة في توجيه شؤون الموظفين المحليين الوارد

دلة المتوفرة للوكالة قُصرت كثيراً عن تلبية اختبار ما العمل ھو العنصر ا"ول، بيد أّن جودة ا"

ل يشّكل قضية قائمة على أسس قوية في الظاھر. وع�وة على ذلك، لم يقّدم الُمدعى عليه أي دلي

ليقترح بناًء عليھا أّن بقاء المدعي في منصبه جوھري، أو أي دليل حتى، ليثبت وجود أسس معقولة 

سيضر بمصالح الوكالة؛ وأقرب تلميح إلى أي دعم من ھذا النوع ھو البينة التي قّدمھا السيد نوردال 
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كان من المھم توصيل ومفادھا أّن الوكالة تتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع العنف الجسدي وأّنه 

( سيما في المدارس. اھا أّنه ( تسامح مع العنف الجسدي، وكان ھذا مھماً مؤدّ  صحيحة رسالة

إعمال وقف عن العمل وقفاً ب� أجر على أن يبرر وفق المعقول  ھذا العاملمن شأن وحتى لو كان 

وقفاً بأجر كامل، أّما ذمة التحقيق، فقد كان يمكن وقف المدعي عن العمل بصورة منصفة بوقفه 

ب� أجر في ھذه الظروف فھو يرقى إلى استخدام الوقف عن العمل وقفاً ب� أجر وقف المدعي وقفاً 

 . تعارض مع السياسات المقررةيعلى ذمة التحقيق كس�ح، وھذا 

 
  

تاريخ لكي يسري أثره اعتباراً من ھل كان من القانوني أن تعيد الوكالة تاريخ إنھاء تعيين المدعي 

  الوقف عن العمل؟ 

 
أكتوبر/تشرين ا"ول  7أعلِم المدعي أّن توظيفه في الوكالة أنِھي بأثر يسري من          .95

إلى أّن إنھاء التعيين بأثر  وھو تاريخ وقفه عن العمل وقفاً ب� أجر. وأشار السيد نوردال 2009

 رجعي من تاريخ الوقف عن العمل ب� أجر وارد في ا جراءات المتبعة في الوكالة.

 

سياسة الوكالة بشأن الوقف عن  A/10من توجيه شؤون الموظفين رقم  IIيبين الجزء  .96

 ي:على اWت A/10من توجيه شؤون الموظفين رقم  14على ذمة التحقيق. وتنص الفقرة العمل 

 
مع أّن الوقف عن العمل وقفاً ب� أجر على ذمة التحقيق ( ُيفرض في البداية بصفة 

إجراء تأديبي، إ(ّ أّنه يجوز تحويله (حقاً إلى إجراء تأديبي بموجب قاعدة النظام 

  . 1.110ا داري للموظفين المحليين رقم 

 
تقع عليھم مسؤولية  يصعب الفھم كيف ُينفّذ ھذا العنصر المشوش من السياسة مديرون .97

التعامل مع المسائل التأديبية. والظاھر أّن ھناك حاجة إلى إرشادات واضحة تتناول سياسات ( يبدو 

دولياً في مجال ع�قات التوظيف المستنيرة، و( تقبل المحكمة  أّنھا تتفق مع ا"عراف المحترمة

 عي. شرعية سياسات تجيز عمليات إنھاء التوظيف التي تسري بأثر رج
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في المحصلة، بما أّن المحكمة وجدت أّن قرار وقف المدعي عن العمل وقفاً ب� أجر لم  .98

، فإّن إنھاء توظيف المدعي بأثر A/10يستوِف الشروط الواردة في توجيه شؤون الموظفين رقم 

 رجعي يبدأ من تاريخ وقفه عن العمل يفتقر إلى التبرير القانوني.

 
  ؟ A/10بمتطلب المشورة الوارد في توجيه شؤون الموظفين رقم  ھل التزم السيد نوردال

 
با جراءات التأديبية على  المعني A/10من توجيه شؤون الموظفين  2.3تنص الفقرة  .99

 اWتي:

  

ُتفّوض سلطة فرض إجراءات تأديبية، باستثناء الفصل بإجراءات موجزة، إلى 

رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين في الرئاسة العامة، وإلى مديري ا"قاليم كل 

تفويُض ھذه السلطة إلى مسؤولي الشؤون  لمديري ا"قاليمفي إقليمه، ويجوز 

القائمة على أسباب تأديبية ويجب تنسيق حا(ت إنھاء الخدمة  ا دارية في ا"قاليم.

 لموظفين. مدير شؤون امع المستشار القانوني و/أو 

   

في جلسة ا(ستماع، سأل محامي المدعي السيَد نوردال إن كان قد أجرى مشاورات مع  .100

، A/10إدارة الشؤون القانونية و/أو إدارة الموارد البشرية كما يقتضي توجيه شؤون الموظفين 

لقانونية إلى إدارة الشؤون ا وأّنه أرسل التقارير وجميع الوثائق ذات الصلة فأجاب بأّنه فعل ذلك

ائج التقرير، أن ينھي عقد وإدارة الموارد البشرية مشيراً إليھم إلى أّنه كان ينوي، بناًء على نت

المدعي؛ وطلب توجيھاً منھم فيما إن كان يستطيع المضي في ذلك بصورة سليمة. وطلب محامي 

بعد الجلسة أِمر المدعي أن يرى المراس�ت ذات الصلة التي قال السيد نوردال إّنھا في الملف؛ و

 الُمدعى عليه بإظھار المراس�ت ذات الصلة، وھذا ما فعله. 

 
، أرسلت اWنسة 2011فبراير/شباط  9مؤرخة يبين السجل أّنه بموجب رسالة إليكترونية  .101

كلير ميتشل المسؤولُة القانونية في ا قليم رسالة إليكترونية إلى إدارة الشؤون القانونية وإدارة 

الموارد البشرية مع نسخة من الرسالة إلى السيد نوردال، وطلبت فيھا رأيھم في إنھاء الخدمات 

وعلى وجه الخصوص، طلبت راءات العادلة. إلى حرصھا على ضمان ا جالمقترح مشيرة 
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النصيحة بشأن الطريقة الفضلى للموازنة بين حق المدعي في ا جراءات العادلة التي تقتضي 

إع�مه با"دلة المقدمة ضده وبين الھاجس المتمثل في أّن المدعي قد يھاجم أو يخيف أياً من الشھود 

 الذين ُذكرت أسماؤھم. 

 
فبراير/شباط  27شل أجوبة في رسالتين إليكترونيتين ا"ولى مؤرخة يتتسلّمت اWنسة م .102

اWنسة آنا سيغال مديرة الثانية من من اWنسة كورنيليا موسى مديرة الموارد البشرية، و 2011

وقد نصحت كل من مديرة الشؤون القانونية  3. 2011أبريل/نيسان  2الشؤون القانونية وتاريخھا 

 وإنھاء تعيين المدعي.  السيَد نوردال بأّنه يستطيع المضي قدماً  ومديرة الموارد البشرية

 
 قد روعيت.  A/10من توجيه شؤون الموظفين  2.3المحكمة مطمئنة بأّن الفقرة  .103

 
  

 ا"نتصاف

 
 من النظام ا"ساسي لمحكمة ا"ونروا للمنازعات على اWتي:  10من المادة  5تنص الفقرة  .104

  

يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا جراءين التاليين أو كليھما باعتبار ذلك 
  جزءاً من حكمھا: 

  
فسخ القرار ا داري المطعون فيه أو ا"مر بتنفيذ أداء معين، شريطة أّن   ) أ(

على محكمة المنازعات، في الحا(ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون فيه بالتعيين، 
أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضاً مبلغ تعويض يجوز للُمدعى عليه أن  أو الترقية،

يختار دفعه بد(ً من فسخ القرار ا داري المطعون فيه أو تنفيذ ا"داء المعين 
 المأمور به، وذلك رھناً بالفقرة الفرعية (ب) من ھذه الفقرة؛

، على أ(ّ يتجاوز عادًة ما يعادل الراتب ا"ساسي الصافي لمدة التعويض  ) ب(
سنتين للمدعي. لكن يجوز لمحكمة المنازعات في حا(ت استثنائية أن تأمر بدفع 

  تعويض أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار.  

                                      
3
فقد اعترض  المرسلة من اWنسة آنا سيغال إلى المحكمة بصفة الحجب، 2011أبريل/نيسان  2لقد قُدمت الرسالة ا ليكترونية المؤرخة  

أّن الرسالة ا ليكترونية تحمل طبيعة الع�قة الُمدعى عليه على كشف الرسالة ا ليكترونية للمدعي وھي غير محررة، وكانت حجته في ذلك 
نِو بين المحامي والموكل وتخضع للسرية المھنية وبناًء عليه ( يجوز كشفھا. وبدون التعليق على صحة ھذه الحجة، ت�حظ المحكمة أّنھا لم ت

ري أرِسلت المذكرة كلھا وملحقاتھا إلى المدعي، بأسف أّنه نتيجة لسھو إداكشف ھذه الرسالة ا ليكترونية للمدعي، بيد أّن المحكمة ت�حظ 
    رونية. تولم تنجح محاولة استرجاع ھذه الرسالة ا ليك
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 يمنع النظام ا"ساسي للمحكمة على وجه التحديد منح أضرار اتعاظية أو عقابية، كما يحدّ  .105

 التعويض المالي وغير المالي بحد أعلى مقداره راتب سنتين إ(ّ إذا كانت القضية استثنائية.

 

من الفقه الراسخ لكل من محكمة المنازعات ومحكمة ا(ستئناف أّنه فور إصدار المحكمة  .106

 حكماً يحّمل المسؤولية القانونية للُمدعى عليه، فإّن المبدأ الساري في تحديد استحقاق التعويض

يقضي بإعادة المدعي/المدعية في الوضع نفسه الذي كان سيكون فيه لو روعي ا(لتزام التعاقدي، 

-Warren 2010ھذا بقدر ما يمكن للمال تحقيق ذلك (حكم محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف رقم 

UNAT-059 ؛ كما ( يمكن منح تعويض في حال عدم معاناة ضرر. وعليه؛ يترتب على(

يثبتوا أّن انتھاكات العقد تسببت في خسارة أو ضرر (محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف المدعين أن 

 ).Antaki 2010-UNAT-095والحكم  Sina 2010-UNAT-094في الحكم 

 
التعيين محدد ا"جل للمدعي، وأن ُتدفع للمدعي جميع يؤمر بفسخ قرار عدم تجديد  .107

ما فيھا استحقاقات المعاشات التقاعدية التي كان استحقاقات الراتب والع�وات والعوائد ا"خرى ب

استعادة من تاريخ وقفه عن العمل وقفاً ب� أجر حتى تاريخ إعادته إلى وظيفته. وتعني يستحقھا 

ا(ستحقاقات في صندوق التقاعد أن المنتظر من المدعي التعويض عن العجز في المساھمات. 

ن، فإّن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغ تعويض يجوز أّن ھذه القضية قضية إنھاء تعييإلى ونظراً 

 للُمدعى عليه دفعه كبديل لفسخ القرار؛ وتحدد المحكمة ھذا المبلغ بالراتب ا"ساسي الصافي لسنتين. 

 
ھناك مسألة مبدأ مفادھا أّن المحكمة ترى أّن التعويض عن ا"ضرار غير المالية ينبغي أن  .108

يكون على ھيئة مبلغ إجمالي ( أن يقوم على أساس الراتب ا"ساسي الصافي، ففي المحصلة تقّيم 

ّن المحكمة درجة الضرر الذي تعرض له الفرد ومن ثم تحدد مقدار التعويض بناًء على ذلك، علماً أ

ھذه العملية ( ترتبط بمركز الفرد أو أقدميته، وبذلك ( ينبغي أن يرتبط التعويض بما يكسبه الفرد 

أو بمنزلته بل بالكرب الفعلي والضرر المعنوي اللذين عاناھما الفرد. والواجب أن ُتقّيم كل قضية 

على الطريقة التي عومل بناًء على وقائعھا وعلى السمات الفريدة التي يمتاز بھا الفرد عن غيره، و

بھا، وعلى ا"ثر الذي أحدثته تلك الطريقة في الفرد المعني (انظر على سبيل المثال أحكام محكمة 

-Warren 2010و Solanki 2010-UNAT-044ا"مم المتحدة ل�ستئناف ذات ا"رقام 
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UNAT-059 وIanelli 2010-UNAT-093 وZhouk (2012-UNAT-224) ويؤدي .

  ة قائمة على مبادئ إلى الحد من خطر جعل التعويضات غير متناسبة مع ا"ضرار. اتباع مقارب

 

 Abdel Khaleqتعتمد المحكمة المبادئ التي وضعتھا في الحكم رقم   .109

UNRWA/DT/2013/022 منه؛ وتقوم ھذه المبادئ على أّن تقييم  84، وتحديداً في الفقرة

 مسألة منح تعويضات عن الضرر المعنوي أو عدم منحھا ينبغي أن يأخذ الخطوات التالية: 

 
 

 ينبغي التوصل إلى نتيجة بشأن معاناة المدعي، أو عدم معاناته، ھذا الضرر فع�ً.   . أ

 

 كم بالتعويض عنه. إذا لم يعاِن ھذا الضرر ف� أساس للح  . ب

 
إذا عانى ھذا الضرر، فسيكون من المھم للمحكمة أن تضع تحديداً وقائعياً لمستوى   . ت

الضرر مع تذّكر أّن مشاعر ا(نزعاج، وا جھاد، والقلق، والضرر النفسي وجميع 
المقومات التي تشّكل فرادى أو متراكمة ما ُيشار إليه بمصطلح "أضرار معنوية" 

ّدتھا. في أحد طرفي السلسلة يكمن مستوى أدنى من الشّدة، وفي تتراوح في درجة ش
طرفھا اWخر يمكن مستوى كبير من الشدة، وبين ھذين النقيضين القصويين يكمن 
مستوى م�ئم، والمحكمة مؤتمنة حسب ا"صول "داء مھمة تحديد ھذا المستوى بعدما 

 لته العاطفية. رأت أو استمعت للشخص الذي قّدم ا"دلة ووصف مشاعره وحا

يجب أن تطمئن المحكمة إلى أّن الضرر الموصوف يمكن نسبه إلى الفعل الذي أقدم   . ث
 عليه الُمدعى عليه. 

 

في الحا(ت التي يكون فيھا الفعل غير الشرعي مرتكباً بصورة كيدية، أو كان مستبداً    . ج
بد أّنه فاقم وب� إبداء ا(عتبار الواجب للمخاوف الشرعية لدى الموظف ومشاعره، ف� 

 مشاعر الكرب وسيؤدي بناًء على ذلك إلى تعويض أكبر. 

 
على المحكمة أن تأخذ في الحسبان أّن التقييم الذي جرى التوصل إليه ينبغي أن يكون   . ح

م�ئماً للضرر المتكبد، فمنح مبلغ تافه سيؤدي إلى انعدام الثقة في السياسة المكونة 
"ساس أحكام التعويضات ھذه، وإلى مثل ذلك سيؤدي منح تعويض مفرط؛ وبناًء على 

 مبدأ الم�ئمة والتناسب.  ذلك؛ على المحكمة أن تتذكر
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أخيراً، سُتذّكر المحكمة نفسھا بأّنھا ( تملك ص�حية منح أضرار اتعاظية أو عقابية،    . خ
 وأّن ما ستمنحه يجب أن يكون تعويضياً بالفعل. 

 
 

كان متوسط مبلغ التعويض عن الضرر غير المالي في ا"حكام النھائية لمحكمة ا"مم  .110

إلى  2009يوليو/تموز  1ا"مم المتحدة ل�ستئناف في الفترة من  المتحدة للمنازعات ومحكمة

من الوثيقة  147دو(ر أميركي (انظر الفقرة  17,000ھو  2012ديسمبر/كانون ا"ول  31

A/68/346 23، وھي تقرير ا"مين العام عن إقامة العدل في ا"مم المتحدة المؤرخ 

دو(ر أميركي نقطة مرجعية  17,000الـ). وبناًء على ذلك، يشّكل مبلغ 2013أغسطس/آب 

مفيدة عند تقييم التعويض عن الضرر غير المالي مع ا"خذ في الحسبان، بطبيعة الحال، أّن 

 الظروف في أي قضية بعينھا قد تسّوغ منح تعويض أكثر أو أقل من ذلك. 

 

الطلبة شھد المدعي أّن سمعته تضررت بسبب إنھاء تعيينه من الوكالة، وقال "يشير إلي  .111

إشاعات حول سبب التوقيف عن العمل، الذين كنت أدرسھم ويقولون إنني ُطردت". وھناك تكھنات و

 وبعضھا غير صحيح إلى درجة كبيرة وُمضر. 

 
قال إّنه تأثر اجتماعياً ونفسياً ومالياً بسبب وقفه عن العمل وقفاً ب� أجر، وأشار إلى أّن لديه  .112

 طلبة وإّنه لم يستطع دفع رسوم دراستھم. أطفا(ً 

 
ُينھى توظيفه بسبب سوء السلوك الخطير، الذي أّن الشخص عندما حيط المحكمة علماً بت .113

فاق آفي الحصول على وظيفة بديلة، ومما يفاقم ذلك  يشمل ارتكاب العنف، فإّنه سيواجه صعوبة

لم يخرق ا جراءات عمل وقفاً ب� أجر التوظيف المحدودة في غزة. وتجد المحكمة أّن الوقف عن ال

دان فحسب بل سبب للمدعي الكثير من المشقة وساھم في الكرب الناجم عن فقالمقررة في الوكالة 

 عاماً من العمل وضيق ا"فق في الحصول على وظيفة ثانية.  20الوظيفة بعد 

 
المدعي، والطريقة التي ُنفّذ مع ا"خذ ا"دلة في ا(عتبار، تقضي المحكمة بأّن إنھاء توظيف  .114

فيھا بما في ذلك طول فترة الوقف عن العمل وقفاً ب� أجر، سببا للمدعي الكثير من الكرب وا ساءة 

 دو(ر أميركي.  15,000نحه المحكمة تعويضاً مقداره مللسمعة، وبذلك ت
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 الحكم

 
 الدعوى ناجحة.  .115

  

    ُيؤمر بما يلي: 

 

 قرار وقف المدعي عن العمل وقفاً ب� أجر. فسخ .116

  

 .فسخ قرار إنھاء توظيف المدعي .117

 
ا فيھا استحقاقات يجب على الُمدعى عليه إعادة المدعي إلى وظيفته مع الرواتب والمنافع بم .118

التقاعد، على أن ُتعاد إليه من تاريخ وقفه عن العمل حتى تاريخ إعادته إلى عمله بما يفضي إلى 

 وضع ذاته الذي كان سيكون فيه لو أّن الوكالة راعت التزاماتھا التعاقدية. جعله في ال

 
 15,000يؤمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي تعويضاً عن ا"ضرار المعنوية مقداره  .119

 دو(ر أميركي.

 
بديل عن إعادة المدعي إلى وظيفته يجوز للُمدعى عليه بموجبه أن يدفع إلى المدعي  ھناك .120

. ولدرء الشك، فھذا المبلغ إّنما ھو با ضافة إلى إعادة مقدار الراتب ا"ساسي الصافي لسنتين

 الراتب والمنافع التي ُمنعت بصورة غير قانونية خ�ل فترة الوقف عن العمل ب� أجر. 

 
يوماً من التاريخ الذي يصبح  60خ�ل المبالغ متقدمة الذكر في دفع ب الُمدعى عليهيؤمر  .121

الحكم فيه واجب التنفيذ، وخ�ل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا"ميركي كما ھو محدد في 

ي ، فسيضاف ما مقداره خمسة فالمحددة يوماً  60خ�ل مدة الـفي ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .لرئيسي ا"ميركي حتى تاريخ الدفعالمئة إلى سعر الفائدة ا
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     (ُوقـiع) 

  القاضي غ�م ميران

  2014مارس/آذار  30 بتاريخ

 

  

  2014مارس/آذار  30 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـiع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


