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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/056                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/014 

Date: 27 May 2014 

Original:           English 
 

 

   بانة َبرازي ةحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حسن

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  نفسهالمدعي يمثل 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا#مم المتحدة !غاثة قرار ("المدعي") ضد  محمد سليم أحمد حسنھذه دعوى رفعھا  .1

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

 أسبوعاً بدون دفع أجر. قرار توجيه لوم كتابي إليه وإيقافه عن العمل 

  

  الوقائع 

 

سلك الخدمة في الوكالة في وظيفة مساعد مدير دعي دخل الم، 2008 أغسطس/آب 12في  .2

 .ا#ردن في مدرسة ذكور مأدبا ا!عدادية في 9مدرسة على الدرجة 

 

في  9، ُرقي المدعي إلى وظيفة مدير مدرسة على الدرجة 2009أغسطس/آب  1في  .3

 مدرسة مخيم إربد ا!عدادية للذكور. 

 

في  9، ُنقل المدعي إلى وظيفة مدير مدرسة على الدرجة 2011فبراير/شباط  7في  .4

 إربد.  منطقةمدرسة خزمة ا!عدادية للذكور في 

 

أو نحو ذلك، ُشكلت لجنة تقصي حقائق مكونة من ثJثة  2011سبتمبر/أيلول  25في  .5

أعضاء للتحقيق في شكوى مفادھا أّن المدعي حّرض طالباً في الصف الثامن ("الطالب") لرفع 

 شكوى باطلة من العقاب البدني ضد أحد المعلمين ("المعلم"). 

 

 . تمھيدي، أجِري تحقيق 2011أكتوبر/تشرين ا#ول  3في  .6

 

إلى رئيس  ، أرِسل التقرير غير المؤرخ الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق9للملحق  وفقاً  .7

يناير/كانون الثاني  8منطقة إربد وإلى مسؤول التعليم في منطقة إربد، وُختم بكلمة "تم تسلّمه" في 

 ويقول التقرير بالحرف الواحد:. 2012
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بعد التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد مدير المدرسة، توصلت لجنة تقصي 

  النتائج التالية: الحقائق إلى 

  

ھناك فشل إداري خطير وواضح في ا!جراءات المتخذة لمتابعة الحا*ت التي  .1

 ). 18-10- 7-6-5ُيحيلھا المعلمون إلى إدارة المدرسة (المرفقات أرقام 

على الشكوى ضد [المعلم] من العقاب البدني  يحّرض مدير المدرسة الطJبَ  .2

 ). 14والتدخين. (المرفق 

التأديبي ليس فعا*ً، ولم ُيعقد مجلس التأديب رغم أّنه كانت ھناك حا*ت السجل  .3

 ).18-14-10تستدعي ھذا العمل. (المرفقات أرقام 

إنذارات بدون عقد مجلس التأديب في المدرسة. (المرفق تلقى بعض الطلبة   .4

19.(  

ُوجد أّن مدير المدرسة أوكل مھمات إدارية إلى [المعلم]، علماً أّن ھذه المھمات  .5

عتيادية بصفته معلماً، وھي تشمل: ا!جازات الَمرضية ليست ضمن واجباته ا*

 ). 21وجدول المواعيد. (المرفق 

يثبت أّن مدير المدرسة يغادر المدرسة قبل نھاية وقت العمل أو أّنه يأتي إلى لم  .6

 عمل متأخراً. ال

لمدرسة لم ينفذ الخطوات الضرورية المطلوبة !عداد مدونة مدير اثُبت أّن  .7

 ).18سلوك في المدرسة رغم زعمه أّنه فعل ذلك (المرفق 

تبّين عدم وجود طريقة ممنھجة لمتابعة تأخر الطJب في بداية اليوم الدراسي  .8

 ). 18والسجل الخاص غير فعال. (المرفق 

ثبت أّن مدير المدرسة أمر طJب الصف التاسع بتنظيف المدرسة، ولذلك لم  .9

 ). 22. (المرفق 27/9/2011يحضر الطJب ثJثة من الحصص في تاريخ 

قّصر مدير المدرسة في تنفيذ واجباته ا!دارية بشأن حماية وأمن ممتلكات  .10

 )20-5-3مختبر الحاسوب. (المرفقات أرقام 
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وقد  2011سبتمبر/أيلول  25فيما يلي إفادة كتبھا الطالب ووّقعھا، وھي تحمل تاريخ  .8

 أرِفقت بالتقرير غير المؤرخ الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق: 

  

أنا [اسم] أشھد أّن مدير المدرسة طلب مني أن أكتب أنني رأيت المعلم [اسم] 

  يضربني وأّنه دخن داخل المختبر. لكّن ھذا لم يحدث. 

  

. المعلم [اسم] لم يضربني ولم اضطررت إلى كتابة ھذا #ّن مدير المدرسة أخافني

  يدخن، وھو فقط أحالني إلى مدير المدرسة. 

  

  طلب مني مدير المدرسة أن أفعل ذلك بعد أن أحالني المعلم [اسم] إليه بأربعة أيام. 

   

، أجرى فريق تحقيق ُشكل حديثاً من ثJثة أعضاء تحقيقاً في 2012أبريل/نيسان  9في  .9

 ا#مر.   

 

 رداً على سؤال من فريق التحقيق:  المدعي ا!فادة التالية، قّدم 2012أبريل/نيسان  19في  .10

 
  

سؤال: ھل حرضت الطالب [اسم] من الصف الثامن على رفع شكوى ضد المعلم 

وب) فحواھا أّنه يستخدم العقاب البدني ضد الطلبة عموماً وضده [اسم] (معلم الحاس

   ؟شخصياً 

  

رفع شكوى ضد المعلم المذكور، فھذا سلوك يتعارض لم أحّرض الطالب َقط على 

. وقد رفع الطالب الشكوى ضد المعلم مع أبسط القواعد والمبادئ والقيم ا#خJقية

المذكور #ّنه طلب منه ومن طJب آخرين مغادرة الغرفة الصفية والذھاب إلى 
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منازلھم. وقد استخدم المعلم المذكور العقاب البدني ضد الطJب كما قال الطالب في 

  إفاداته السابقة. 

  

 

 
قريراً إلى رئيس منطقة إربد تفي تاريخ غير معروف، أرسل مسؤول التعليم في منطقة إربد  .11

 التحقيق كما يلي: أوجز فيه تقرير فريق 

  

  موجز التحقيق

قال [الطالب] إّن [المعلم] كان يستخدم العقاب البدني ضده وإّن ذلك توقف بعدما  .1

 زارت اللجنة المدرسة.  

  قال [الطالب] إّن [المعلم] اعتاد التدخين في الممر ثم توقف عد زيارة اللجنة. .2

قال [الطالب] إّنه بعدما ُضرب توجه إلى مدير المدرسة الذي أحاله إلى مرشد  .3

 الذي طلبه بدوره من الطالب أن يكتب شكوى بشأن ما حدث.  M.Aالمدرسة 

الذي  M.A/Rنظراً إلى التناقضات في شھادة [الطالب] طلبت اللجنة من الطالب  .4

قال إّن [المرشد] طلب من الطJب أن يكتبوا شكوى من استخدام [المعلم] للعقاب البدني 

 وتدخينه في المبنى. 

  

  التوصيات:

    

لم يثبت أن مدير المدرسة حرض الطالب على الشكوى  -

 ضد المعلم. 

طلب من [الطالب] أن يكتب  M.Aثبت أّن مرشد المدرسة  -

عقاب البدني ويدخن في شكوى من أن [المعلم] يستخدم ال

 المبنى. 
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 Mشدد على أّن يخبر [الطالب] والطالب  M.A[المرشد]  -

 اللجنَة بأّن [المعلم] يدخن ويستخدم العقاب البدني. 

 

، كتب المسؤول القانوني ا#قدم في مكتب إقليم ا#ردن 2012يونيو/حزيران  13في     .12

 رسالة إلى المدعي يقول فيھا: 

  

بھدف النظر في شكوى حول  2011أكتوبر/تشرين ا#ول  3أجِري تحقيق تمھيدي في 

تحريض الطالب على رفع شكوى كيدية ضد سوء سلوك يتمثل في زعم ضلوعك في 

المعلم [اسم] في مدرسة خزمة ا!عدادية للذكور التي تعمل أنت مديراً لھا، وقد ُوسع 

  ه.للھدف ذات 2012أبريل/نيسان  10التحقيق في 

  

تعكس نتائج التحقيق أّن ھناك أدلة دامغة على أّنك تصرفت بطريقة غير مھنية وغير 

لشھادات بعض الطلبة لقد ُحّرضت [النص منقول] طالب الصف الثامن *ئقة. ووفقاً 

  [اسم] على رفع شكوى كيدية ضد [اسم] من أّنه يستخدم العقاب البدني ضده. 

  

وء سلوك يخرق النظامين ا!داري وا#ساسي يمكن فھم ھذه النتائج على أّنھا س

والنظام ا#ساسي  1/08و* سيما التعليمات التربوية الفنية رقم في الوكالة للموظفين 

  . 1.1للموظفين المحليين رقم 

  

بموجب القواعد وا!جراءات المتبعة في الوكالة، ونھوضاً بقصد الوكالة ومسؤوليتھا 

طلع تماماً اتخاذ قرار مُ  الواجبة والحرص على ا#صول القانونيةحقك في في ضمان 

وعادل، فإّنك بموجب ھذا ُتعطى فرصة للرد على نتائج التحقيق المذكور. وسُيعطى 

  للقرارات التي سُتتخذ. رّدك اعتباراً كامJً ضمن ا!طار العام 

  

يخ أيام من تار 7وعليه، ُتعرض عليك ھذه الفرصة لتقديم تعليقاتك بشأن النتائج خJل 

  تسلّم ھذه الرسالة. 
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، استفاد المدعي من فرصة التعليق على النتائج التي توصل 2012يونيو/حزيران  23في  .13

أنكر  1) 14إليھا فريق التحقيق، ورفع رسالة من تسع صفحات (ستشير إليھا المحكمة باسم الملحق 

ك أخJقيات التعليم والعصيان، كما فيھا المزاعم واتھم المعلم بجملة أشياء منھا العقاب البدني وانتھا

 اتھم مسؤول التعليم في المنطقة با*نتقام #ّنه (أي المدعي) رفع شكوى ضده.

  

 ، وّجه مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا#ردن إلى المدعي2012يوليو/تموز  31في  .14

 رسالة لوم وأوقفه عن العمل أسبوعاً بدون دفع أجر بسبب إساءة استخدام المنصب: 

 
  

!عJمك بتلقي شكوى من مستوى سلوكك الرسمي. وعلى وجه الخصوص، أكتب إليك 

ظيفة مدير مدرسة في مدرسة خزمة ا!عدادية ّنك أسأت استخدام منصبك في وأ أفيدَ 

للذكور وحّرضت الطالب [اسم] من الصف الثامن على رفع شكوى كيدية ضد المعلم 

  [اسم] من أّنه استخدم العقاب البدني ضده، لكّن الحقيقة أّنه لم يفعل ذلك. 

  

 Jأجر مدة في ضوء ما تقدم، تقرر توجيه رسالة اللوم ھذه وإيقافك عن العمل إيقافاً ب

  أسبوع واحد (سيبلغك مشرفك بتواريخه في الوقت المناسب). 

  

وإذا كان سلوكك الرسمي موضع شكاوى مرة أخرى فستضطر الوكالة إلى اتخاذ 

إجراء مJئم ضدك؛ ويجوز أن يكون ھذا ا!جراء فرض تدابير تأديبية تصل إلى إنھاء 

  خدماتك من الوكالة وتشمله. 

  

، وسيؤخذ الرسالة في ملف شؤون الموظفين الرسمي الخاص بكسُيحتفظ بسجل لھذه 

  في ا*عتبار عند النظر في زيادتك السنوية وترقيتك و/أو تمديد عقدك محدد ا#جل. 

                                      
1
   .2014مايو/أيار  15دعى عليه ھذا الدليل غير المترجم في بناًء على طلب المحكمة، كشف المُ  
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  ي أسمى من ا*نتقاد في المستقبل. مآمل أن يكون سلوكك الرس

   

 
عمليات ا#ونروا في ا#ردن طلب  ة، رفع المدعي إلى مدير2012سبتمبر/أيلول  1في  .15

مراجعة لقرار توجيه رسالة لوم كتابي إليه وإيقافه عن العمل إيقافاً بJ أجر مدة أسبوع. وفي طلب 

مراجعة القرار، أنكر المدعي أّنه حّرض الطالب على الشكوى ضد المعلم وقال إّن ھناك مؤامرة 

 ضده. 

 

عمليات  ةمدير تلى المدعي، ثّبتإ 2012سبتمبر/أيلول  27بموجب رسالة مؤرخة  .16

 ا#ونروا في ا#ردن قرار توجيه رسالة لوم كتابي إليه وإيقافه عن العمل إيقافاً بJ أجر مدة أسبوع: 

 
  

عن العمل إيقافاً  كوإيقاف ك[...] في حالتك أنت، فإّن قرار توجيه رسالة لوم كتابي إلي

ؤول الموارد البشرية في إقليم ، وھو القرار الذي أبلغك به مسبJ أجر مدة أسبوع

، لم يكن قراراً تعسفياً #ّن القرار اتبع تقرير 31/07/2012ا#ردن  برسالته المؤرخة 

تقييم تمھيدي أصدرته لجنة تقصي حقائق شّكلھا رئيس منطقة إربد للتحقيق في مزاعم 

دية رفعھا ضدك المعلم [اسم] مفادھا أّنك حّرضت الطالب [اسم]  على رفع شكوى كي

  أّنه مارس العقاب البدني ضد الطالب، لكّنه لم يفعل ذلك في الحقيقة. مفادھا ضده 

  

اھا أّن القرار جاء بسبب التحامل أو عناصر خارجة عن لقد أثرَت مزاعم مؤدّ 

الموضوع لكّنك لم تقّدم دليJً على التحامل. وزعمَت أيضاً أّن لجنة تقصي الحقائق التي 

المثارة ضدك لم تكن محايدة أو متجردة وأّن مسؤول التعليم في حققت في المزاعم 

ب القانوني ل[قليم تبرك مذنباً. [...] وعJوة على ذلك، أقام المكالمنطقة وجھھا لكي تعت

رأيه النھائي القائل إّنك مذنب بسوء السلوك على ا#دلة وإفادات الشھود التي جمعتھا 

للرد على ھذه المزاعم خJل عملية التحقيق لجنة تقصي الحقائق، وأعطيَت الفرصة 
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المؤرخة  INV-12-5ا#صول القانونية الواجبة رقم بيان حقك في وكذلك في رسالة 

لكّن رّدك لم يفند المزاعم القائلة إّنك حّرضت الطالب [اسم]  2012يونيو/حزيران  13

  على رفع شكوى كيدية ضده بأّنه مارس العقاب البدني ضد الطالب. 

  

يه، أستنتج أّن قرار الوكالة، القاضي بتوجيه رسالة لوم كتابي إليك وإيقافك عن وعل

ُتخذ بمراعاة كاملة للنظامين ا#ساسي وا!داري االعمل إيقافاً بJ أجر مدة أسبوع، 

  للموظفين في الوكالة. 

  

 
، رفع المدعي طلب تمديد الوقت لرفع دعوى أمام 2012ديسمبر/كانون ا#ول  30في  .17

 2012ديسمبر/كانون ا#ول  15ق دعواه المؤرخة ا#ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وأرف محكمة

 بطلب تمديد الوقت.

  

، وافقت المحكمة على 2012ديسمبر/كانون ا#ول  31المؤرخ  064بموجب ا#مر رقم  .18

 طلب المدعي لرفع دعواه بعد انقضاء الموعد النھائي. 

 
 دعى عليه. أرِسلت الدعوى إلى المُ ، 2012ول ديسمبر/كانون ا# 31في  .19

 
، رفع الُمدعى عليه طلباً لتمديد الوقت لرفع رّده على 2013يناير/كانون الثاني  25في  .20

 الدعوى إلى المحكمة. 

 
، أمرت المحكمة الُمدعى 2013يناير/كانون الثاني  30المؤرخ  002بموجب ا#مر رقم  .21

 . 2013ار مارس/آذ 14عليه بأن يرفع رّده في موعد أقصاه 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2013مارس/آذار  14في  .22

 
  

 حجج المدعي
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 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .23

  

)i(  التعليم في المنطقة في مناسبات عدة با*نتھاكات  أعلم مسؤولَ أّنه

 التي يرتكبھا المعلم لكن لم ُيتخذ أي إجراء؛

)ii(  أّن المعلم استخدم العقاب تشير شھادة الطالب وطلبة ا^خرين إلى

 البدني؛

)iii(  كتب الطالب إفادة جديدة تدل على أّنه تعرض للضغط من المعلم مما

 جعله يتھم المدعي بتحريض الطالب على المعلم؛

)iv(  (المدعي) بما ينسجم والنظامين ا#ساسي ومھنية بمسألة العالج

 وا!داري للموظفين في الوكالة. 

)v(  إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه؛اُتخذ القرار المطعون فيه بدون 

)vi(  اُتخذ القرار المطعون فيه بدافع ا*نتقام منه #ّنه طعن في السابق في

قرار نقله من مدرسة مخيم إربد ا!عدادية للذكور إلى مدرسته 

 الحالية مدرسة خزمة. 

  

 
 يلتمس المدعي أسباب ا*نتصاف التالية: .24

  

)i( رد ا*عتبار لسمعته المھنية؛ 

)ii(  الوكالة المطعون فيه؛فسخ قرار 

)iii( المقتطع؛  هالتعويض عن راتب 

)iv( التعويض عن المعاناة النفسية والمھنية؛ 

)v(  التحقيق مع ا#شخاص المسؤولين عن المزاعم الباطلة ضد واتخاذ

 إجراء ضدھم. 
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  حجج الُمدعى عليه

  

بJ  حجة الُمدعى عليه ھي أّن قرار توجيه رسالة لوم إلى المدعي وإيقافه عن العمل إيقافاً  .25

 أجر مدة أسبوع قرار اُتخذ حسب ا#صول.

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. .26

 
  ا$عتبارات

  

ھل كان قرار الُمدعى عليه القاضي بتوجيه رسالة لوم إلى المدعي وإيقافه عن العمل إيقافاً بJ أجر 

  ؟ مدة أسبوع قراراً متخذاً بموجب النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين

 
 

على ا^تي في الجزء ذي  4.1ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  .27

 الصلة: 

  

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.

  

 على ما يلي:  2.10ين المحليين رقم ا#ساسي للموظفينص النظام  .28

 

يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء 

  سلوك.

 

 

 على التالي: 1.110تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .29
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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  .30

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

 .كل في إقليمهإلى مديري ا#قاليم ا!قليم 

 

 على ا^تي:  A/10فيما يخص اللوم الكتابي، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .31

 

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

ابي من حادثة واحدة، أو من حا*ت توبيخ لفظية أو كتابية تنشأ ضرورة توجيه لوم كت

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

 با!يقاف عن العمل بJ أجر، أو بتخفيض الرتبة، وذلك وفقاً لما تستوجبه الظروف.

 

 A/10موظفين المحليين وفي شأن ا!يقاف عن العمل إيقافاً بJ أجر ينص توجيه شؤون ال .32

 على ما يلي: 

  

ُيعفى الموظفون الموقفون عن العمل إيقافاً غير مدفوع ا#جر ضمن إجراء تأديبي  1.8

من أداء واجباتھم طوال فترة ا!يقاف، ولن ُيدفع راتب أو عJوات خJل ھذه الفترة. 

تقويمياً بدون  يوماً  30ولن تزيد فترة ا!يقاف عن العمل وقفاً غير مدفوع ا#جر على 

  الموافقة الخطية المسبقة لمدير شؤون الموظفين.

 

إرساء ا*نضباط في بيئة تربوية خالية المعنية ب 1/08التعليمات التربوية الفنية رقم  تنص .33

 :3.1على ا^تي في الفقرة  2008 /تموزمؤرخة يوليوال من العنف في مدارس ا#ونروا
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العقاب البدني، وغيره من أشكال العقاب القاسي والمھين وجميع أنواع العنف ضد  خ.

منعاً صارماً في جميع مدارس ا#ونروا ومراكزھا ا#طفال أو الطJب، ممنوع 

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

 .اعاة  ھذا المنعمربJ استثناء إدارة التعليم في ا#ونروا 

 

على أّن العقاب البدني يشّكل،  1/08التعليمات التربوية الفنية رقم ب من 1.4الفقرة تنص  .34

 اتإجراءعاقب ب، "سوء سلوك" ويالنظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين في الوكالةبموجب 

 ة: تأديبي

، أو ا!عانة سيكون موظفو ا#ونروا الذي يثبت تورطھم في استخدام العقاب البدني...

عليه، أو إخفاء وقوعه ُعرضة لتدابير تأديبية شديدة كما ھو منصوص عليه في النظام 

، وفي توجيه شؤون الموظفين رقم Cod/A/59/Rev.25ا#ساسي للموظفين 

A/10/Rev.1 ،أجر Jوتشمل ھذه التدابير اللوم الكتابي، وا!يقاف عن العمل ب ،

  فصل.وخفض الرتبة، وإنھاء الخدمة، وال

 

-Haniya 2010سيراً على خطى محكمة ا#مم المتحدة لJستئناف في حكمھا رقم  .35

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

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

) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع iiiالوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم * (كانت 

لكن، نشير إلى ا^تي استناداً إلى فقه محكمة ا#مم المتحدة لJستئناف في حكمھا  المخالفة أم *.

Abu Hamda 2010-UNAT-022: 

  

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

 على عدم القانونية، أو عدم العقJنية، أو على خلل إجرائي.
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  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة؟

  

أكتوبر/تشرين ا#ول  3لنتذكر أّن لجنة تقصي حقائق مكونة من ثJثة أعضاء حققت بتاريخ  .36

أّنه حّرض طالباً على رفع شكوى باطلة من العقاب في شكوى مرفوعة ضد المدعي مفادھا  2011

 البدني ضد المعلم.

  

 المذكورة، التي كتبھا ووّقعھا الطالب لكن بJ تاريخ، مقتبسة بكاملھا أدناه:والشكوى  .37

 
  

 14/9/2011[المعلم] في الحصة السادسة يوم ا#ربعاء  أنا الطالب [اسم] ضربني

وأرسلني خارج الغرفة الصفية. وحاولت العودة إلى الغرفة الصفية لكّنه ضربني مرة 

ثانية وطلب مني الخروج. وذھبنا إلى مدير المدرسة وطلب مني العودة إلى المختبر. 

ة الصفية وأطفأھا في الممر ثم ذھبنا إلى المختبر وكان المعلم [اسم] يدخن داخل الغرف

[منقول] جاء مدير المدرسة إلى المختبر وتناقش مع المعلم [اسم] ضرب الباب وصرخ 

بصوت عاٍل. وسأل مديُر المدرسة عن مصدر رائحة الدخان فلم يجب المعلم [اسم]. 

  فتح المعلم [اسم] الباب. ي

  

 
عدة من ا#دلة في ھذا الملف، * يحمل تقرير لجنة تقصي الحقائق تاريخاً، ومثله عناصر  .38

وھذا في رأي المحكمة ممارسة غير سديدة. وتشير نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى ما يبدو 

يس ھو موضوع الدعوى؛ بل لأّنھا إدارة كارثية لمدرسة خزمة على يد المدعي، بيد أّن ھذا 

لشكوى ضد [المعلم] بشأن موضوعھا قرار الوكالة معاقبة المدعي #ّنه "يحّرض الطJب على ا

 استخدام العقاب البدني والتدخين." 

  

تشير نتائج لجنة تقصي الحقائق إلى ملحقات عدة لم ُيظھرھا الُمدعى عليه، ولم يَر المدعي  .39

 ھذه المJحق ولم يستطع تفنيد المزاعم التي تحتوي عليھا. 
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السجل على  جد دليل فيو، ُشكل فريق تحقيق لكن * ي2012أبريل/نيسان  9في  .40

عمليات  ةاختصاصاته أو أسماء الشھود الذين قابلھم وإفادات أولئك الشھود. وتشير رسالة مدير

أعJه  16إلى المدعي المقتبسة في الفقرة  2012أيلول /سبتمبر 27ا#ونروا في ا#ردن المؤرخة 

ؤا*ً واحداً فقط: فيما ُسئل سإلى إفادات شھود لم يظھرھا الُمدعى عليه. وھناك أدلة على أّن المدعي 

إن حّرض الطالب على الشكوى من المعلم وأّنه [أي المعلم] كان يمارس العقاب البدني ضده وضد 

 منكراً المزاعم جملة وتفصيJً.  2012أبريل/نيسان  19الطJب عموماً. وقد رّد المدعي في 

 
لى أّن المدعي ير المؤرخ الذي أعده فريق التحقيق عدم وجود برھان عوجد التقرير غ .41

طلب من الطالب  مرشد المدرسةى أّن لحّرض الطالب على الشكوى من المعلم لكّنه وجد برھاناً ع

 الشكوى من المعلم الذي مارس العقاب البدني وكان يدخن في داخل مبنى المدرسة. 

 
ا#دلة المقدمة للمحكمة ھي كما يلي: قّدم الطالب الذي رفع شكوى ضد المعلم إفادتين  .42

ضاربتين قال في ا#ولى إّن المعلم ضربه وفي الثانية قال إّن المدعي أرھبه ليقدم شكوى باطلة مت

ضد المعلم بأّنه يستخدم العقاب البدني ضده. وأيضاً أمامنا نتائج لجنة تقصي الحقائق التي تعارض 

على قوائم الشھود نتائج فريق التحقيق الذي ُشّكل في مرحلة *حقة، ولم يقّدم الُمدعى عليه أي دليل 

لة دوتجد المحكمة أّن ھذه ا#أو إفادات الشھود التي اعتمدتھا لجنة تقصي الحقائق أو فريق التحقيق. 

 في أحسن أحوالھا مشكوك فيھا. 

 
كيف رّدت الوكالة على نتائج لجنة تقصي الحقائق وفريق التحقيق؟ أعلمت الوكالة المدعي  .43

للطالب لكي يرفع شكوى ضد المعلم مستنتجة بذلك أّن  بوجود "أدلة دامغة" على تحريض المدعي

النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين والتعليمات  المدعي كان مذنباً بارتكاب سوء سلوك بموجب

. وبدون شرح أو بدون أي تبرير ظاھر، اختارت الوكالة ا#خذ بنتائج 1/08التربوية الفنية رقم 

مدعي وتركت نتائج فريق التحقيق التي مفادھا أّن المدعي لم لجنة تقصي الحقائق التي كانت ضد ال

مرشد المدرسة ھو الذي حّرض الطالب على رفع إّن يحّرض الطالب على الشكوى من المعلم بل 

 شكوى باطلة ضد المعلم. 
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فريق التحقيق في الظاھر عدم وجود برھان على أّن  رأىمن حجج الُمدعى عليه أّنه وإن  .44

المدعي حّرض الطالب على الشكوى على المعلم، إ*ّ أّن تقريره لم يرفق أي دليل داعم لھذا. وُيذكcر 

قدم إلى المحكمة أي دليل داعم مرفق في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي الُمدعى عليه أّنه لم يُ 

 ب على رفع شكوى باطلة ضد المعلم. وجدت أّن المدعي حّرض الطال

 
بھدف تحقيق ا!ثبات المعقول للوقائع التي تقوم عليھا ا!جراءات التأديبية، قضت المحكمة  .45

 Araimفي قضية  1022ا!دارية لdمم المتحدة وھي محكمة سابقة بما يلي في حكمھا رقم 

     : V، في الفقرة (2001)

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

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

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

كاً للقانون قد توافر وقائع كافية تتيح التوصل إلى استد*ل معقول على أّن انتھا

  وقع،...

 

 

المحكمة أّن ا#دلة على أّن المدعي حّرض الطالب على الشكوى ضد المعلم بادعاءات تجد  .46

كاذبة أدلة بعيدة عن الوضوح. ومن الواضح أّن المسؤول القانوني ا#قدم في إقليم ا#ردن لم يفھم 

"أدلة دامغة"، ولم تقّدم الوكالة أي أساس *ستنتاجھا القاضي بتصديق فريق تحقيق دون آخر.  معى

وبناًء على ذلك، تجد المحكمة أّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة لم تثبت، كما تجد المحكمة أّن 

ذلك إفادات تقصير الوكالة في أن تكشف للمدعي الملحقات المرفقة بنتائج لجنة تقصي الحقائق، وك

عمليات ا#ونروا في  ةمن مدير 2012سبتمبر/أيلول  27الشھود المشار إليھا في الرسالة المؤرخة 

ا#ردن إلى المدعي، * يتفق مع ا#صول القانونية الواجبة. وعليه، كان قرار الوكالة غير قانوني 

-Abu Hamda 2010-UNATوغير عقJني، انظر حكم محكمة ا#مم المتحدة لJستئناف 

022.   
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ما أدلِي به أعJه، * حاجة بالمحكمة إلى النظر في مسألة ارتقاء الوقائع إلى سوء  نظراً إلى .47

 سلوك أم *. 

 
  

ھل اُتخذ قرار الُمدعى عليه بصورة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ 

 في القانون؟ 

 
المسألة ا^ن ھي البت فيما إن كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بتوجيه لوم كتابي إلى  .48

المدعي وإيقافه عن العمل أسبوعاً بدون دفع أجر، اُتخذ بصورة تعسفية أو مزاجية أو إن كان دافعه 

التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع، أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون، 

 Assad 2010-UNAT-021.لك أخذاً بفقه محكمة ا#مم المتحدة لJستئناف في حكمھا وذ

    

ما توصلت إليه المحكمة من أّن تقصير الُمدعى عليه في أن يكشف للمدعي ا#دلة  باستثناء .49

 ًJالتي دعمت قرار توجيه لوم كتابي إليه وإيقافه عن العمل أسبوعاً بدون دفع أجر يشّكل خل

* تجد المحكمة أّن العملية شابھا دافع غير سليم أو خطأ إجرائي في تسلسل الخطوات التي  إجرائياً،

لدى تسلّم الوكالة شكوى أدت إلى ا!جراءات التأديبية ضد المدعي: تشكيل لجنة تقصي الحقائق 

والخطأ في أفعال الطالب، وبعد ذلك تشكيل فريق التحقيق ومن ثم صدور قرار الُمدعى عليه. 

 كانت "دامغة".  –كما قُدمت للمحكمة  –دعى عليه ھو القرار الخاطئ بأّن ا#دلة المتضاربة المُ 

 
ر المدعي أّنه يحمل عبء ا!ثبات ويجب عليه تقديم أدلة مقنعة على أّن قرار الُمدعى  .50 cوُيذك

كما زعم في عريضة  أو بعوامل أخرى خارجة عن الموضوععليه كان مشوباً بدافع غير سليم 

الدعوى. وأسھب المدعي في الكتابة في طلبه لمراجعة القرار وفي رّده على رسالة ا#صول 

عن عدم كفاية المعلم وعن عصيانه وعن ممارسته للعقاب البدني. وأشار أيضاً إلى  القانونية الواجبة

داً مالياً في المدرسة مسؤول التعليم في المنطقة ضده، وذكر فساقوى خفية تعمل وفقاً لتحريض 

 –وأشار إلى الربيع العربي الذي "أثر سلباً في مدارسنا". بيد أّن المدعي عجز عن تقديم أي دليل 

في  834كما أفادت المحكمة ا!دارية السابقة لdمم المتحدة في حكمھا رقم  –مقنع أو غير مقنع 
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عومين لدى الُمدعى عليه في على الدافع غير السليم أو التحامل المز Kumar (1997)قضية 

 اتخاذه القرار المطعون فيه. 

 
  ھل ھناك أي أساس قانوني لطلب المدعي لJنتصاف؟

       

 

حيث إّن الوقائع لم ُتثبت، و#ّن المدعي لم ُيزّود بإفادات الشھود الذين قابلتھم لجنة تقصي  .51

 الحقائق التي أدت نتائجھا إلى قرار الُمدعى عليه، تأمر المحكمة الُمدعى عليه بما يلي: 

  

 رسالة اللوم من ملف الموظف؛ سحب -

 دفع راتب ا#سبوع المقتطع إلى المدعي.  -

  

لم يقّدم المدعي أي دليل يدعم مطالبته بتعويض عن المعاناة النفسية. و#ّنه * يجوز  .52

المدعي في التعويض في ھذا الصدد. وفي التعويض إذا لم يقع الضرر، تقضي المحكمة بعدم أحقية 

 Jمسألة التحقيق الذي طلب المدعي إجراءه مع ا#شخاص المسؤولين عن "المزاعم الباطلة" ضد، ف

ك المحكمة سلطة ا#مر بإجراء التحقيق مع الموظفين. وُيّذكر المدعي با*طJع على النظامين تمل

ا#ساسي وا!داري للموظفين وغيرھما من ا!صدارات ا!دارية لمعرفة أي انتصاف آخر قد يرغب 

 في طلبه في ھذا الشأن. 

  

 الخ&صة

 
 تقضي المحكمة بإقرار الدعوى.   .53
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     (ُوقـfع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

  2014مايو/أيار  27 بتاريخ

 

  

  2014مايو/أيار  27بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـfع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


