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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2012/06                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/020 

Date: 15 July 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  محمد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل )جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  يمثل نفسهالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا#مم المتحدة !غاثة  قرار اتخذته("المدعي") ضد بدر علي محمد ھذه دعوى رفعھا  .1

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

 .قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة

  

  الوقائع 

 

، وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة معلم لغة فرنسية 2004سبتمبر/أيلول  6بأثر يسري من  .2

ن خان دنون في سوريا بموجب تعيين محدد ا#جل. وفي زمخالصة في في مدرسة  8على الدرجة 

في مدرسة الطيرة في ُدّمر في  9كان المدعي معلم لغة فرنسية على الدرجة الوقائع المزعومة 

 دمشق. 

 

، أعلم مسؤول الشؤون ا!دارية في إقليم 2010يوليو/تموز  7بموجب رسالة مؤرخة  .3

إجراء سوريا المدعَي أنه قد تقرر توجيه لوم كتابي إليه وإيقافه عن العمل إيقافاً بJ أجر ضمن 

بأّنه "إذا تعرض مع توجيه إنذار نھائي إليه  2010يوليو/تموز  29إلى  18رة من تأديبي للفت

المزيد من ا!جراءات التأديبية فرض سلوكه الرسمي للشكوى مرة أخرى، فستضطر الوكالة إلى 

 التي تصل إلى إنھاء التعيين وتشمله". 

 
حادثة في الغرفة الصفية للمدعي، ورفع طالب في  توقع 2011فبراير/شباط  8في  .4

 الصف التاسع شكوى من عقاب بدني ضد المدعي. 

 
شّكل مدير شؤون ا#ونروا في سوريا نتيجة للحادثة مجلس تحقيق، وأجِري التحقيق بين  .5

 2011آذار مارس/ 2. وفي التقرير المؤرخ 2011مارس/آذار  1و 2011فبراير/شباط  23

الصادر عن مجلس التحقيق، ذكر المجلس أّن "زعم العقاب البدني حسب تعريفه في التعليمات 

 .أثبِت"وإنزاله بـ[الطالب] قد  1/08التربوية الفنية 
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، أعلِم المدعي با)ستنتاجات التي توصل إليھا 2011مارس/آذار  9بموجب رسالة مؤرخة  .6

 المجلس وُدعي إلى الرد عليھا. 

 
 9، رّد المدعي على الرسالة المؤرخة 2011مارس/آذار  15جب رسالة مؤرخة بمو .7

 معبراً عن ندمه وزعم وجود ظروف مخففة.  2011مارس/آذار 

 
، اشتكى مدير مدرسة الطيرة ومرشدھا من أّن ثJثة طJب 2011أبريل/نيسان  13في  .8

 تعرضوا للعقاب البدني على يد المدعي. 

 
شّكل مدير شؤون ا#ونروا في سوريا مجلس تحقيق، وأجِري رّداً على ھذه الحادثة،  .9

الصادر عن  2011مايو/أيار  15. وفي التقرير المؤرخ 2011مايو/أيار  3و 2التحقيق في 

مجلس التحقيق، استنتج المجلس أّن "زعم العقاب البدني حسب تعريفه في التعليمات التربوية الفنية 

قد  2011أبريل/نيسان  13ى يد [المدعي] في يوم ا#ربعاء وإنزاله بـ[الطJب الثJثة] عل 1/08

 أثِبت". 

 
، ذّكر الموظف المسؤول عن قسم الشؤون 2011يوليو/تموز  28بموجب رسالة مؤرخة  .10

ذين أجريا في مزاعم ممارسته العقاب البدني ضد لا!دارية في إقليم سوريا المدعَي بالتحقيقين ال

يضاً بقرار إيقافه عن العمل إيقافاً غير مدفوع ا#جر بأثر ، وأعلمه أالطJب في مدرسة الطيرة

 . 2.110فوري وحتى إشعار آخر بموجب أحكام قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم 

 
، أعلِم المدعي با)ستنتاج الذي توصل إليه 2011أغسطس/آب  2بموجب رسالة مؤرخة  .11

 مجلس التحقيق وُدعي للرد. 

 
، أعلم مدير شؤون ا#ونروا في سوريا 2011سبتمبر/أيلول  13بموجب رسالة مؤرخة  .12

المدعَي بقرار إنھاء خدمات المدعي لما فيه مصلحة الوكالة بموجب قاعدة النظام ا!داري للموظفين 

. وقد اتخذ مدير شؤون ا#ونروا في 2011سبتمبر/أيلول  13اعتباراً من  1.109المحليين رقم 

د النظر في الوثائق ذات الصلة بشأن مزاعم ارتكاب المدعي العقاب البدني ضد بعالقرار سوريا 
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، ورسالة اللوم وا!يقاف عن العمل 2011أبريل/نيسان  13و 2011فبراير/شباط  8الطJب في 

 12بسبب ممارسة العقاب البدني في  2010يوليو/تموز  7ضمن إجراء تأديبي في إيقافاً بJ أجر 

  .2010أبريل/نيسان 

 
، طلب المدعي مراجعة لقرار 2011أكتوبر/تشرين ا#ول  11بموجب رسالة مؤرخة  .13

 إنھاء خدماته لما فيه مصلحة الوكالة. 

 
، طعن المدعي في قرار إنھاء 2012يناير/كانون الثاني  19بموجب دعوى مؤرخة  .14

عJقات الموظفين في  –ومرر مسؤول الموارد البشرية المعاون لما فيه مصلحة الوكالة. خدماته 

 . 2012فبراير/شباط  14سوريا الدعوى إلى المحكمة في 

 
ديسمبر/كانون ا#ول  13المؤرخ  )UNRWA/DT/2012( 060بموجب ا#مر رقم  .15

أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن ُيظھر تقرير التحقيق الكامل وغير المحرر، ونسخة من  2012

ن يكشف للمدعي وللمحكمة أي إفادات أدلى بھا المدعي فيما تقرير التحقيق مع التحرير المقترح، وأ

وأكمل المادة  2013يناير/كانون الثاني  21وامتثل الُمدعى عليه ا#مَر جزئياً في يخص التحقيق. 

 . 2013مايو/أيار  17و 2013مارس/آذار  15في 

 
الرد ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى وطلب ا!ذن في 2013مايو/أيار  24في  .16

 . للمشاركة في ا!جراءات ورفع رد

 
منحت  2014مايو/أيار  4المؤرخ  )UNRWA/DT/2014( 056بموجب ا#مر رقم  .17

المحكمة ا!ذن للُمدعى عليه للمشاركة في ا!جراءات ورفع رّده على الدعوى. وأرسلت المحكمة 

مع التحرير  2011مايو/أيار  15و 2011مارس/آذار  2إلى المدعي تقريَري تحقيق مؤرخين 

ة الوثائق المرسلة إليه. الذي أجراه حضرة القاضي؛ وأمرت المحكمة المدعَي بالحفاظ على سري

 وُسمح للمدعي رفع تعليقات على الوثائق المرسلة إليه. 
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أثارت  2014مايو/أيار  12) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 060بموجب ا#مر رقم  .18

المحكمة بمحض إرادتھا مسألة قانونية قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة، وأمرت 

 الطرفين بتقديم تعليقاتھما في ھذا الشأن. 

 
 .060، قّدم الُمدعى عليه تعليقاته بشأن ا#مر رقم 2014مايو/أيار  23في  .19

 
  

 حجج المدعي

 
 دعي الحجج التالية: يقّدم الم  .20

  

)i(  استفزه طالب في الصف التاسع استخدم  2011فبراير/شباط  8في

لغة متحدية عندما طلب مغادرة الغرفة الصفية ودفعه في كتفه، ثم 

ضرر جسدي" أصاب الطالب ضرب الطالب "قليJً". "و) يوجد 

"يعيقه عن ممارسة أي نشاط طبيعي". وبعد التحقيق الذي أجراه 

حتى صدور قرار إيقافه عن العمل مرت أشھر عدة  التحقيقمجلس 

 . ولم ُيمنح الفرصة لتصحيح سلوكه؛2011يوليو/تموز  28في 

)ii( ب من  2011أبريل/نيسان  13حادثة الثانية في وقعت الJمع ط

رفع ضدھم شكاوى عدة إلى ا!دارة، لكّن شكاواه تم الصف الثامن 

فزه أحد الطJب فضربه تجاھلھا مما شجع الطJب ا#شقياء. واست

"برفق" وھو "لم يسبب له ضرراً جسدياً يعيقه ... عن ممارسة 

 حياته الطبيعية"؛ 

)iii(  ب الذين شھدوا فيJعّبر عن تحفظاته أمام مجلس التحقيق بشأن الط

لم ُيستدعوا قط آخرين ھذه الحادثة، وطلب شھادة طJب موثوقين 

 للشھادة؛

)iv( تلم َقط أي إنذار كتابي لم يكن ھناك تدرج في فرض العقوبات ولم يس

 سنوات؛ 7مدة أو لفت نظر أو لوماً 
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)v( كان أداؤه ممتازاً؛ 

)vi(  يوليو/تموز  28جاء قرار إيقافه عن العمل مدة غير محددة في

نتيجة للحادثة ا#ولى وبعد نھاية السنة الدراسية. وھذا لم  2011

 يعِطه الفرصة ليكون "أكثر حذراً" و"لكي يصحح سلوكه"؛

)vii( ع ضرر جسدي #ي طالب و) توجد تقارير طبية تثبت العكس؛لم يق 

)viii(  .ب على أفعالھم وخضع ھو #قسى العقوباتJلم ُيعاَقب الط 

  

 يلتمس المدعي ا)نتصاف التالي: .21

  

)i( إعادته فوراً إلى المدرسة ذاتھا بالوضع السابق؛ 

)ii( التعويض عن فترة ا!يقاف عن العمل؛ 

)iii(  التعويض عن ا#ضرار النفسية والمالية الناجمة عن القرار المطعون

 فيه. 

  

  حجج الُمدعى عليه 

  

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .22

  

)i(  اُتخذ قرار إنھاء تعيين المدعي حسب ا#صول بموجب النظام

، وتوجيه شؤون الموظفين 2.10ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

، وقاعدة النظام ا!داري للموظفين 4وتحديداً الفقرة  A/10المحليين 

 1/08رقم . وتحظر التعليمات التربوية الفنية 1.110المحليين رقم 

العقاَب البدني  التي نشرتھا إدارة التعليم 2008المؤرخة يوليو/تموز 

 ضد الطJب؛ 

)ii(  على أّن العقاب البدني  1/08رقم تنص التعليمات التربوية الفنية

سوء سلوك ويستدعي إجراءات تأديبية مثل "اللوم الكتابي يشّكل 
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وا!يقاف عن العمل إيقافاً بJ أجر وخفض الرتبة وإنھاء الخدمة 

 والفصل"؛

)iii(  أثِبتت الوقائع التي قام عليھا القرار التأديبي بعد تحقيقين، والمدعي

نفسه لم ينكر أّنه مارس "العنف" ضد الطJب. ووصف شھود عدة 

ا!صابات التي عاناھا ي الذي يستخدمه المدعي و/أو العقاب البدن

أو التي  2011الطJب نتيجة للحادثة التي وقعت في فبراير/شباط 

 ؛ 2011وقعت في أبريل/نيسان 

)iv(  لم يقّدم المدعي أي دليل على أّن التحقيقين أو قرار معاقبته أجِريا

بصورة تعسفية أو كانت دوافعھا التحامل أو عناصر أخرى خارجة 

 عن الموضوع أو إن اعتراھا خلل إجرائي أو خلل في القانون؛ 

)v( ب الذين شھدوا ضده كانوا غير موثوقينJأّما زعم المدعي بأّن الط ،

مجلس التحقيق اختار الطJب ذوي المعرفة ذات فُيشار إلى أّن 

 الصلة بالحادثتين؛

)vi(  ب لم يعانوا أيJمع أّن المدعي يحاول تبرير سلوكه بالزعم أّن الط

ضرر جسدي وأّن ا)حتكاك المباشر كان عرضياً، إ)ّ أّن ا#دلة تفند 

 حجة المدعي؛ 

)vii(  لم يكن قرار إنھاء التعيين "غير متناسب أو غير مسوغ ... في ضوء

التي ُوّجه بسببھا  2010التي وقعت في عام حادثة العقاب البدني 

كتابي وأوقف عن العمل بJ أجر ... وكذلك في  مإلى المدعي لو

ضوء السياسة المقررة في الوكالة ضد العقاب البدني في مدارسھا". 

 ًJعلى لوم كتابي بسبب حادثة وقعت في عام وقد حصل المدعي أص 

 ، وھذا يثبت وجود التدرج في فرض العقوبات؛2010

  

إنھاء الخدمة لما فيه مصلحة الوكالة كان العقوبة ا#خف التي يمكن 

إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك أو الفصل مثJً فرضھا، فھناك 

  بإجراءات موجزة. وقد مارس المفوض العام سلطته ا)جتھادية؛ 
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)viii(  نتصاف الذي يلتمسه المدعي. ) أساسJقانونياً ل  

 

دفوع المدعي جملة وتفصيJً وأن ترد الدعوى المحكمة أن ترفض  دعى عليهيلتمس المُ  .23

 بكاملھا.

  

  ا$عتبارات

  

الذي أنھى به مدير شؤون  2011سبتمبر/أيلول  13يطعن المدعي في القرار المؤرخ  .24

ا#ونروا في سوريا خدماته لما فيه مصلحة الوكالة بموجب قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين 

 . 2011سبتمبر/أيلول  13اعتباراً من  1.109رقم 

  

  المسألة التمھيدية

 

أثارت  2014مايو/أيار  12المؤرخ  )UNRWA/DT/2014( 060بموجب ا#مر رقم  .25

مشيرًة إلى  المحكمة بمحض إرادتھا مسألة قانونية قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة

وقد رّد الُمدعى  ، وأمرت الطرفين بتقديم تعليقاتھما في ھذا الشأن.أّن القرار ارتبط بسوء السلوك

 ا سّويت ھذه المسألة. ذمة مطمئنة بتعليقاته، وبھعليه على ھذا ا#مر، والمحك

  

  موضوع الدعوى

  

المحكمة أّن قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة ارتبط بتھم سوء سلوك تJحظ  .26

 Haniyaضد المدعي. وقضت محكمة ا#مم المتحدة لJستئناف في ھذا الصدد في حكمھا رقم 

2010-UNAT-024 " يرتبط إنھاء الخدمة بأي نوع من أنواع التحقيق في سوء عندما ...بأّنه

بناًء  ."سلوك ُيحتمل أّن الموظف ارتكبه، يجب أن ُيراجع على أّنه إجراء تأديبي، فھذه ھي حقيقته
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على ذلك، على المحكمة في ھذه القضية النظر فيما إن أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة، وإن 

 سوء سلوك، وإن كانت العقوبة متناسبة مع الذنب.  كانت الوقائع ترقى إلى

 

فبراير/شباط  8وفيما يتصل بوقائع ھذه القضية، ) يجادل المدعي في أّنه ضرب في  .27

في مدرسة الطيرة في دمشق طالباً أصر على المغادرة الغرفة الصفية خJل الدرس ليذھب  2011

في المدرسة نفسھا وكان المشتكيان  2011ان أبريل/نيس 13إلى الحمام. ووقعت الحادثة الثانية في 

مدير المدرسة ومرشد المدرسة، حيث قا) إّن ثJثة طJب زعموا أّن المدعي الذي كان معلمھم 

بل يحاول في  مارس العقاب البدني ضدھم. وتJحظ المحكمة أّن المدعي ) يطعن في ھذه الوقائع

من الطعن في الوقائع أو إنكارھا. وعليه، تعتبر دعواه تبرير أفعاله المرتبطة بالحادثتين بد)ً 

 المحكمة أّن الوقائع الداعمة لتھم سوء السلوك مثبَتة. 

 
ا[ن على المحكمة النظر إن كانت الوقائع الُمثبتة ترقى إلى سوء سلوك. وفي ھذا الصدد  .28

 على ا[تي:  2.10ينص النظام ا#ساسي للموظفين رقم 

 
إجراءات تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء يجوز للمفوض العام فرض 

  سلوك.

 

إرساء ا)نضباط في بيئة تربوية خالية المعنية ب 1/08التعليمات التربوية الفنية رقم  تنص .29

 على ا[تي:  3.1في مدارس ا#ونروا في الفرع  من العنف

  

ع العنف ضد العقاب البدني، وغيره من أشكال العقاب القاسي والمھين وجميع أنوا .خ

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

بJ التعليم  دائرةجب على جميع موظفي ويجميع ا#وقات، وفي جميع ا#حوال والظروف، 

  .في ا#ونروا مراعاة  ھذا المنعثناء تاس
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طالب أو  ضدقوة الجسدية ُيعّرف العقاب البدني على أّنه أي عقاب يشمل استخدام ال .د

. وفي ھذه جسدي التسبب بألم أو إزعاج أو إذ)ل قصدإصدار أوامر أو تعليمات إليه ب

التعليمات التربوية الفنية، يشمل مصطلح "العقاب الجسدي" ا#شكال القاسية أو المھينة 

  ا#خرى من العقاب الُمشار إليھا في ھذا التعريف.  

الضرب، والصفع، عدداً من ا#شكال، منھا ذكراً ) حصراً العقاب البدني قد يأخذ  .ذ

 ، والتسبب بإزعاج جسدي للطالبوالقرصوالرقع، والضرب على العجز، واللكم، والركل، 

 Jمنعه من الوصول إلى الحّمامات أو أن ُيطلب منه الوقوف أو الركوع ب ًJبوسائل منھا مث

  حراك مدة طويلة من الوقت...

 

 على ا[تي:  1/08من التعليمات التربوية الفنية رقم  1.4ينص الفرع  .30

  

ب. يشّكل العقاب البدني سوء سلوك حسب أحكام النظامين ا!داري وا#ساسي 

موظفو ا#ونروا الذي يثبت تورطھم في استخدام  للموظفين في ا#ونروا. وسيكون

العقاب البدني، أو ا!عانة عليه، أو إخفاء وقوعه ُعرضة لتدابير تأديبية شديدة كما 

، وفي Cod/A/59/Rev.25ھو منصوص عليه في النظام ا#ساسي للموظفين 

، وتشمل ھذه التدابير اللوم الكتابي، A/10/Rev.1توجيه شؤون الموظفين رقم 

 .         ض الرتبة، وإنھاء الخدمة، والفصلبJ أجر، وخفإيقافاً ا!يقاف عن العمل و

 
وفقاً ل^حكام المذكورة أعJه، وباعتبار نتيجة التحقيقين الذين أجرتھما الوكالة، فمن الثابت  .31

 أّن أفعال المدعي ترقى إلى عقاب بدني وتشّكل سوء سلوك. 

 

الخدمة غير متناسب مع ا#فعال التي ارتكبھا، وأّن التدّرج في يزعم المدعي أّن قرار إنھاء  .32

سنوات".  7لم يتسلم أي "إنذار كتابي أو لفت نظر أو لوماً طوال ، وأّنه فرض العقوبات لم ُيتبع

موظفو  ما يلي "سيكونفي الجزء ذي الصلة على  1/08وتنص التعليمات التربوية الفنية رقم 

في استخدام العقاب البدني، أو ا!عانة عليه، أو إخفاء وقوعه ُعرضة ا#ونروا الذي يثبت تورطھم 

 " تشمل "إنھاء التعيين". لتدابير تأديبية شديدة
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لوماً كتابياً وأوِقف عن العمل إيقافاً  2010وخJفاً لحجة المدعي، فإّنه تلّقى في يوليو/تموز  .33

نتيجة ممارسة العقاب  2010 يوليو/تموز 29إلى  18بJ أجر ضمن إجراء تأديبي من الفترة 

البدني ضد بعض الطJب. وأشار اللوم الكتابي إلى أّنه إذا تعرض السلوك الرسمي للمدعي 

 تصل إلى إنھاء التعيين وتشمله. فإّن الوكالة ستفرض المزيد من العقوبات  للشكاوى مرة أخرى

 
فبراير/شباط  8عت في وتأخذ المحكمة في ا)عتبار أيضاً أّن تحقيقاً أجِري بعد حادثة وق .34

 9التحقيق أعلِم المدعي بموجب رسالة مؤرخة  ا. وتJحظ المحكمة أيضاً أّنه نتيجة لھذ2011

با)ستنتاج الذي توصل إليه مجلس التحقيق وھو أّن "زعم العقاب البدني ... قد  2011مارس/آذار 

 2011مارس/آذار  15رخة أثِبت"، وُدعي المدعي إلى الرد على النتائج. وفي رسالة المدعي المؤ

 8ثة التي وقعت في داالحخJل رت في أفعاله ثّ أعّبر عن ندمه وزعم وجود ظروف مخففة 

، ارتكب المدعي العقاب البدني مرة أخرى 2011أبريل/نيسان  13. لكن في 2011فبراير/شباط 

وھي  2011أبريل/نيسان  13ضد ثJثة طJب. ويزعم المدعي وجود ظروف مخففة #فعاله في 

Jب استفزه. وربما قد وقع ھذا ا)ستفزاز، بيد أّن التعليمات المشار إليھا آنفاً ) أّن سوء تصرف الط

 تجيز استخدام العقاب البدني ضد الطJب تحت أي ظروف؛ ولن تقبل المحكمة أي ظروف مخففة. 

 
قراراً غير ينتج مما سبق أّن قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة لم يكن  .35

) يحق للمدعي أن ُيعاد إلى وظيفته أو الحصول على تعويض عن أي أضرار. شرعي، وبھذا 

يوليو/تموز  28وحيث إّن المدعي لم يطعن في قرار إيقافه عن العمل إيقافاً بJ أجر اعتباراً من 

 #ي تعويض في ھذا الصدد. ، فلن تراجع المحكمة قانونية ھذا القرار وليس المدعي مستحقاً 2011

 
     الخ&صة

 

 نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .36

  

 الدعوى مردودة. 
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     (ُوقـ_ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 يوليو/تموز 15 بتاريخ

 

  

  2014 يوليو/تموز 15بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


