
 لالستئناف املتحدة األمم حمكمة

 
 

 

17-21278 (A) 

 

 UNAT-718-2017 رقم احلكم
 ابغوت

 (اضا امل االستئناف يف عليه        /املدع ىاملستأنف)
 ضد
  العام املفوض

  وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم لوكالة

 األ ىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني
 (املاضا  االستئناف على ف             عليه/املستأن   املدعى)

 
 احلكم

 
      رئيسا  ،     يكوس ا  ر          دمييرتيوس        القاضي :أمام

      لوسيك         ريتشارد        القاضي
 موريف جون القاضي

 953-2016 :رقم القضية
 201٧ آذار/مارس 31 :التاريخ
 ن   ل   نغ      ويتش   :احملكمة قلم رئيس
  

 كرين ماتيس :ابغوت السيد حمامي
 إيفرز يل   ش  يتر  :العام املفوض حمامي

  
  



 لالستئناف املتحدة األمم حمكمة

 UNAT-718-2017احلكم رقم 
 

2/26 17-21278 (A) 

 

      رئيسا  ،     يكوس ا  ر           مييرتيوس        القاضي  

     رقررم      احلكررم     علرر          اسررتانا   (         االسررتانا       حمكمررة )          لالسررتانا         املتحررد       األمررم      حمكمررة     علرر   ُ    يُعرررض -   1
UNRWA/DT/         2016/017         ،  وتشررليل       إلغاثررة        املتحررد       األمررم        لوكالررة         التابعررة          املنازعررات      حمكمررة    عررن        الصررادر        

       املفوض    ضد      ابغوت      قضية   يف      2016          أاير/مايو    19   يف  (        األونروا )      األدىن       الشرق   يف            الفلسطينيني        الالجاني
     قرررررردم ت    قررررررد  و   .     األدىن       الشرررررررق   يف            الفلسررررررطينيني        الالجاررررررني        وتشررررررليل       إلغاثررررررة        املتحررررررد       األمررررررم        لوكالررررررة       العررررررام
        أيلرو//    16   يف     رده       العرام       املفروض      وقردم  ،     2016           متوز/يولير     1١   يف         السرتانا  اب      ابغروت          كريستوفر      السيد
       السرريد      وقرردم  ،     2016             الثرران/نوفمر       تشرررين    1١   يف         مضررادا              اسررتانافا         العررام       املفرروض      وقرردم  .     2016       سررمتمر
  .    201٧             الثان/يناير       كانون    16   يف       املضاد          االستانا      عل      رده      ابغوت

 
 واإلجراءات الوقائع

  : (1 )       التالية         الوقائع     عل         الطرفني    من    أي      يعرتض   مل -   2
      مرردير      منصرر    يف         املرردعي           الوكالررة      وظفرر    ،    2013             األو//أكترروبر       تشرررين    19    مررن           اعتمررارا      ... 

  . ن ا   سنت      مدت       األجل   د    حمد        تعيني      مبوج           الداخلية         الرقابة       خدمات       دائر 

     طلر   ،      املردعي    إىل       موجهرة      201٢             الثان/ينراير       كرانون   ٧       مؤرخة          إلكرتونية       رسالة        بواسطة    ... 
     سررمل  و         األدوار ”        تتنرراو/      ورقررة       مسررود      حررو/       عاجلررة        مالحظررات        املؤسسررة       مرروارد      ختطرري        دائررر       مرردير

        الثان/       كانون    16   يف    ُ  سرُتفع  (  “      املؤسسة       موارد      ختطي       ورقة ” )   “      املؤسسة       موارد      ختطي    يف        الوصو/
       أعررد ا    قررد        املسررود        وكانرر   .     فيهررا        عضرروا         املرردعي     كرران     الرري         التنفيرر        إدار        جمموعررة    إىل      201٢       ينرراير
  .      املؤسسة       موارد      ختطي        دائر    يف         متعاقد      وهي  ،  /        السيد 

      مرردير     علر        املرردعي      أشرار   ،    201٢             الثان/ينرراير       كرانون   ١       مؤرخررة          إلكرتونيرة       رسررالة        بواسرطة    ... 
   يف    لرر        آخررين        برريميلني        مماشرر         ابالتصررا/      رمسيرة        مالحظرات       يلررتمس    أبن        املؤسسرة       مرروارد      ختطري        دائرر 
       لورقرة   “    سرريع      تصرف  ”     بعرد      رمسيرة    غرري        مالحظات       املدعي     قدم     وقد  .         الداخلية         الرقابة       خدمات       دائر 

   .       الرمسية    غري        املدخالت      بشأن      األحد     يوم      مساء   يف         االجتماع       واقرتح        املؤسسة       موارد      ختطي 

       أشراا       ثالثرة    إىل       موجهة      201٢             الثان/يناير       كانون   ١       مؤرخة          إلكرتونية       رسالة        بواسطة    ... 
      ختطري       ورقرة     علر           الداخليرة         الرقابرة       خدمات       دائر     من         تعليقات   /        السيد       طلم   ،      املدعي    هم ن ي ب    من
  .      املؤسسة       موارد

        السرريد     إىل       املرردعي     مرررر  ،     201٢             الثان/ينرراير       كررانون   ١       مؤرخررة          إلكرتونيررة       رسررالة        بواسررطة    ... 
   .       املؤسسة       موارد      ختطي        دائر       ملدير       قدمها     الي   “      السريع        التصف  ”    عن      متاض      الي         املالحظات

   (،        صرماحا      22 : 5        السراعة )      201٢             الثان/ينراير       كرانون   9       مؤرخرة          إلكرتونية       رسالة        بواسطة    ... 
   .         الداخلية         الرقابة       خدمات       دائر    يف       زمالئ     من        األولية         املالحظات   /        السيد     إىل       املدعي      أحا/

   ، (      ظهررا      50 :  12        السراعة )      201٢             الثان/ينراير       كرانون   9       مؤرخرة          إلكرتونيرة       رسرالة        بواسطة    ... 
      ورقررة     علرر    /        للسرريد         مالحظررات          الداخليررة         الرقابررة       خرردمات       دائررر     مررن     كمررري       حسرراابت       مراجررع     قرردم

  .      املؤسسة       موارد      ختطي 

__________ 

  .  32- 3         الفقرات  ،    في         املطعون      احلكم  (1 ) 
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   (،    عمرررل     يررروم     لررريس       اجلمعرررة     يررروم )      201٢             الثان/ينررراير       كرررانون    10        املوافررر        اجلمعرررة     يررروم   يف    ... 
        مشرروابت      مبتجرر       توقفرا   ،      اللرداء      وبعرد  .       اللرداء      طعام        لتناو/     حملي      مطعم   يف   /        ابلسيد        املدعي       التق 

    ويف  .      املطعررم    مررن        األقرردام     علرر      مشرري       مسررافة      تمعررد      كانرر      الرري       املرردعي     شررقة      قصرردا   مث      قريرر         كحوليررة
    . /        السيد     مع       املدعي    من      جسدي       اتصا/      تمع        شاصية      أمور     حو/      نقاش        بينهما     دار   ،     املدعي     شقة

      حمظررور      سررلو     مررن      رمسيررة      شرركو    /        السرريد       رفعرر    ،    201٢             الثان/ينرراير       كررانون    20   يف    ... 
  .       المشرية        املوارد       مدير     إىل        الشكو     ُ    أُحيل  و   .      العام       املفوض      انئمة    إىل       املدعي    ضد

         التابعرررة           التحقيقرررات      شرررعمة    إىل         المشررررية        املررروارد       مررردير       طلمررر    ،    201٢            شرررمارب/فراير   3   يف    ... 
  . /        السيد       شكو    يف      حتقي        إجراء        املتحد       األمم   يف          الداخلية         الرقابة       خدمات      ملكت 

    إىل            شررررررمارب/فراير   3    مررررررن       الفرررررررت    يف         حتقيقررررررا            الداخليررررررة         الرقابررررررة       خرررررردمات      مكترررررر       أجررررررر     ... 
  .    201٢           آذار/مارس   11

  .    201٢            شمارب/فراير   ٧   يف   /        السيد           الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت       حمققو      قابل    ... 

  .    201٢            شمارب/فراير    1٢   يف    هر        السيد           الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت       حمققو      قابل    ... 

   يف        املؤسسررررة       مرررروارد      ختطرررري        دائررررر       مرررردير          الداخليررررة         الرقابررررة       خرررردمات      مكترررر       حمققررررو      قابررررل  . … 
  .    201٢            شمارب/فراير   16

         الرقابرررة       خررردمات      مكتررر       أعلرررم  ،     201٢            شرررمارب/فراير    16      مرررؤر       حتقيررر        إشرررعار        بواسرررطة    ... 
  :   يلي    مبا       املدعي          الداخلية

     سروء        ارتكمر      رمبرا     أنرك        مفادها       مياعم   يف         حتقيقا    (         الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت  )  ُ   ُُيري    ... 
   .  5 /    200٧     رقم        املوظفني       لعموم          املوج           التعميم   يف        تعريف      حس       سلو 

         حمظرورا           سرلوكا          ارتكمر      رمبرا     أنرك        مفادها         معلومات          الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت       تلق     ... 
     مقررر   يف         والحقررا     [   ... ]  ،     مطعرم   يف     ]/[        السرريد     مررع      لقراء     خررال/      201٢       الثرران             يناير/كرانون    10   يف

         الردوليني         للمروظفني         واألساسري        اإلداري         للنظرامني           انتهاكرا          فسيشركل   ،    األمر     ه ا   ُ  ثُم       وإذا  .       إقامتك
  . 5 /    200٧     رقم         التعميم       مدلو/     ضمن      سلو      سوء    إىل      يرق      وقد  ،        األونروا   يف

    أن    إال  .      التراي       اليروم   يف       ستجر          املقابلة   ن أب       املدعي          الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت       أعلم    ... 
    عررن       تنرراز/ ”     أنرر           الداخليررة         الرقابررة       خرردمات      مكترر        املرردعي       وأعلررم  .       فررورا           املقابلررة      تمرردأ    أن     طلرر        املرردعي
  .    نفس        اليوم   يف       املدعي          الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت       حمققو       فقابل  .  “    ساعة    2٢     الر      مهلة   يف     حق 

       خردمات       دائرر     مرن       الكمرري        احلساابت       مراجع          الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت       حمققو      قابل    ... 
  .    201٢            شمارب/فراير    1٧   يف          الداخلية         الرقابة

  .    201٢           آذار/مارس    11      مؤر       حتقي        تقرير          الداخلية         الرقابة       خدمات      مكت       أصدر    ... 

     الري         النترائ          المشررية        املروارد       مدير        أوجيت  ،     201٢           آذار/مارس    20       مؤرخة       رسالة        بواسطة    ... 
         التحقيرر        تقريررر    مررن    ر     حمررر        نسرراة        للمرردعي       وقرردم           الداخليررة         الرقابررة       خرردمات      مكترر        إليهررا      توصررل
         التقريررر    مررن    ر     حمررر      غررري      نسرراة     الحرر      وقرر    يف        للمرردعي  ُ    قُرردم    مث  .     201٢           آذار/مررارس    11       املررؤر 
  .  ب         املرفقة        اإلثمات         مستندات     مجيع     ومن
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        املؤرخررة           القانونيررة       األصررو/        مراعررا        رسررالة     علرر        ردا         املرردعي     قرردم      201٢          أاير/مررايو    11   يف    ... 
  .       التحقي        تقرير      وعل       201٢           آذار/مارس    20

   /        السرريد     مررع      أخرر         مقررابالت          الداخليرة         الرقابررة       خردمات      مكترر       أجرر    ،     املرردعي    رد     بعرد    ... 
     حيمررل         هنائيرا            تقريررا            الداخليررة         الرقابرة       خردمات      مكترر       أصردر   مث  .       املؤسسرة       مرروارد      ختطري        دائرر        ومردير
  .    201٢              حييران/يوني     23      اتريخ

         النترررائ          المشررررية        املرروارد       مررردير      خلصررر    ،    201٢              حييران/يونيرر     26       مؤرخرررة       رسرررالة        بواسررطة    ... 
    مررع         النهررائي         التحقيرر        تقريررر        للمرردعي       وقرردم           الداخليررة         الرقابررة       خرردمات      مكترر        إليهررا      توصررل     الرري

  .      إضافية       إثمات         مستندات

  .       النهائي         التحقي        تقرير     عل        ردا         املدعي     قدم      201٢           متوز/يولي     21   يف    ... 

          الداخليررررررة         ابلرقابررررررة        املعنيرررررة           االستشررررررارية        اللجنرررررة      عقرررررردت  ،     201٢             أيلو//سرررررمتمر    12   يف    ... 
  ،        السرائد        لظررو  ل         ونظررا    .      املردعي   ة   قضي         استعراض     هبد        العام       املفوض    من      بطل         خاصا             اجتماعا  
     لررروال      الررر ي       املررردعي    مرررن     بررردال      اخلرررا         الجتمررراع ل     ا      أمينررر        املررروظفني      رئررريس           االستشرررارية        اللجنرررة      عينررر 
    من    10       املاد       مبوج           الداخلية         الرقابة       خدمات       دائر       مدير       بصفت          االجتماع     أمني    هو      لكان        القضية
  .     2012             األو//أكتررروبر       تشررررين   5       املرررؤر   (  “  2٢          التنظيمررري         التوجيررر  ” )    2٢     رقرررم          التنظيمررري         التوجيررر 
  :   يلي    ما         االجتماع     حمضر   يف      وجاء

   ،     العررام        للمفرروض       ينملرري     أنرر           الداخليررة         ابلرقابررة        املعنيررة           االستشررارية        اللجنررة       أفررادت -    12  
        ابعتمرار   ،      ومقنعة       واضحة      أدلة      هنا       كان     إن    ما   يف      ينظر    أن   ،     األدلة      أمهية   يف       تدبره     لد 
    أم         حمظرورا           سرلوكا         ارتكر           الداخلية         الرقابة       خدمات       دائر       مدير    أن     عل      تد/   ،     األدلة     جممل
   يف        االخرررتال   و          التشررراب        مرررواطن    إىل         االنتمررراه       ينملررري     أبنررر            االستشرررارية        اللجنرررة        وأشرررارت  .  ال

    إىل       وكر لك   ،        الداخليرة         الرقابرة       خردمات       دائرر        ومدير         املشتكية    من    كل    من      دا م ُ مُ     ال          املواقف
  .     احلرجة        احلادثة       أعقاب   يف         املشتكية      سلو     مع         الشهاد    يف         التضارب      حاالت

  […]    

     كان    إن    ما   يف       العام       املفوض      ينظر    أن      حم ت     أبهنا           االستشارية        اللجنة       أفادت -    1٢  
   يف    مبرا  ،           ومسرؤوليات       عملر         وطميعرة          الداخليرة         الرقابة       خدمات       دائر       مدير      منص         ألقدمية
         الرقابررررة       خرررردمات      مرررردير      مقررررام   يف     مهرررري    هبررررا       يتحلرررر    ن أ        املنتظررررر       األخررررالق       قررررانون     ذلررررك

  .       املشتكية        مدركات       تقييم   يف   ة   أمهي   ،        الداخلية

  […]      

     الري       األدلرة     جممرل        يسرتعرض    أبن       العرام       املفروض     علر            االستشرارية        اللجنرة       أشارت -    16  
     علر        أشرارت     كمرا  .     أكثرر    أو        بطريقرة     وقع     رمبا         حمظورا           سلوكا      إن        القائل          االستنتاج      تدعم    قد

  .   يقع   مل     رمبا       احملظور        السلو     أبن          االستنتاج      تدعم     الي       األدلة        يستعرض    أبن       العام       املفوض

    عررن       النظررر       وبصررر   ،     ينظررر    أبن       العررام       املفرروض     علرر            االستشررارية        اللجنررة       أشررارت -  1٧  
          الداخليرة         الرقابرة       خردمات       دائر       مدير   ن أ     عل       دليل      هنا      كان     إذا    ما   يف  ،      احملظور        السلو 



 لالستئناف املتحدة األمم حمكمة

 UNAT-718-2017احلكم رقم 
 

5/26 17-21278 (A) 

 

          الرئيسرريني         املررديرين      كمررار     أحررد       بصررفت           األخالقيررات       ملدونررة            وانتهاكررا         أمانررة       إسرراء        ارتكرر 
  .       األونروا  يف

    مرع         المشررية        املروارد        ومردير        العرام       املفروض       اجتمرع  ،     201٢             األو//أكتروبر       تشرين    15   يف    ... 
    مررررن           اعتمررررارا          السررررلو      سرررروء      بسررررم        املرررردعي      تعيررررني      إهنرررراء       العررررام       املفرررروض       بقرررررار       إلبالغرررر        املرررردعي
      نفسر          التراريخ     حتمرل       رسرالة   يف     ا     مينر م       العرام       املفروض      قررار      وكران  .     201٢             األو//أكتوبر       تشرين   1١
    إىل      أشررار  ،      قرراره       تتضررمن     الري       العرام       املفرروض       رسرالة    ]يف  .        االجتمراع     ذلررك   يف       املردعي    إىل    ُ   ُسرلم  و 

  : (2 )   يلي    ما      منها      أمور     مجلة

    مرررن     كررران    مرررا  ،      األدلرررة     مجيرررع       تقيررريم    مرررن          الداخليرررة         الرقابرررة       خررردمات      مكتررر      فرررر     أن    إىل  
          الداخليررررة         الرقابررررة       خرررردمات      مكترررر       يرررر كر    أن          املسررررؤولية      وروح       ينسررررجم    ممررررا    أو        املعقررررو/
       احملظررور        السررلو         لتعريررف    أن        علمررا    .        للتحقيرر         اخلاضررعة       احملظررور        السررلو        أنررواع         ابلتحديررد
    06 /    2010     رقرررم        املررروظفني    وم  عمررر ل         األونرررروا        ]تعمررريم    06 /    2010     رقرررم         التعمررريم      مبوجررر 
         اسررتعما/        وإسرراء   -       اجلنسرري        التحرررش     ذلررك   يف    مبررا  -         والتحرررش  ،        التمييرري     حظررر      بشررأن
  ،      اجلنسرري         والتحرررش  ،       التحرررش      منهررا       عناصررر       أربعررة   [ (  06 /    2010     رقررم         التعمرريم )        السررلطة
         املقابلررة     وقرر        كافيررة         معلومررات      لررديك     انرر  ك      أنرر     أر      وأان  .       السررلطة         اسررتعما/        وإسرراء 
      و/أو       اجلنسري         والتحررش        التحررش        رتكابرك اب     زعرم   يف        لتحقير          خاضرعا       كن      أنك       لتفهم
             الثان/ينرراير       كررانون    10     يرروم    هبررا    ئررك   لقا     خررال/         املشررتكية     جترراه        السررلطة         اسررتعما/       إسرراء 
201٢    ] .  

        املرررروارد       مرررردير     إىل      201٢             األو//أكترررروبر       تشرررررين    15       مؤرخررررة          إلكرتونيررررة       رسررررالة       واسررررطة    ... 
  . “   فور  ال     عل        منصم     من          االستقالة   يف        الرغمة       أتكيده ”    عن       املدعي      عر    ،        المشرية

        املوارد       مدير       أكدت   ،    201٢             األو//أكتوبر       تشرين    16       مؤرخة          إلكرتونية       رسالة        بواسطة    ... 
      عليررر     أن       وذكرررت          اسرررتقالت       بشررأن       املررردعي    مررن        املرسررلة           اإللكرتونيرررة        لرسررالة ا        تسرررلم     أهنررا         المشرررية
       األو//       تشررين    16      ليروم        الردوام      هنايرة       أقصراه      موعرد   يف       العرام        للمفروض      رمسيرة         استقالة       رسالة      تقدمي
      برفرررع       املرردعي    أن    إىل         المشررررية        املرروارد       مررردير         وأشررارت  .      عليهرررا      ابلرررد         الوكالرررة       تلترريم   ،    201٢        أكترروبر
  :       التالية       األسطر      حتتوي       رسالة   يف         ستقالت  اب        املعنية       اجلهات         الوكالة      تملغ    أبن      يقمل ”          استقالت 

       خررردمات      مكتررر       أجرررر   ،        الوكالرررة   يف         العرررامالت      إحرررد     مرررن      شررركو       تلقررري       أعقررراب   يف  
           والتوصرريات          والنتررائ        األدلررة         االعتمررار   يف      األخرر       وبعررد  .      مسررتقال         حتقيقررا            الداخليررة         الرقابررة
         ابلرقابرة        املعنيرة           االستشارية        اللجنة    من        املقدمة        املشور        وك لك         التحقي        إليها      أفض      الي

     فصرل ُ يُ       لك لر  و         الواجر        النحرو     علر   ُ    قُردم     قد        املياعم    أن       العام       املفوض     رأ   ،         الداخلية
  . “       الوكالة    من      املعي       املوظف

        بواسرطة       املردعي     سرح   ،        المشررية        املروارد       مردير     مرن        املرسرلة           اإللكرتونيرة         الرسرالة     عل        ردا      ... 
        املروارد       مردير        وأقررت  ؛        الستقالة ل       عرض      201٢             األو//أكتوبر       تشرين    16       مؤرخة          إلكرتونية       رسالة
  .        االستقالة     سح          بتسلمها         المشرية

__________ 

  .   135        الفقر   ،     نفس        املرجع  (2 ) 



 لالستئناف املتحدة األمم حمكمة

 UNAT-718-2017احلكم رقم 
 

6/26 17-21278 (A) 

 

  .    201٢             األو//أكتوبر       تشرين    1١    من           اعتمارا          السلو      سوء      بسم        املدعي      تعيني    هني ُ أُ     ... 

        املروارد       مردير     إىل      قررار       راجعرة مل     ا     طلمر       املدعي     رفع  ،     201٢            األو//ديسمر       كانون    1٢   يف    ... 
  .    علي     رد    ل    م     يقد      ومل  .        المشرية

   ض  رت  ع ا           للمنازعات         األونروا      حمكمة    إىل      دعو       ابغوت       السيد     رفع   ،    2015             نيسان/أبريل    13   يف  و  -   3
           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة        وأصرردرت  .       السررلو      سرروء      بسررم         تعيينرر       إبهنرراء       العررام       املفرروض      قرررار     علرر       فيهررا

        ترردعمها     الرري         للوقررائع         التاليررة         النتررائ        احملكمررة       وقرردم   .       الرردعو       برررف       2016          أاير/مررايو    19   يف       حكمهررا
     الري      201٢             الثان/ينراير       كرانون    11   و    10     ومي ي      وقع      الي        ابألحداث      تعل  ت (3 ) “      ومقنعة       واضحة      أدلة ”

       اعرررررررتاض    حمرررررل      تررررريا/   ال        وبعضرررررها  ،          للمنازعررررررات         األونرررررروا      حمكمرررررة      أمرررررام    ان     الطرفرررررر  (        جيئيرررررا   )       عليهرررررا      اعررررررتض
  :        االستانا   يف

      201٢             الثان/ينررراير       كرررانون    10   يف        اللرررداء      وجمرررة    مرررن       اللررررض     كررران  :       اللرررداء      وجمرررة    مرررن       اللررررض  • 
      كانر    /        السريد     أن    حرني    ويف  .        خالصرا              اجتماعيرا        لقاء    أو       ابلعمل          مرتمطا     و أ            اجتماعيا         حدث      إما

    أن      جتاهررررل       ميكنهررررا   ال      فإهنررررا  ،     ابغرررروت       السرررريد    مررررع        املؤسسررررة       مرررروارد      ختطرررري       ورقررررة        مبناقشررررة       مهتمررررة
       واضررحة      أبدلررة      يثمرر    مل  ،       وابلترراي  .   هبررا          االجتمرراعي         ابالرتمررارب           اهتمامررا        أكثررر     كرران      ابغرروت      السرريد
      غررداء       سرريكون     أنرر         ب ريعررة     معرر         اللررداء        لتنرراو/   /        السرريد      علرر      أثررر    قررد      ابغرروت       السرريد    أن        ومقنعررة
  .      املؤسسة       موارد      ختطي       ورقة        ملناقشة     عمل

        مشرررروابت        طوعرررا         تنررراوال    قرررد   /         والسررريد       ابغررروت       السررريد     كررران   ،        اللرررداء      وجمرررة       أثنررراء  :       اللرررداء      وجمرررة  • 
       السريد    مرع        مناقشرة   يف        الدخو/       حاول    /        السيد       كان      إذا    ما     خال     حمل        أمرا       وظل   .      كحولية
        املسرألة        مناقشرة      اقررتح    قرد      ابغروت       السريد     كران     إذا     وما  ،       املؤسسة       موارد      ختطي       ورقة     حو/      ابغوت

     شرررررقة    إىل        الررررر هاب      ترررررردد     دون      قملررررر     قرررررد   /        السررررريد     أن     علررررر      خرررررال    ال     أنررررر      بيرررررد  .     شرررررقت    يف
  .     إليها         طريقهما   يف          الكحولية         املشروابت    من       املييد      اشرتاي     وقد        اللداء     بعد      ابغوت      السيد

        كوكتيرررل      كأسررري       منهمرررا    كرررل        وتنررراو/        املؤسسرررة       مررروارد      ختطررري       ورقرررة        يناقشرررا   مل  ،      الشرررقة   يف  :      الشرررقة  • 
        االتصرا/     علر       تعررتض    ومل   /        السريد       ابغروت       السيد       ودل ك  .     شاصي    بع ا ط    ذي      حوار   يف     دخال  و 

  .    األمل    هلرا      ما        مسرم          وعضرها     فم    يف        إهبامها   مث       قدمها      إصمع      ابغوت       السيد     وضع       عندما    إال       اجلسدي
        اختلق       ابغوت        السيد     أن     ثم      كما  .      اجلسدي        االتصا/      ابغوت       السيد     أهن   ،       املرحلة     ه ه    ويف
     شرقة      فجأ         وغادرت       منيهلا    إىل         بسيارت           لتوصيلها      عرض        ورفض   ،         للملادر         ك ريعة       طوارئ      حالة
  .      اللرفة    من    هو     خرج       عندما         التوضي     من      مييد     دون      ابغوت       السيد

    مرن        العديرد    هلرا      ابغروت       السريد      أرسرل  ،      الشرقة   /        السريد        غرادرت    أن     بعرد  :  (٢ )   تلر      الي        األحداث  • 
      داعري   ال   ن  وأ         المنايرة      حارس    مع      وإهنا        تقطنها     الي         المناية   يف     أبهنا       عليها     ردت     الي        النصية         الرسائل

   يف      كانرر      ألهنررا      هنررا       ُيرردها   مل       ولكنرر        شررقتها    إىل        سرريارت       ابغرروت       السرريد      وقرراد  .     نفسرر    “    يرريع  ل ”
     إذا    مرا      فيهرا       يسرأهلا   /        السريد     إىل      نصرية       رسرالة      ابغروت       السريد       وأرسرل  .   هرر        السيد          صديقتها      مني/
    هبررا        االتصررا/        مبحاولررة      وقررام      املمررى      خررارج       ابلفعررل     كرران     ألنرر         أدراجرر       يعررود    أو      يمقرر     أن       ينملرري     كرران

__________ 

  .   101        الفقر   ،     نفس        املرجع  (3 ) 

  .   116   و     111-  93         الفقرات  ،     نفس        املرجع  (٢ ) 
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     ذلرك      وخرال/  ،      دقيقرة    1٧      لنحرو          هاتفيرا       حتدث  ،    الح      وق     ويف  .     منها    رد     دون      مرات     عد           هاتفيا  
   /         والسررريد     هرررو     أبنررر   -    هرررر        السرريد        شرررهاد      حبسررر   ،     أمرررور     مجلرررة     ضررمن  ،     ابغررروت       السررريد    هلرررا     قررا/
      سررريظل      وأنررر          ]منيهلرررا[       املنررري/      خرررارج ”      وأنررر    “   روح      تررروأم ”       وأهنمرررا   “     معرررا        يكررروان    أن     هلمرررا       مكتررروب ”

     علرر    /        السرريد     رد      وكرران  ،  “     الرريمن     طررا/      مهمررا  ،      سرراعات   ٢    أو       سرراعات   3    أو        لسرراعتني        ]هنررا [
        رسرالتني       وأرسرل      شرقت     إىل      ابغروت       السريد      وعاد  .  “     منيل     إىل      يعود “     وأن   “    نفس       يقل  ”    أال     ذلك

       رسالة       إليها      أرسل  ،      التاي       اليوم      صماح    من      األوىل         الساعات    ويف  .     منها       إجابة     دون       أخريني       نصيتني
      ختطي       ورقة       ملسود           النهائية        الصيلة   /        السيد         وأرسل   .   هبا        االتصا/      حاو/   مث      فيها       يعت ر      نصية
     علرر         تعقيمرر  ب      ابغرروت       السرريد     أدىل   مث  ؛       املؤسسررة   يف        املرروارد      ختطرري       نظررام      مرردير    إىل        املؤسسررة       مرروارد
      نظرام      مردير   ، “      لللاية  ُ      ُمضطربة ”      كان    ا  ألهن   ا  بد     الي   ، /        السيد        أبلل   ،      التاي       اليوم    ويف  .       الورقة
   “   كمرري      موظرف ”    مرع      وقعر        حادثرة     بعد        الورقة     عرض        تستطيع   ال     أبهنا        املؤسسة   يف        املوارد      ختطي 
     حير   ،       املتحرد         اململكرة   يف   ا    منيهل    إىل      عادت  ،    الح      وق     ويف  .     عمان   يف     مان أل اب      تشعر   ال      وأهنا
     ابغوت       السيد    ضد      رمسية      شكو       201٢             الثان/يناير       كانون    20   يف    م  د ق

         امليعومرة         الوقرائع    مرن     بعر      سرو       يثم    مل     أن  ”     رغم     أن     إىل           للمنازعات         األونروا      حمكمة    ُ   وخُلص  -   ٢
      وسرررروء         جنسرررريا          حترشررررا        تشرررركل         الوقررررائع     هرررر ه     فررررإن    ...  [ ، ]        ومقنعررررة       واضررررحة      أبدلررررة       ابغرررروت[        ]السرررريد    ضررررد
     قمل      ابغوت       السيد       أبفعا/       يتعل     ما   يف         الثابتة         الوقائع    أن           للمنازعات         األونروا      حمكمة     رأت  ،    أوال  .  (5 ) “    سلو 
  ،          للمنازعرررات         األونرررروا      حمكمرررة           السرررتنتاجات         ووفقرررا    ،     كررر لك  .     سرررلو      سررروء      تعترررر   ال          وأثناءهرررا        اللرررداء      وجمرررة
        التحرررش    حررد      بللرر       ابغرروت       السرريد     شررقة   يف      وقعرر      الرري        احلرروادث    أن     علرر         ومقنعررة       واضررحة      أدلررة      توجررد  ال

  ،       الكحررو/    مررن      كمررري        كميررات        السررتهال        الشررقة    إىل        الرر هاب     علرر         طوعررا         وافقرر    /        السرريد     ألن       اجلنسرري
       تواصرال    أن     هلمرا     سرم   ،     ابللرني      شاصرني    برني      شاصري      طرابع     ذات        مناقشرة ”   يف      خاطر     طي     عن       ودخل 
        وعنرررردما  .  (6 )      الررررتالمس     علرررر   ،        المدايررررة   يف  ،     تعرررررتض    ومل  ،  “       األصرررردقاء    مررررن        اجملموعررررة     نفررررس     ضررررمن            اجتماعيررررا  
    أن       ابغرروت[        ]السرريد      يعتررر    أن        املعقررو/    مررن     كرران   ،        املرحلررة     تلررك    حررى ”   و      ابغرروت       السرريد      توقررف  ،      اعرتضرر 
       غررادرت    أن     بعرد  ،    ذلرك    مرع  ،    أنر            للمنازعرات         األونررروا      حمكمرة     رأت   مث  .  (٧ ) “ ‘   فير        مرغروب    غرري ’     لريس       سرلوك 
    ألي     ميكررن   ال ”  ،      ينرريع     أبال    لرر        وقالرر          مسرراعد ا      ابغرروت       السرريد     عرررض       ورفضرر       فجررأ        الشررقة   /        السرريد 
    مررن     آخررر     فعررل    أي     وأن  ،     شررقت         مللررادر        ذريعررة     سررو      تكررن   مل         الطارئررة       احلالررة    أن   يف     يشررك    أن      عاقررل     شررا 
          واملكاملات        الظرو      ه ه    أن    إىل           للمنازعات         األونروا      حمكمة       وخلص   .  (١ ) “   في        مرغوب    غري       سيكون       جانم 
      تشركل  ،      التراي       اليروم      صرماح    مرن      األوىل         الساعات   يف  ُ     أُرسل      الي         الرسالة      فيها    مبا  ،       النصية          والرسائل         اهلاتفية
  .       جنسيا          حترشا  
  ،       وابلنظرر  .        متناسمة    غري      ليس        اخلدمة      إبهناء         املعاقمة    أن      ك لك           للمنازعات         األونروا      حمكمة      ورأت -   5

       سرريفرض       العررام       املفرروض     كرران   ،         الوكالررة   يف        املسررتو         الرفيررع      ابغرروت       السرريد      منصرر     إىل  ،      اخلصررو      وجرر      علرر 
      حمكمررررررة      غرررررررار     علرررررر       تصررررررر      سرررررروء         الوقررررررائع     نفررررررس        اعتمررررررار     علرررررر        اقتصررررررر    لررررررو ”         التررررررأديي        الترررررردبري     نفررررررس

__________ 

  .   150        الفقر   ،     نفس        املرجع  (5 ) 

  .   110    إىل     10٢    من         الفقرات  ،     نفس        املرجع  (6 ) 

  .   110        الفقر   ،     نفس        املرجع  (٧ ) 

  .   112        الفقر   ،     نفس        املرجع  (١ ) 
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      قرررت  ،          القانونيرة       لألصرو/        وفقرا           املعاملرة   يف      ابغوت       السيد      حبقوق       يتعل     ما    ويف  .  (9 ) “          للمنازعات[         ]األونروا
        املوجهررة       احملرردد           ابالدعرراءات       تمللرر    مل         الوكالررة    أن   يف       يتمثررل        الوحيررد         االنتهررا     أن           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة
    هلا     يكن   مل          اإلجرائية         املاالفة     ه ه    أن    غري  .     201٢            شمارب/فراير    16   يف     مع        أجري      الي         املقابلة       أثناء      إلي 
      ابغروت       السريد    ضرد     رأاي           للمنازعرات         األونرروا      حمكمرة     رأت    أن     بعرد  ،         وختامرا     (10 ) “ .       الوقرائع       إثمات     عل      أتثري   أي ”

  .    خمف ف      بديل        وإبجراء        األضرار    عن         ابلتعوي          مطالمت    يف      تنظر   مل         األونروا     فإن  ،         املوضوعية      األسس      بشأن
     رده       العرام       املفروض      وقردم  ،     2016           متوز/يولير     1١   يف      احلكرم     هر ا         ابستانا       ابغوت       السيد       وتقدم -   6
      بعدم           التماسا   ”      ابغوت       السيد     قدم  ،     2016             األو//أكتوبر       تشرين    25    ويف  .     2016             أيلو//سمتمر    16   يف

        الثران/       تشررين   ٢    ويف  .         مقن عرا           مضرادا              اسرتانافا         يتضمن       العام       املفوض    رد    أن     حبجة  ،  “    الرد    من       أجياء         مقمولية
    مرن      تشرط          تسرح /أو    أن ”          االسرتانا       حمكمرة    إىل         طالمرا           االلتمراس     علر      رده       العام       املفوض     قدم  ،     2016       نوفمر
  .     مضرررراد         اسررررتانا        بتقرررردمي       واإلذن         اليمنيررررة       املهلررررة    عررررن         للتنرررراز/           التماسررررا        وقرررردم     رده       فقرررررات     بعرررر    “    احملضررررر

        بتلميررررة  (     2016             الثرررران/نوفمر       تشرررررين    11   يف  (     2016 )     2٧2     رقررررم      األمررررر          االسررررتانا       حمكمررررة        وأصرررردرت
      لرررده        املعدلررة        الصرريلة       العررام       املفرروض     قرردم  ،     األمررر     هلرر ا         ووفقررا    .         والتماسرر         إجابترر        تعررديل       العررام       املفرروض     طلرر 

       املضرراد          االسررتانا      علرر      رده      ابغرروت       السرريد      وقرردم  ،     2016             الثرران/نوفمر       تشرررين    1١   يف       املضرراد           واسررتاناف 
  .    201٧             الثان/يناير       كانون    16   يف
 

 املستندات
     ابغوت       السيد         استئناف  

     أنرررر          األونررررروا         اسررررتنتاج       ويرررردح   .        وقائعيررررة       مسررررائل   يف       أخطررررأت         األونررررروا    أبن     ابغررررو       السرررريد      يفيررررد -   ٧
        اختلقرر     قررد   /        السرريد     أن   “      الواضرر  ”    مررن     كرران    أو   “      معقولررة      شرركو       لديرر       تكررون    أن       املمكررن    مررن    كران ”

      سررلو      يكررن   مل  ،       القضررية     هرر ه      ظرررو     ظررل   يف     أنرر         أيضررا             للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة    تررر    ومل  .        الطرروارئ      حالررة
      ابغرروت       السريد    أن       خطرأ         احملكمرة       افرتضرر   ،      اخلصرو      وجر       وعلر   .  “   فير        مرغرروب    غرري ”        اللقراء     بعرد       السريد
    أن  ،    ذلررك    مرع  ،    قررر       عنردما   “     ينريع  ”    أال     منر       تطلر    /        السريد          أرسرلتها     الري        النصرية         الرسرالة       ابلفعرل      تلقر 
  ،       النصية         الرسالة      تلق        عندما     في       تسكن      ال ي      املمى      خارج  ،       الواقع   يف  ،    كان       بينما  ،      منيهلا    إىل         بسيارت         يقل ها
        المقرررراء    لرررر        ينملرررري     كرررران     إذا     عمررررا         ابلتسررررا /  ،        رسررررالتها     علرررر        ردا    ،       املعقررررو/       تصرررررف    يف       السررررم     هررررو      وهرررر ا ”
     كررررأي ”   و  ،     أخرررر      مرررر       إليررر         التحررردث      تريرررد   ال     إهنررررا      ابغررروت       للسررريد   /        السررريد      تقرررل    ومل  .  “       االنصررررا    أو

     حرا/   يف     أهنرا    مرن        للتأكرد  ، ُ   ُسكر      حالة   يف      كان      الي  ،  /        ابلسيد           هاتفيا        اتصل  ،  “     ومه ب      عاقل     شا 
     عل         طوعا         أجاب    /        السيد     أن        أيضا        احملضر      ويمني  .        امليعومة         الطارئة       احلالة    مع         التعامل     عل         وقادر      حسن
     سرم     أي      ابغروت       السريد    ُيرد   مل  ،      دقيقرة    1٧     ملرد         بينهمرا      دارت     الري        املكاملرة        وأثناء  .     مرتني         اهلاتفية         مكاملات 
        وتتحردث         اهلاتفية        املكاملة     عل      جتي     أن        وروي ة     وعي    عن      قررت     ألهنا  ،    في        مرغوب    غري       نداءه    أن   يف      للشك
    أن     ميكن    ما  ،   هر        السيد        وصفت      كما     جر     قد     أن        ابفرتاض    حى  ،      احلوار     ه ا   يف      وليس  .      دقيقة    1٧     ملد       إلي 
         الرسررائل    أن         السرتنتاج      أسراس    أي      يوجرد   ال  ،       وابلتراي  .        املسرتقمل   يف     معر          التفاعرل     رفر       يفيرد     أنر      علر       يفهرم
        احملادثرة       تسرتمر    أن   يف      أمل     عن       وأعرب         مساعدت       وعرض       منيل     إىل     عاد     أن       فيها     ذكر     الي  ،       الالحقة        النصية

__________ 
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        األفعرا/     هر ه    مرن    أي      تشركل    فرال  ،  مث     ومرن  .     فيهرا       مرغروب    غرري      كانر    ،       تفراهم     سروء    أي    عرن        واعت ر        بينهما
  .    سلو      سوء
       دقيقرررة    1٧         اسرررتلرق      الررري         اهلاتفيرررة        املكاملرررة      حمترررو     أن      ابغررروت       السررريد      يؤكرررد  ،    ذلرررك    إىل        وإضرررافة -   ١
       للحسم    هر        السيد      قو/     عل          ابالعتماد           للمنازعات         األونروا      حمكمة       أخطأت     وقد  .     حمظور      سلو     إىل      يرق   ال
       أبقروا/       بياهنرا        وإثمرات      ابغروت       السريد       إلنكرار     وزن    أي       إعطاء     عدم   يف       السم        تميان     دون       احلوار       مضمون   يف

     وحى  .       القس م    حت      ذلك   يف    مبا  ،        مرارا        ك ب       وألهنا     سكر      حالة   يف      كان      ألهنا    هبا      يوث    ال     الي   /        السيد 
    أي       تتضرمن   ال          اسرتادمها    قرد     أنر       يريعم     الري          العمرارات     فإن  ،       املوصو        النحو     عل         احملادثة      حمتو      كان     ولو

         السررابقة   “     األربررع         املعرراقر        سرراعات ”      سررياق   يف       إليهررا       النظررر    مررن    بررد    وال       ضررمنية    أو       واضررحة       جنسررية        إشررارات
       وعررالو   .      اجلنسرري        االتصررا/    مررن     نرروع    أي        بينهمررا     حيرردث   مل      ولكررن       جرردا         شاصررية       مسررائل      خالهلررا      انقشررا     الرري
   /        السررريد     أن     مثرررل       األمهيرررة     ذات         الوقرررائع     بعررر    يف      تنظرررر   مل           للمنازعرررات         األونرررروا      حمكمرررة     فرررإن  ،    ذلرررك     علررر 

      متويرر         حاولتررا       وأهنمررا  ،        االسررتماع        وجلسررات           التحقيقررات     خررال/         مناسررمات     عررد    يف     احلرر       تقرروال   مل    هررر         والسرريد 
        إبفرررادات       تالعمررر  ”    قررد         الوكالرررة    أن      يفرررتض      وأنررر   ،      احملكمررة      أمرررام         االسررتماع      جلسرررة     خررال/         األكاذيررر      هرر ه

  .       االستماع      جلسة   يف        بياهنما        بتعديل      فجأ        قامتا      ألهنما  ،  “      الشهود
      وجود     عدم       أغفل      فقد  .        قانونية       مسائل   يف       أخطأت           للمنازعات         األونروا      حمكمة    أبن        أيضا         ويدفع -   9

     علرر        ابلعمررل          مرتمطررا       كرران      201٢             الثان/ينرراير       كررانون    10       أحررداث    مررن      أاي      أن     علرر         ومقنعررة       واضررحة      أدلررة
    من  ،    ميكن   ال   مث     ومن        املوظفني       لعموم        املوج     0   201 /  06     رقم         التعميم    من   6   و   5         الفقراتن        تقتضي     ما    حنو

    غررري        اللقراء     بعرد      ابغرروت       السريد       أفعرا/     تكرن    ومل  .        جنسرريا          حترشرا      أو        مضرايقة      تشرركل    أن  ،        القرانون     نطرر      وجهرة
  .       جنسيا          حترشا      أو        مضايقة      تعتر   ال        وابلتاي  ،     فيها       مرغوب
        أيضرررررا             واختصاصرررررها        واليتهرررررا       جتررررراوزت           للمنازعرررررات         األونرررررروا      حمكمرررررة    أبن      ابغررررروت       السررررريد       ويفيرررررد -    10

     ذلررك       احملكمررة       وفعلرر   .        الوكالررة    إىل        القضررية   “  رد ”    مررن     برردال       العررام       املفرروض      قرررار    عررن         بقرارهررا          ابالستعاضررة
        اعتمرار     علر        اقتصرر     أنر     لرو    ...        الترأديي        التردبري     نفرس       سريفرض       العرام       املفروض     كان     إذا    ما ”   يف       النظر       إبعاد 
     جررت     الري        احلروادث    أي  ،  (11 ) “ ،        لألونرروا[         التابعرة           ]املنازعرات      حمكمرة      غررار     علر       سرلو      سروء         الوقرائع     نفس
  .     الشقة   /        السيد         ملادر      بعد     فق 
         وارتكم   ،   هبا        املنوطة        الوالية      متارس   مل           للمنازعات         األونروا      حمكمة    أن      ك لك      ابغوت       السيد       ويؤكد -    11

  :   يلي    ما      سيما   ال  ،        إجرائية       أخطاء
      ملفررر     مرررن        الوثئررر        إبسرررقارب  ،     خمف رررف      برررديل       إجرررراء     علررر        احلصرررو/      طلمررر    يف       النظرررر      بعررردم  ( أ ) 
           للمنازعررررات         األونررررروا      حمكمررررة      قرررررار    إىل        نظرررررا    ،      صرررحيحة       وقررررائع       تتضررررمن     عمررررل       شررررهاد         وإصرررردار        الشاصررري
  ؛     الصحة    من    هلا      أساس   ال          االدعاءات      معظم    أبن        القاضي

     حيرر     مررن        تكمردها     الرري        األضررار    عررن         التعروي      مررن        ينملري     كرران     إذا    مرا   يف       النظررر      بعردم  ( ب ) 
         املعاملة   يف       حقوق         انتها       بسم       جديد     عمل     عل        احلصو/   يف         املصادفة          والصعوابت           القانونية        الرسوم      زايد 
             للمنازعات         األونروا      حمكمة     رأت       ألفعا/        السلو       بسوء      ا م     قد       العام       املفوض     وألن  ،          القانونية       لألصو/        وفقا  
  .    سلو      سوء      تشكل   ال     أهنا

__________ 
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       املفروض    إىل        القضرية   “  رد ”  ،    ذلرك    مرن     بردال  ،   أو       منصرم     إىل        إعادت       ابغوت       السيد      يطل        ول لك -    12
    سن    حى             واستحقاقات        مرتم       كامل     دفع  ،    ذلك    من     بدال  ،   أو           التأديمية         العقوبة      بشأن      جديد      قرار      الختاذ       العام

    أي   يف  ،     كرر لك       ويطلرر   .     سررنتني      لفرررت        الصررايف        األساسرري       املرترر      دفررع  ،     بررديل        كررإجراء   ،    أو  ،        العاديررة         التقاعررد
     ذات       املرواد      ومجيرع           القانونيرة          ابإلجرراءات     عمرال        املوجهرة          والرسرالة         التحقير        تقريرر     شرط   ،       األحوا/    من     حا/
        ابألحرداث        املتصرلة       املرواد     مجيرع     شرط   ،     برديل        كرإجراء   ،    أو  ،       الشاصري      ملف     من     في         املطعون         والقرار       الصلة
         األونروا      تصدر    أن ”      يطل   ،      منصم     إىل        إبعادت           االستانا       حمكمة     أتمر   مل      وإذا  .     سلو      سوء      تشكل   ال     الي

   يف        توظيفر      ترود    قرد     الري        للجهرات    بر        وتوصري      عملر       جود     إىل     تشري  ،      صحيحة       وقائع       تتضمن     عمل       شهاد 
      ودفررع      دوالر    50     000        قيمتهررا         املعنويررة        األضرررار    عررن       تعرروي      دفررع      يطلرر   ،    ذلررك    إىل        وإضررافة  .  “       املسررتقمل
  .     اململغ      بنفس         قانونية      رسوم

 
      العام       املفوض    ر   

         الوقررائع     حيرر     مررن     ختطرر    مل           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة    أن  ،       املعررد /     رده   يف  ،      العررام       املفرروض      يؤكررد -    13
         ابلقاعرد        وير كر  .     شرقت          ملادر را     بعرد   /        ابلسريد          جنسريا       حتررش    قرد      ابغروت       السريد    أن    إىل      خلصر        عندما

      يررررؤدي    أن       تقتضرررري     الرررري          االسررررتانا       حملكمررررة        األساسرررري        النظررررام    مررررن  (  أ   ( ) 1 )   2       املرررراد    يف         الرررروارد          السررررامية
       السيد       رواية      ترف     أن         للمحكمة     وحي   .  “   جلي      بشكل       معقو/    غري ”      قرار    إىل       صحيحة    غري       وقائع         استنتاج
       وخباصرة  ،   هرر         والسريد    /        للسريد    “       املتسرقتني          الرروايتني ”     عل      ذلك    من     بدال        وتعتمد        األحداث    عن      ابغوت
  ،       امليعروم   “      الشرهود        إبفرادات        التالعر  ”   و        الشرهود         مبصرداقية       يتعل     ما    ويف  .      دقيقة    1٧     ملد          اهلاتفية        املكاملة
  .      مماشر         الشهود       تقييم      فرصة    ل       كان       ال ي           االبتدائية         الدائر       قاضي      لرأي         االعتمار      إيالء       ينملي
    إىل      خلصرر        عنرردما           القانونيرة         الناحيررة    مررن     ختطر    مل           للمنازعررات         األونررروا      حمكمرة    أن      كرر لك       ويؤكرد -    1٢
      حملكمرة          القضرائية         السواب     أن         والواقع  .      العمل       ساعات       وخارج       العمل      مكان      خارج     وقع       اجلنسي        التحرش    أن

   0   201 /  06     رقرررم         التعمرريم   يف        الرروارد       اجلنسررري        التحرررش        وتعريررف  ،      الصرردد     هررر ا   يف        قيرردا       تضررع   ال          االسررتانا 
      يررؤثر       العمرل      مكران      خرارج     آخررر      سرياق    أي   يف     حيردث      الر ي        السرلو        صررراحة      يشرمل        املروظفني       لعمروم        املوج ر 
      ابغررروت       السررريد      سرررلو     أبن       للحسرررم   /        السررريد        شرررهاد       قمرررو/     عنرررد        أيضرررا         احملكمرررة     ختطررر     ومل  .      العمرررل     علررر 
  . “    عاقل     شا  ”       منظور    من      صحي     حنو     عل         املسألة     ه ه   يف       ونظرت   “   في        مرغوب   غري ”
    قررد           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة    أن    مررن      ابغرروت       السرريد      أكررده    مررا      كرر لك       العررام       املفرروض       ويرردح  -    15

       احملكمرة      أكردت  ،    ذلرك    مرن      وبردال  .       بنفسرها       العرام       املفروض    عن          ابالستعاضة          اختصاصها    أو        واليتها       جتاوزت
  .      السلو       لسوء      ابغوت       السيد     عقد      إهناء    إىل       دفعت      الي        األسماب        بتكرار       العام       املفوض      قرار
ر   مل           للمنازعات         األونروا      حمكمة    أن      ابغوت       السيد      يؤكد  ،         وختاما   -    16     هبرا        املنوطة        الوالية       ممارسة   يف        تقص  
      خلص   ،         املوضوعية      ابألسس       يتعل     ما   يف      ينج    مل      ابغوت       السيد    أن     رأت     وملا  .        إجرائية       أخطاء       ترتك     ومل
   يف    مبرا  ،      طلمهرا     الري         المديلرة        املاففرة          اإلجرراءات    مرن    أي     علر        احلصرو/    لر     حير    ال     أنر     إىل      صرحي     حنو     عل 
  .      منطقرري    غررري           القانونيررة       لألصررو/        وفقررا           املعاملررة   يف     حلقرر         امليعرروم         االنتهررا     ألن        األضرررار    عررن         التعرروي      ذلررك
      بشرأن        افرتاضري     كرالم   يف      اخلروض           للمنازعرات         األونرروا      حمكمة     عل      يكن   مل  ،         القضائية         الكفاء      عل          وحرصا  
  .        املوضوعية      األسس     حي     من       السيد       يوف     مل    حني   يف         االنتصا      سمل
     وأن  ،     ابغرروت       السرريد      دفرروع     مجيررع      ترررف     أن          االسررتانا       حمكمررة    إىل       العررام       املفرروض      يطلرر    مث     ومررن -    1٧

  .      وتفصيال     مجلة      قدم       ال ي          االستانا       ترف 
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      العام        للمفوض       املاضا           االستئناف  

       للطرر      ُيروز   ال     أبنر       يقضري      الر ي  ،         االستانا       حملكمة         القضائي         االجتهاد    أن       العام       املفوض     ير  -    1١
      متييرري     ميكرن  ،      اخلصرو      وجر       وعلر   .      املضراد          اسرتاناف      علرر        ينطمر    ال  ،           اسرتانافا        يقردم    أن       موقفر   ُ   ُرجر       الر ي
        منطمقررررة       أسررررماب      وجررررود      لعرررردم       مقمررررو/    غررررري     كرررران        القضررررية     هرررر ه   يف          االسررررتانا     ألن   (12 )        الصررررفراوي      قضررررية

     ه ه   يف  ،      املضاد          االستانا      لكن  .         االستانا       حملكمة        األساسي        النظام    من  (  1 )   2        للماد         وفقا            لالستانا 
  .     وجيهة       أسماب    إىل       يستند  ،       القضية
           للمنازعررررات         األونررررروا      حمكمررررة    أن      يؤكررررد  ،      املضرررراد          لالسررررتانا           املوضرررروعية      ابألسررررس       يتعلرررر     مررررا    ويف -    19
      كأحررد        التحررش      و/أو        السرلطة         اسرتعما/       إسراء        مسرألة   يف       املالئرم       النحرو     علر        النظرر      بعردم        واليتهرا      مترارس  مل

           للمنازعرات         األونرروا      حمكمرة    أن    إىل          االسرتانا       حمكمرة      خلصر     مرا      وإذا  .     ابغروت       السريد      تعيرني      إهنراء     أسس
  ،        جنسريا          حترشرا        يشركل      شرقت          ملادر را     بعرد   /        السريد      جتراه      ابغروت       السيد      سلو     أن         ابستنتاج       أخطأت    قد
    مرن  (  ب )   6   و  (  د )   6        الفقر    يف        الوارد         التعريف     حس         حترشا      أو        للسلطة         استعما/       إساء       تعتر        أفعال      فإن

ررررر    0   201 /  06     رقرررررم         التعمررررريم          األونرررررروا      حمكمرررررة      خلصررررر   ،      اخلصرررررو      وجررررر       وعلررررر   .       املررررروظفني       لعمررررروم        املوج 
       مراتحرررة    غرررري       الشرررقة       غرررادرت   /        السررريد     أن     علررر         ومقنعرررة       واضرررحة      أدلرررة      وجرررود     عررردم    إىل       خطرررأ             للمنازعرررات

         النترائ      ضروء    ويف  ،    ذلرك     علر        وعرالو   .       رئيسرها     كران     ألنر       ابغوت       السيد        ملازلة     رف      عل      جتر    مل        ولكنها
         املؤسسية        املوارد      ختطي       ورقة     عرض    من       تتمكن    ومل       ابألمان      تشعر     تكن   مل   /        السيد     أبن       إليها       توصل      الي
         األونرروا      حملكمرة       ينملري     كران   ،     حردث    مرا       أعقراب   يف   “    وديرة    غرري ”     عمرل      بيارة      خلقر     قرد        احلوادث     تلك     وأن

         اسررتعما/      أسرراء      ابغرروت       السرريد    أن       العررام       املفرروض     يررر     أن        املعقررو/    مررن     كرران     أنرر     إىل     ختلرر     أن           للمنازعررات
  .    سواء    حد     عل    /        ابلسيد       وحترش       سلطت 
            بتطميقها         القانون     حي     من       أخطأت    قد           للمنازعات         األونروا      حمكمة    إن        أيضا         العام       املفوض       ويقو/ -    20

        السلو      كان     إذا    ما   يف      احلسم     خال/     ومن  ،     جنسي     حترش      هنا      كان     إذا    ما       مسألة     عل        حمضا           ذاتيا             اختمارا  
     ذلررك   يف    مبررا  ،       املسرائل     هرر ه   يف        اتمعترر       الر ي       الررنه      فرإن   مث     ومررن  .     اجلرران     نظرر      وجهررة    مررن   “  بر       مرحرر     غرري ”
    هرو  ،        جنسريا          حترشرا        يعترر     لكري     معني       لسلو        رفضها    عن        فورا        تعرب    أن       عليها     اجملي     عل       يتعني     كان     إذا   ما

     فررإن  ،    ذلررك     علر        وعررالو   .      احلرراالت     هر ه     مثررل   يف          االسررتانا       حملكمرة         القضررائي         االجتهرراد      نطراق    عررن      خرارج
   مل        الواقع   يف      وأن       خاصة  ،      اجلنسي        التحرش       مستو         أيضا       بلغ       الشقة   يف   /        السيد      جتاه      ابغوت       السيد      سلو 
  .      إهبامها    ع     إىل     ابدر    بل  ،      قدمها      إصمع     يع     أال     من       طلم     أن     بعد       اجلسدي        االتصا/      يوقف

 
      املاضا           االستئناف     على      ابغوت       السيد    ر   

     ه ا     منع     فقد  ،          للمنازعات         األونروا      حمكمة      أمام       العام       املفوض      قرار        لتأييد        نظرا       أن       ابغوت       السيد     ير  -    21
  . (13 )        وجينيفان     سفري      قضية   يف          االستانا       حمكمة     حكم    إىل       إشار    يف  ،     مضاد         استانا       تقدمي    من      األخري
          اختصاصررها       مارسرر            للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة    أبن      يرردعي  ،         املوضرروعية         ابلوقررائع       يتعلرر     مررا    ويف -    22

     هبرر ه        علمررا         صررراحة       أحاطرر      وقررد  .        والتحرررش        السررلطة         اسررتعما/       إسرراء        مسررألة   يف      مالئررم    حنررو     علرر        ونظرررت
    مررن     شرركل    أي       معقررو/      بشرركل          واسررتمعدت  ،      الصرردد     هرر ا   يف       األدلررة   “    ودقررة        بعنايررة ”       وحللرر   ،         االدعرراءات
__________ 

 ( 12)  Sefraoui          v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2010    -UNAT    -48  ,   para    .   18  .  
 ( 13)  Saffir        and     Ginivan         v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2014    -UNAT    -466   ,   para    .   13  .  
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     الري        اللحظرة      غايرة    إىل        السرلو      سروء       أشركا/     مجيرع      جان     إىل  ،      اجلنسي        التحرش    غري        السلو      سوء       أشكا/
  .     الشقة   /        السيد       فيها       غادرت
         وقائعيرة    أو         قانونية       مسائل   يف     ختط    مل           للمنازعات         األونروا      حمكمة    أن        أيضا        ابغوت       السيد       ويدعي -    23
       بوجررود        الترر رع      شرررورب       املضرراد          االسررتانا        يسررتويف    وال  .      املضرراد          االسررتانا    يف        املثررار         ابملسررائل       يتعلرر     مررا   يف

     علررر        معقرررو/    غرررري         قررررارا        أفررررز    قرررد      اخلطرررأ     هررر ا      يكرررون    أن     خرررا       بوجررر         يسرررتليم    مرررا     وهرررو  ،        الوقرررائع   يف     غلررر 
  .     اإلطالق

         األونررروا      حمكمررة         اسررتنتاج   يف         القررانون   يف     غلرر     أي      هنررا      يكررن   مل     أنرر         أيضررا        ابغرروت       السرريد       ويؤكررد -    2٢
    إن  ،     أخررر       أمررور     مجلررة   يف  ،      ويقررو/  ،        وأثنرراءه        اللررداء      وجمررة      سررمق      الرري        ابألحررداث       يتعلرر     مررا   يف           للمنازعررات

      كانرر         اللررداء      وجمررة    أن     علرر       دليررل      يوجررد   ال     أنرر     إىل      صررحي       بشرركل      خلصرر            للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة
     لررريس  ،       الدرجرررة       وبرررنفس  .     جنسررري     حتررررش      و/أو        للسرررلطة         السرررتادام       إسررراء       هنرررا     أن    أو       ابلعمرررل     صرررلة     ذات

     حير   ،      الصرحة    مرن        أسراس         الشقة   يف     جرت     الي        األحداث      بشأن       املضاد          االستانا    يف         الوارد           لالدعاءات
      جنسررري     حتررررش    أو        ملضرررايقة      وجرررود   ال   مث     ومرررن   “  بررر       مرحررر     غرررري ”      سرررلو       وجرررود    إىل       إشرررار       هنرررا      تكرررن   مل
     يشري      دليل    أي    حب            للمنازعات         األونروا      حمكمة    جتد   مل  ،      اخلصو      وج       وعل   .       السلطة         الستعما/       إساء    أو
     إذا  ،      منصرم       بسرم        اجلسردي        االتصرا/     وقرف      ابغروت       السريد    مرن      تطلر     أن     علر      جتر    مل   /        السيد     أن    إىل

  .       لطلمهرا        استجاب     وقد  ،      يتوقف    أن     الح      وق    يف     من       طلم         الواقع   يف     أهنا  ،      اخلصو      وج      عل   ،      اعتران
     ختررج    ومل  .       ومقنعرة       واضرحة      أدلرة   “     عليهرا          واملتنرازع         املدعومرة    غرري   /        السريد        أقروا/ ”       الصدد     ه ا   يف  ُ    تُعتر    وال

        القضرررررية   يف     أنررررر     إىل       ابلنظرررررر          االسرررررتانا       حملكمرررررة         القضرررررائي         االجتهررررراد    عرررررن           للمنازعرررررات         األونرررررروا      حمكمرررررة
  ،    فير         املرغوب    غري       اجلسدي        االتصا/     عل        داملة      أدلة      هنا       كان    ،       النظر     قيد        للقضية        خالفا    ،  (1٢ )       امل كور 
     ابجملرري        اإلضرررار   يف       يتسرم     قررد      اجلران      سررلو     أن        الواضرر     مرن      وكرران  ،      الفرور     علرر        عليهررا     اجملري       اشررتك      وقرد
       قرينررة      ممرردأ    مررع         متاشريا          قرارهررا     ذلررك    مررن     بردال           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة      اختر ت  ،       القضررية     هرر ه    ويف  .      عليهرا
  .      املنطم         اإلثمات      وع ء        الراء 
   /        السرريد         ملررادر      بعررد     جرررت     الرري        األحررداث    أبن    حبرر         أيضررا             للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة      وقضرر  -    25
    مررن    أن        اعتمررار        املعقررو/    مررن      ولرريس  .       السررلطة         السررتادام       إسرراء     أو        مضررايقة      تشرركل   ال      ابغرروت       السرريد     شررقة

      موقع        الستلال/       حماولة     أن      عل       يفهم    أن     ميكن    وال  ؛      إهانة    أو        اعتداء        ارتكاب   يف       سلوك        يتسم     أن       املمكن
       سرررراعات      لعررررد        اسررررتمر         اجتمرررراعي      لقرررراء ”   ر لرررر        مماشررررر         كنتيجررررة       العمررررل      سررررياق      خررررارج     حرررردث     وقررررد  ،     سررررلطة

       عملهرا      بيارة    أن     فير       قالر       ال ي          املوضوعية    عن       جدا          المعيد   /        السيد      قو/    عن       النظر       وبصر   .  “      ابلرتاضي
      بشرركل           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة      ورأت  ،       االدعرراء     هرر ا      يرردعم      دليررل      هنررا      يكررن   مل  ،     وديررة    غررري       أصررمح 
   .  (15 ) “     جدا          احلساسة         طميعتها    إىل         راجعا          السيد      فعل    رد      يكون    أن       جدا         احملتمل    من ”    أن      صحي 

 
 االعتبارات

__________ 

 ( 1٢)  Hallal        v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2012    -UNAT    -207   .  

  .   11١        الفقر   ،    في         املطعون      احلكم  (15 ) 
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      املضاد          االستانا          مقمولية  
       العرررام        للمفررروض       املضررراد          االسرررتانا      كررران     إذا    مرررا       معرفرررة    هررري      فيهرررا      المررر       يتعرررني     الررري      األوىل        املسرررألة -    26

  .     مقموال
     ُيرررروز   ال     أبنررر       يقضررري      الرررر ي  ،         االسرررتانا       حملكمرررة         القضرررائي         االجتهرررراد    إن       العرررام       املفررروض       ويقرررو/ -    2٧

  .     املضاد          استاناف      عل        ينطم    ال  ،           استانافا        يقدم    أن      األو/       املقام   يف       موقف   ُ   ُرج       ال ي       للطر 
      قضررية   يف          االسررتانا       حمكمررة     حكررم    إىل       إشررار    يف  -          املسررتأن ف      يرردعي  ،    ذلررك    مررن        النقرري       وعلرر  -    2١
    مرن      األخرري  ُ   ُمنع  ،          للمنازعات         األونروا      حمكمة      أمام       العام       املفوض      قرار      صدور     من      أن   -   (16 )        وجينيفان     سفري
      بشأن     حكم    ضد         استانا       األمر      واقع   يف    هو ”       املضاد          االستانا      ه ا    أن       ويوض   .     مضاد         استانا       تقدمي
  . “       األونروا      موقف     في   ُ   ُرج        ادعاء
       للطر      ُيوز   ال     أن        احملكمة     ه ه     رأت  ،  (19 )    أخر        وقضااي   (1١ )     فراوي   الص و   (1٧ )    رسو/      قضيي    ويف -    29
     مينرع  ،       وابلتراي  .        أكادمييرة    أو         قانونيرة     أسرس     علر       سرواء      احلكرم        يسرتأنف    أن    ما      قضية   يف       لصاحل   ُ   ُحكم      ال ي

     شرركل   يف       قضررائي      قرررار      تليررري    إىل       للسررعي       وسرريلة    هررو      الرر ي  ،         االسررتانا     مررن       لصرراحل      حكررم      الرر ي       الطررر 
      احلكرررم    عرررن        مماشرررر        بصرررور      انمجرررة        ملموسرررة       مظلمرررة    جلرررر        كوسررريلة         ويسرررتادم  ،      إللررراء    أو       إبطرررا/    أو       تعرررديل

        شرررطا        يشرركل      الرر ي    هررو        ضررررا      مررا      حمكمررة       تتارر ه       وهنررائي       ملمرروس      قرررار      يفرررز    أن       املفرررتض     ومررن  .        املسررتأنف
      كلهرا        دوافعر     عرن    أو  ،     احلكرم       تعليرل    عرن     انمجرة        املظلمرة    أبن        االدعراء      يكفري    وال  .        استانا     ألي     عن     غى  ال
      يكون       عندما          االستانا    يف     احل        وينشأ  .     كلها    أو    ما     طر        قدمها     الي      احلج      بع      رف     عن    أو      منها     جيء   أو

  ،        وقائعيرة   أو         قانونيرة       أخطراء      احلكرم      تضرمن    مرن       ابلررغم     أنر      يعري      وهر ا  .       املتضررر       الطر       حالة     عل      سلي     أثر        للقرار
  .        استاناف        املمكن    من      يكون   ال    قد  ،         اختصاصها    أو         للمحكمة          القضائية        الوالية        بتحليل       يتعل     ما   يف    حى
      تقردمي     علر          الطريقرة      برنفس  ،        اجتهادان   يف       ابلمح           تناولناه      ال ي  ،      ال كر        السالف       املمدأ       ينطم     وال -    30

  .     التاي       النحو     عل         املمينة        لألسماب       املضاد          االستانا 
        وطلمرررات        الرررردود ”       عنررروان    حتررر    (،        القواعرررد )          االسرررتانا       حملكمرررة         الرررداخلي        النظرررام    مرررن   9        فاملررراد  -    31

  :   يلي    ما     عل      تن   ،  “     املضاد          االستانا        طلمات     عل          والردود       املضاد          االستانا 

__________ 

 ( 16)  Saffir        and     Ginivan         v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2014    -UNAT    -466   ,   para    .   13  .  

 ( 1٧)  Rasul       v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2010    -UNAT    -077   ,   para    .   15  .  

 ( 1١)  Sefraoui          v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2010    -UNAT    -048   ,   para    .   18  .  

 ( 19)  Saffir and Ginivan v. Secretary                               -General of the United Nations                             , Judgment No.                2014    -UNAT    -466   , paras.          14  -23  ;   

Larkin v. Secretary                   -General of the United Nations                             ,   Judgment No.              2011    -UNAT    -134   , para.         34  .  
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  .     اللرض     هل ا      مقرر      منوذج     عل       علي        املدع     رد      يقدم -   1 
  …  
     علرررررر      يرررررررد      الرررررر ي       للطررررررر      ُيرررررروز  ،         ابالسررررررتانا         اإلخطررررررار    مررررررن        يومررررررا      60      غضررررررون   يف -   ٢ 

       مبر كر           مشرفوعا    ،      املضراد          لالسرتانا         طلما            االستانا       حمكمة     لد       يودع    أن          االستانا 
          االسرتانا       تقردمي        ودواعري         املطلوبرة         االنتصرا        وسريلة     في         يمني     ،     صفحة    15        تتجاوز   ال

  .     جديد          مطالمات       املضاد          االستانا       يضيف    أن     ُيوز   وال  .      املضاد
           قانونيررا        ملجررأ     لرريس       املضرراد          االسررتانا     أن         القواعررد    مررن  (  ٢ )   9        للمرراد          الواضررحة         الصررياغة      وتمررني -    32

      جانر     من        إللائ      أجل    من  ،   ما     حكم    من     ضرر    أو       ملظلمة      تعرض     أن       يؤكد      ال ي  ،         للمتقاضي  ُ   مُين        مستقال
        النقري       وعلر   .      متضررر     خصرم    ب        يتقدم         استانا       وراء    من      اهلد     هو      وه ا  .     درجة       األعل        احملكمة      قاضي
      ال ي          ابالستانا        يتعل     ما   يف       ثنوية       طميعة    ذو      نوع     من      فريد       إجراء    هو       املضاد          االستانا      فإن  ،    ذلك    من

  .    مضاد      هلجوم  ،      معينة      ظرو     ويف  ،       للدفاع       وسيلة         أساسا           ويستادم  ،     اآلخر       الطر        يقدم 
     تن      الي         القواعد    من  (  ٢ )   9       املاد        صياغة   يف       املضاد          لالستانا        اخلاصة        السمات     ه ه        وتتجل  -    33
         الثرررانوي        الطرررابع        أيضرررا          ويتجلررر   .         االسرررتانا        لتقررردمي    لررر       احملررردد       واألجرررل       املضررراد          االسرررتانا    يف     احلررر      علررر 

  .        االستانا          إجراءات   يف       جديد          ملطالمات       املضاد          االستانا         مقد  م       إضافة     رف    يف       املضاد          لالستانا 
      تسرم       آليرة    هو       املضاد          االستانا      فإن  ،     احلاي         اإلجرائي          التشريعي       اإلطار      وضمن  ،    ذلك     عل        وبناء -    3٢

       حقوقر       زايد     إىل       الطرر      هر ا      يسرع        احلالرة     هر ه    ويف  .     احلكرم    مرن        يناسرم    ال      الر ي      اجلريء         ابسرتانا     ما      لطر 
     وإن  ،   ما      لطر     حي   ،  “     الرتي  ”      بنه       األخ      خال/    من  ،       وابلفعل  .     احلكم      مبوج       خصم       حقوق       تقلي     أو

     علرم     إذا       املضراد          االسرتانا       يقردم    أن  ،     خصم         يستأنف   مل    ما          االستانا    يف      رغمة     دون  ،        جيئيا          الللمة    ل       كان 
  .        ابالستانا         للتقدم         العادية         اليمنية       الفرت       هناية    من        االقرتاب     عند    أو        استأنف    قد      خصم     أن
     عل      ذلك     كان     وإن    حى  ،    حكم    عن        الدفاع    إىل     فق       يسع        الطر      كان     إذا  ،     أخر       انحية    من -    35
     ُيروز  ،      احلالرة     هر ه    ويف  .      كافيرة      علير           املستأن ف       إجابة     فإن  ،     درجة      األدىن       احملكمة        تمنتها     الي     تلك    غري     أسس

     علررر         اإلصررررار    أو      درجررة      األدىن       احملكمرررة       تعليررل   يف       الطعرررن  ،     مضرراد         اسرررتانا       تقرردمي     دون  ،     عليررر           للمسررتأنف
       يتررأثر   مل    مررا       املضرراد          لالسررتانا      حجررة       للطررر      لرريس  ،     أخررر          وبعمررار   .       جتاهلهررا     رمبررا    أو         أغفلتهررا     الرري        املسررائل
       املضررراد          لالسرررتانا        ضررررور       هنرررا       تكرررون    وال  .    فيررر        الطعرررن       املضررراد          االسرررتانا       يهرررد       الررر ي      ابحلكرررم        سرررلما  
  .     لصاحل     ب         املنطوق         النهائي      احلكم      تليري    إىل       الطر       يسع    ال       عندما
      يسررم     مررا      تقرردمي    مررن        املنتصررر       الطررر      مينررع         القواعررد    مررن   9       املرراد       صرريلة   يف     شرريء   ال  ،    ذلررك     ومررع -    36
   مت     إذا     أنرر      يعرري      وهرر ا  ،     األوي          االسررتانا      علرر         متامررا        مصررريه       يعتمررد      الرر ي  ،  “      املشرررورب       املضرراد          االسررتانا  ”

     فرررإن  ،      احلالرررة     هررر ه    ويف  .      املضررراد          لالسرررتانا         ابلنسرررمة      كررر لك       سررريكون      األمرررر     فرررإن      األوي          االسرررتانا      رفررر 
    ألن  ،      املضرررراد          لالسرررتانا           املوضررروعية         الوقرررائع    إىل        التوصرررل      سرررريتم     كررران     إذا    مرررا   يف       يتمثرررل         الش ررررطي        العنصرررر
  .   في         املطعون      احلكم       ستعكس          االستانا       حمكمة    أن      تفرتض       املضاد          االستانا    يف         املعروضة        املسائل
     حيررر   ،  (20 )      وآخرررون            أوفشررارينكو      قضررية   يف       احملكمررة     هرر ه        اتمعترر       الرر ي        املنطقرري     اخلرر     هررو      وهرر ا -    3٧
      قضرررية   يف       وكرر لك  ،         االسررتانا      رفرر       بسررم        العررام      لألمرررني       املضرراد          االسررتانا        معاجلررة    إىل      حباجررة     نكررن  مل

__________ 

 ( 20)  Ovcharenko            et    al  .   v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2015    -UNAT    -530   ,   para    .   37  .  
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      كلتررررا    ويف  .         االسررررتانا       لرررررف        نتيجررررة      وذلررررك  ،      العررررام      لألمررررني       املضرررراد          االسررررتانا        رفضررررنا    إذ  ،  (21 )     ورسررررلي
  .       القضائي         االجتهاد     ه ا      نؤكد     وحنن  .          االبتدائية       احملكمة      أمام        املنتصر       الطر     هو       العام      األمني     كان   ،         القضيتني

  .     مقمو/       العام        للمفوض       املضاد          االستانا     أن     نر        فإننا  ،      ول لك -    3١
 

         املوضوعية      األسس  
م -    39      رقرم         للقرانون        انتهرا    يف        السرلطة         استعما/        وإساء           واملضايقة       اجلنسي        ابلتحرش      ابغوت       السيد    ه ا ه
  .     اخلدمة    من      فصل    مت     وقد   0   201 /  06
  ،      الفصرل      قررار     أيرد      الر ي  ،          للمنازعرات         األونروا      حمكمة    عن        الصادر      احلكم      ابغوت       السيد         واستأنف -    ٢0
  .      األسماب    من      لعدد

           اسررتنتاجها   يف            والوقائعيررة           القانونيررة        املسررائل   يف           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة       أخطررأت    هررل  ‘ 1 ’ 
        جنسيا ؟        حترشا         ارتك     قد          املستأن ف    أن

       والشقة        اللداء      وجمة  ( أ ) 
        شررهادات     وهرري  ،        اجلررياءات     فرررض   يف        اإلدار        إليهررا        اسررتندت     الرري       لألدلررة        ودقيقررة        متأنيررة       دراسررة     بعرد -    ٢1
         والسريد     هرر        السريد        شرهادي    عرن     فضرال  ،     ابغروت       السيد     عل          رئيسا       كان      ال ي  ،       املؤسسة       موارد       دائر       مدير
   يف         الرروارد              واالسررتنتاجات         النتررائ     إىل           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة      خلصرر   ،      عليهررا        املعررروض          والتسررجيل   /

  .    احلكم     ه ا    من   3        الفقر 
  :      كالتاي    هي         املنطمقة       األخر          اإلدارية           واملنشورات          والقواعد        األنظمة     فإن  ،      النظر     قيد        القضية    ويف -    ٢2
  :   يلي    ما     عل          األونروا   يف         الدوليني         للموظفني        األساسي        النظام    من  (  أ )   2-  10       املاد      تن  -    ٢3

  .    سلو      سوء      عنهم      يمدر       ال ين        املوظفني     عل         أتديمية         إجراءات       توقيع       العام        للمفوض     ُيوز  
     وق          السارية  ،        األونروا   يف         الدوليني         للموظفني        اإلداري        النظام    من  (  ب )   3-   110         القاعد       وتن  -    ٢٢
  :   يلي    ما     عل   ،      إليها       املشار        األحداث      وقوع

    مرررن   2-  10       املررراد     مرررن      األوىل        الفقرررر    يف       عليهرررا        املنصرررو            التأديميرررة          اإلجرررراءات       تترررألف  
     أجررررر      برررردون       العمررررل    عررررن        اإليقررررا     أو        الكترررراي       اللرررروم    مررررن         للمرررروظفني        األساسرررري        النظررررام

       العمرل    عرن        اإليقرا       يعترر    أال       شريطة  ،       السلو      سوء      بسم        الفصل    أو        الرتمة     خف    أو
  . ٢-   110         القاعد       مبوج           أتديميا         إجراء         التحقي         انتظار   يف

       الصرلة    ذي      اجليء    من   6        الفقر    يف  ،        األونروا       موظفي       لعموم        املوج     0   201 /  06     رقم         التعميم      وين  -    ٢5
  :   يلي    ما     عل 

  ،     يعتررر    أو       يتوقررع    أن       املمكررن    مررن    برر       مرحرر      وغررري     الئرر     غررري      سررلو     كررل    هررو        التحررر   ( ب ) 
       كلمررررات     شرررركل        التحررررش      يتارررر      وقرررد  .    آخررررر      لشرررا        إهانررررة    أو       إسرررراء       يسرررم     قررررد     أنررر   ،      معقررررو/      بشررركل

__________ 

 ( 21)  Worsley         v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2012    -UNAT    -199   .  
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         التقليل    أو       ختويف     أو        إهانت     أو      إلي         اإلساء     أو        تنميه     أو     آخر     شا        إزعاج    إىل     متيل       أفعا/    أو        إمياءات   أو
  .       واإلساء          والعداء         التاويف       يشوهبا     عمل      بياة     خل     أو        إحراج     أو       إذالل     أو      شأن     من

      سرررلو     أو       جنسرررية      خدمررة     طلررر     أو  ،     مررريع       جنسرري       تلمررري     أي    هرررو       اجلنسررري        التحررر   ( ج ) 
       يتوقع    أن       املمكن    من      جنسي      طابع    ذي     آخر      سلو     أي    أو      جنسي      طابع    ذي      تصر     أو      جسدي    أو      لفظي
    مرع        السرلو      هر ا        يتقراطع       عنردما  ،    آخرر      لشرا        إهانرة    أو       إسراء       يسرم     قرد     أنر   ،      معقرو/      بشكل  ،     يعتر    أو

       ينطررروي        وبينمرررا  .        واإلسررراء          والعرررداء         التاويرررف       يشررروهبا     عمرررل      بيارررة     خيلررر     أو       للعمرررل        شررررطا        يعترررر    أو  ،      العمرررل
      يكرررون    أن      وميكرررن  .      واحرررد        حادثرررة     ميثررل    أن        أيضرررا         املمكرررن     فمرررن  ،     سرررلو     منرر      علررر       عررراد        اجلنسررري        التحرررش
  .     خمالفني    أو      ضحااي      سواء    حد     عل       اإلانث    أو        ال كور

      سرلطة    أو       صرالحية    أو      نفروذ     علر        ينطوي     وضع        استلال/    هي        السلطة         استعمال       إساءة  ( د ) 
       سررلطت     أو      قوترر     أو       نفرروذه       الشررا         يسررتادم       عنرردما      خاصررة      بصررفة     خطررري     أمررر      وهرر ا  .    آخررر     شررا     ضررد
      احلصر   ال       ال كر      سميل     عل       يشمل    مبا  ،      خدمت       شرورب    أو     آخر      لشا          الوظيفي       املسار   يف           اعتسافا          للتأثري
        أيضرررا          السرررلطة         اسرررتعما/       إسررراء       تشرررمل     وقرررد  .        والرتقيرررة  ،      األداء        وتقيررريم  ،       العقرررود       وجتديرررد  ،         واالنترررداب        التعيررني
    إىل        اللجوء      احلصر   ال       املثا/      سميل     عل       تشمل       مسياة    أو      ودية    غري     عمل      بياة      إُياد    إىل      يؤدي      ال ي        السلو 

  ،      اجلنسررري        التحررررش     ذلرررك   يف    مبرررا  ،        والتحررررش         التمييررري       ويكرررون  .       اإلكرررراه    أو         االبترررياز    أو         التهديرررد    أو         التاويرررف
  .      السلطة         استعما/       إبساء        يقرتانن       عندما      خاصة      بصفة       خطريين

     لرمس   ال      والري         تسرويتها    متر      الري       احملكمرة     هلر ه          القضائية         السواب       نتمع       فإننا  ،          التأديمية        املسائل    ويف -    ٢6
  : (22 )    ميايد      قضية   يف      املمني       النحو     عل   ،     فيها

       النظرر            للمنازعرات[        املتحرد       األمرم      حمكمرة     ]من        أتديمية       لقضية   ة       القضائي         املراجعة   ي  تض  تق  
  ،       السرياق     ه ا    ويف  .        التحقي        أثناء        اإلدار           تستادمها     الي           واإلجراءات        املقدمة       األدلة   يف
         الوقررائع      كانرر      إذا    مررا   يف      تنظرر    أن ”           للمنازعررات        املتحررد       األمررم      حمكمرة      واجرر     مررن     فرإن
       ]مبوجر       سرلو      سروء     متثرل         الوقرائع     تلرك      كانر      وهرل  ،     ثبترة         العقوبرة       إليها        استندت     الي

  .  “    اجلررررم    مرررع         متناسرررمة         العقوبرررة      كانررر      وهرررل  ،         للمررروظفني[         واإلداري        األساسررري         النظرررامني
    مرن     اختر       الر ي        امليعروم        السرلو      سروء    أن       إثمرات     ع ء        اإلدار        تتحمل ”  ،     احلا/         وبطميعة
      يكون     الي        القضااي   يف  ،       السلو      سوء    أن ”   و  .  “   وقع    قد      موظف    ضد      أتديي       إجراء      أجل 
     حبير   ،  “      ومقنعرة       واضرحة      أدلة   ة ط    بواس   ُ   يُثم     أن    ُي   ،      حمتملة       نتيجة       اخلدمة      إهناء      فيها
  . “     جدا         حمتملة         امليعومة         الوقائع       حقيقة    أن     ذلك     يعي ”

    ُي   ،        القانون      حيكم        العد/       إلقامة      نظام    أي   يف     أن       تعتر       احملكمة     ه ه     فإن  ،    ذلك    إىل         وابإلضافة -    ٢٧
  . (23 )      الراء        قرينة       احرتام

__________ 

 ( 22)  Mizyed        v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2015    -UNAT    -550   ,   para    .   18   ،  اسُتشرهد     الري    ُ    
  ؛   Applicant           v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2013    -UNAT    -302   ,   para    .   29       بقضية      فيها

   ,   Diabagate           v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2014    -UNAT    -403      قضرررررية        أيضرررررا         وانظرررررر

paras     .   29    and     30   وقضرررررررررررررية  ؛       Molari        v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2011    -UNAT    -

164   ,   paras     .   29    and     30  .  

 ( 23)  Hallal        v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations,          Judgment          No  .   2012    -UNAT    -207   ,   para    .   28   ،  وقضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررية       
Liyanarachchige                 v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2010    -UNAT    -087   ,   para    .   17  .  
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       املضررراد           واالسرررتانا       ابغررروت       السررريد         اسرررتانا        تقيررريم         واملمرررادئ          التعررراريف     هررر ه      سرررياق   يف        وينملررري -    ٢١
  .         للمنازعات         األونروا      حمكمة           استنتاجات    ضد       العام        للمفوض

     الري         واألحرداث        اللرداء      وجمرة      لقراء    أبن           للمنازعات         األونروا      حمكمة           استنتاجات    مع       احملكمة       وتتف  -    ٢9
  .    ابغوت       السيد      جان     من      سلو      سوء    إىل      ترق    ال       الشقة   يف      وقع 
           للمنازعررررات         األونررررروا      حمكمررررة    أن       احملكمررررة     هرررر ه    إىل        املقدمررررة         م كراترررر    يف       العررررام       املفرررروض       ويرررردعي -    50
        التحررش      و/أو        السرلطة         اسرتعما/       إسراء        مسرألة   يف        الواجر        النحرو     علر       تنظرر   مل    حني          اختصاصها      متارس  مل

     إذا     أن   ،     أمور     مجلة   يف  ،     يؤكد     فهو  ،    ذلك    إىل         وابإلضافة  .     ابغوت       السيد      تعيني      إلهناء      األسس     أحد          ابعتمارمها
    أن         اسرررتنتاج   يف       أخطرررأت    قرررد           للمنازعرررات         األونرررروا      حمكمرررة    أن    إىل      خلصررر     قرررد          االسرررتانا       حمكمرررة      كانررر 
     تلررك   يف        أفعالرر      فررإن  ،        جنسرريا          حترشررا     ل      يشررك         شررقت        غررادرت    أن     بعررد   /        السرريد      جترراه      ابغرروت       السرريد      سررلو 
    مرررن  (  ب )   6   و  (  د )   6        الفقرررر    يف      احملررردد       النحرررو     علررر         حترشرررا        و/أو        للسرررلطة         اسرررتادام       إسررراء       تعترررر       احلالرررة
  .      املوظفني       لعموم        املوج     0   201 /  06     رقم         التعميم
         االعتمررار   يف      األخرر      ومررع  .      العررام       املفرروض     حبجرر         مقتنعررني    غررري       فإننررا  ،       القضررية        مالبسررات    كررل    ويف -    51

       طميعرة        لتقيريم      أفضرل     وضع   يف    هو      ال ي  ،          االبتدائية       احملكمة      قاضي       إليها     خل      الي           الوقائعية            االستنتاجات
          االسررتنتاج    أبن        مقتنعررة       احملكمررة     هرر ه     فررإن  ،  (2٢ )          اسررتنتاجات        لتريررر         الطرفرران      عليرر        عرضررها     الرري          اإلثماتيررة       األدلررة
        امليعروم        السرلو       بسروء         املتعلقرة         الوقرائع    أن    هرو           االبتدائيرة       احملكمرة       لقاضري         متاحرا       كران      ال ي        الوحيد        املعقو/

        القضرية   يف          وتسلسرلها        األحرداث    سرري     ضروء   يف      خاصرة      بصفة      صحي       وه ا  .       ومقنعة       واضحة      أبدلة   ُ   تُثم   مل
      وأنر   ،     وديرة      عالقرة     علر      كراان   /         والسريد       ابغروت       السريد    أن     كون    مع        ابالقرتان         تقييمها     يتم     الي  ،      النظر     قيد

       شاصرية       حمادثرة   يف       اخنرطرا   مث  ،      اخلمرور    من       أكواب      عد      وشراب        الدعو        فقمل   ،       اللداء     بعد      شقت     إىل       دعاها
   يف   /        السيد       علي       تعرتض   مل    ما     وهو  ،  /        السيد     مع      ابغوت       السيد      جان     من      جسدي       اتصا/      هنا       وكان
  .      التوقف     من       طلم        عندما        فورا       عن       توقف   مث  ،        المداية
      مرحر     غرري ”      تكرون    أن    ُير         اجلنسرية           التلميحرات    أن     عل    0   201 /  06     رقم         التعميم     ين   ،      أوال   -    52
          تلميحاتر     أن     فهرم     عل   ،      معقو/      بشكل  ،        قادرا        يكون    أن       ينملي       اجلرمية        ابرتكاب       املتهم    أن     يعي      وه ا  .  “  هبا
     فقرد  ،      رأينرا    ويف  .      ابلعمرل          مرتمطرا        علير            املعاق ر          املوظرف      سرلو       يكرون    أن    ُير   ،        وثنيرا    .  (25 )  هبرا      مرح     غري

      ابغروت       السريد      سرلو    ن أب  ،      احملردد          الوقرائع    ظرل   يف  ،          اسرتنتاجها   يف   ة    حمق ر           للمنازعرات         األونرروا      حمكمة      كان 
  .  ب       مرح     غري        أمرا    ،      معقو/      بشكل  ،        اعتماره     ميكن   ال  ،      ابلعمل      صلت      عدم     خبال   ،     أعاله        امل كور

 
        التالية        األحداث  ( ب ) 

   /        السررريد       إزاء      ابغررروت       السررريد        تصررررفات    أن       العرررام       املفررروض      فيهرررا      يررردعي     الررري        الظررررو      فهرررم      بليرررة -    53
        تفاصريل     بع         ت ميان         الضروري    من  ،     أعاله        امل كور         التعريف      إطار   يف         جنسيا          حترشا    ،     أمور     مجلة   يف  ،     شكل 
       السريد    برني     جررت     الري       األخرر           واالتصراالت        النصرية         الرسرائل       حمتروايت     ذلك   يف    مبا  ،      الصلة     ذات        األحداث
  .  ت   شق    هي       غادرت    أن     بعد  ،  /         والسيد       ابغوت

__________ 

 ( 2٢)  Goodwin         v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2014    -UNAT    -467   ,   para    .   36   ،  الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررري     
  ؛    Messinger           v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2011    -UNAT    -123       بقضية      فيها    ُ    اسُتشهد
  .  Andersson           v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2013    -UNAT    -379   ,   para    .   20  :        والقضية

 ( 25)  Perelli         v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2013    -UNAT    -291   ,   paras     .   64    and     66  .  
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  : (26 ) ُ    أُثمت     قد         التالية         الوقائع    أن           للمنازعات         األونروا     كمة حمل      مني   ت  ،      الصدد     ه ا    ويف -    5٢
    00 :  1٧        السررراعة   يف    هرررر        السررريد        مكررراملي     علررر      تررررد   مل     أهنرررا     علررر    /        السررريد       تعررررتض   ال    ... 

     أجرل    مرن    هرر        ابلسريد    /        السريد        اتصرل   ،   55 :  1٧        السراعة   يف     أنر      ثمر      وقد  .   30 :  1٧         والساعة
         عاملتهرا    ختر         منيليرة       طارئرة      حالرة       بوجرود         التظراهر      طرير     عرن       املردعي     شرقة        مللرادر        ذريعرة       اختالق
  .        الطارئررررة       احلالررررة     هرررر ه      بسررررم         فررررورا         تلررررادر    أن       عليهررررا    أبن       املرررردعي   /        السرررريد        أبللرررر    مث  .        املنيليررررة

       بوجرررود         التظررراهر   يف         واسرررتمرت    00 :  1١        السررراعة   يف      أخرررر      مرررر     هرررر        ابلسررريد    /        السررريد         واتصرررل 
      بردون       الشرقة       غرادرت   /        السريد    ن  لك  ؛      منيهلا    إىل         ابلسيار         يقودها    أن       املدعي       واقرتح  .      طارئة      حالة
  .      للمدعي           التوضيحات    من      مييد      تقدمي

   /        السيد        قال  و   .       الشارع   يف      أجر        سيار    /        السيد          استقل  ،      املدعي     شقة        ملادر      بعد    ... 
    أن      منهرا       وطلمر       مسراء    05 :  1١        السراعة   يف    هرر        ابلسيد         واتصل        شقتها    إىل       أيخ ها    أن       لسائ  ل

        ابلسيد        املدعي      اتصل  ،     مساء    06 :  1١        الساعة    ويف  .     يرام    ما     عل      تكن   مل     ألهنا        مسكنها    إىل    أتي
  ،      آنر ا   .      منيهلرا    إىل         متجهرا          سريارت       يقرود     كران     أبنر          وإلبالغهرا         الطارئرة       احلالرة       طميعرة    من        للتأكد   /

  .  هر        السيد       مني/    إىل        مماشر        ل هاب اب      أجر        سيار       سائ    /        السيد       أمرت
       أرسرل   ،       ابلردخو/    هلا        السماح        انتظار   يف    هر        السيد      ممى      مدخل   يف       تنتظر      كان        بينما    ... 

      املمررى      حررارس    مررع      توجررد     أهنررا      فيهررا     ختررره  ،   21 :  1١        السرراعة   يف       املرردعي    إىل      نصررية       رسررالة   /        السرريد 
    إىل       انتقرل       املردعي    أن     علر   ُ    يُعررتض   ال  ،    ذلرك      غضرون    ويف  .     نفس       يتع     ألن       داع      من      هنا       وليس
        السررراعة   يف      مررررات     ثرررالث   /        ابلسررريد        املررردعي      اتصرررل  ،      حينهرررا  .     هنرررا       ُيررردها    ومل   /        السررريد      شرررقة

      نصرية       رسرالة       املدعي      أرسل  ،   26 :  1١        الساعة    ويف  .    ترد   مل       لكنها  ،   26 :  1١   و    2٢ :  1١   و    23 :  1١
    مررن    ود  يعر    أو      يمقر     أن ”       تريرده      كانرر      إذا     عمرا       وسرأهلا        ممناهرا      أمررام      يوجرد     أنر         ليارهرا   /        السريد     إىل

  .   ترد   مل       لكنها  ،   2٧ :  1١        الساعة   يف      أخر      مر    /        ابلسيد        املدعي      اتصل   مث  .  “   أت      حي 
       رائحرة      منهرا       تنمعر       كانر    ،       شقتها    إىل   /        السيد       وصل        عندما     أن     هر        السيد       شهدت    ... 

        ابلسريد        املردعي      اتصرل  ،     مسراء    29 :  1١        الساعة    ويف  .     مرتني        وتقيأت         ابللثيان       وشعرت  ،       الكحو/
     مكرررر     علررر        اهلررراتف   /        السررريد        شرررل ل   ،       املكاملرررة     هررر ه      وخرررال/  .      دقيقرررة    1٧        احملادثرررة       ودامررر   ،  /

       رسرالة       وأرسرل  .     شرقت     إىل       املردعي     رجرع  ،    ذلرك     بعرد  .       احملادثرة    مرن        جيءا      هر        السيد       ومسع        الصوت
    أي     علر    /        السيد      ترد   مل  ،   20 :  19        الساعة   يف       وأخر     12 :  19        الساعة   يف   /        السيد     إىل      نصية
  .      الليلة     تلك    30 :  23        الساعة      حواي       شقتها    إىل   /        السيد       عادت   مث  .      منهما

      نصية       رسالة       املدعي      أرسل  ،     201٢             الثان/يناير       كانون    11     يوم    من    ٢٧ : 5        الساعة    ويف    ... 
      فرصررة ”       ومنحرر    “  لرر          االسررتماع ”     علرر         وشرركرها   “        خياراترر    هنرر  ”    عررن      فيهررا       اعترر ر   /        السرريد     إىل

        السرراعة   يف  ،     نفسرر        اليرروم    ويف  .       املوضرروع   يف     آخررر     شرريء    أي     ذكررر      بعرردم        أيضررا         وتعهررد  .  “       املسرراعد 
  .   ترد   مل       لكنها  ،  /        ابلسيد         االتصا/       املدعي      حاو/  ،     مساء    26 :  15

       توصل   ،      ابلتهم         املتعلقة           الوقائعية          االدعاءات      لفح         ونتيجة  ،        التالية        ابألحداث       يتعل     ما   يف  ،  مث -    55
  : (2٧ )       التالية            االستنتاجات    إىل           للمنازعات         األونروا      حمكمة

__________ 

  .  96    إىل    92         الفقرات  ،    في         املطعون      احلكم  (26 ) 



 لالستئناف املتحدة األمم حمكمة

 UNAT-718-2017احلكم رقم 
 

19/26 17-21278 (A) 

 

        فعندما  .       متاما         خمتلفة       املدعي     شقة   /        السيد        غادرت    أن     بعد      وقع      الي        األحداث      تمدو    ... 
    أن       عليهرا    أبن        وأخرتر     55 :  1٧        السراعة      حرواي   يف       املدعي     شقة        مللادر        ذريعة   /        السيد         اختلق 
      رفضررر         ولكنهرررا  .      منيهلرررا    إىل         بسررريارت         يقودهرررا    أن       املررردعي      اقررررتح  ،      طارئرررة      حالرررة      بسرررم         فرررورا         تلرررادر
     ه ه      وعند  .       اللرفة       املدعي      غادر       عندما      فجأ        الشقة        لتلادر        الفرصة   /        السيد         اغتنم    مث  .     عرض 
     وحررى  .        امليعومررة         الطارئررة       احلالررة      بشررأن       معقررو/    شررك      لديرر       يكررون    أن       املرردعي       إبمكرران     كرران   ،        النقطررة
     فرإن  ،        مسراعد ا       وأراد  ،        الطارئة       احلالة      بشأن   /        السيد       وضي  ت     صدق    قد       املدعي    أن       افرتاض     عل 

        ممناهررا      حررارس    مرع      كانرر      أبهنرا      فيهررا     خترره    21 :  1١        السرراعة   يف      نصرية       رسررالة    لر       بعثرر    /        السريد 
  .     هنرا       ُيردها    ومل       شرقتها    إىل         بسريارت        املدعي      توج   ،    ذلك     ومع  .     نفس       ييع     ألن       داع      من    ما      وأن 
  .   26 :  1١   و    2٢ :  1١   و    23 :  1١        الساعة   يف  ،     مرات     ثالث   /        ابلسيد        املدعي      اتصل  ،    ذلك     بعد
   /        السررريد     إىل      نصرررية       رسرررالة       املررردعي     بعررر   ،   26 :  1١        السررراعة    ويف  .        املكاملرررات     هررر ه     علررر      تررررد    ومل

  .  “   أترر      حيرر     مررن      يعررود    أو      يمقرر     أن ”       تريررده      كانرر      إذا     عمررا        ويسررأهلا        ممناهررا      خررارج     أنرر          ليمللهررا
  .      املكاملة     عل      ترد   مل        ولكنها  ؛   2٧ :  1١        الساعة   يف      أخر      مر    /        ابلسيد         االتصا/       املدعي       وحاو/

      يردر     أن       املدعي     عل        ينملي     كان   ،      أعاله        الفقر    يف       إليها       املشار         الثابتة         الوقائع     ضوء    ويف    ... 
        السريد      تعرد   مل      وإمنرا       طارئرة      حالة      هنا      تكن   مل  ،  /        السيد        ذكرت     ملا        خالفا    ،    أبن        معقو/    حنو     عل 
     فررت       تريررد   ال     أهنررا    أو       شررقتها   يف     تكررن   مل     إمررا     أهنررا        الواضرر     مررن      وكرران  .       بصررحمت         المقرراء   يف       راغمررة   /

     تكرن   مل         الطارئرة       احلالرة    أن   يف     يشرك    أن      عاقرل     شرا     ألي     ميكرن   ال  ،       املرحلة     ه ه    ويف  .   ل        الماب
   يف  ،     ولكررن  .      ترحيرر       موضررع      يكررون    لررن       جانمرر     مررن     آخررر     فعررل    أي     وأن  ،     شررقت         مللررادر        ذريعررة     سررو 

      دامرررر        حمادثررررة       وأجررررراي        املكاملررررة     علرررر      ردت     الرررري  ،  /        ابلسرررريد        املرررردعي      اتصررررل  ،   29 :  1١        السرررراعة
     مكر     عل        اهلاتف  ،  ه        السيد      شقة   يف       حينها      كان      الي  ،  /        السيد         وشل ل   .         تقريما         دقيقة   1٧

  .      احملادثة    إىل       تستمع    أن    هر        للسيد       يتسى     لكي       الصوت

   /        السريد     برني     جررت     الري        احملادثة    من        جيءا       مسع      أبهنا        شهاد ا   يف    هر        السيد         وأفادت    ... 
      تشرررلل   ال        رجررراء    ،  ال ”  :   لررر       قالررر    /        السررريد      فرررإن  ،   هرررر        السررريد        شرررهاد       وحبسررر    [   ... ]  .       واملررردعي
  :      قائال         عليها    رد       ولكن   ؛  “  خبري    أان  ،     نفسك      تيع    ال  ،     بيتك    إىل    عد       أرجو   ،    ابلك

  ،      معررا        نكررون    أن      مصررريان  ،     روحرري      ترروأم     أنرر   ،      معررا        نكررون    أن     لنررا  ُ     ُمقررد ر    حنررن   [   ... ]      ولكررن  
     هرر ا    أن      تظنررني     أنرر   ،        تفهمينرر     ممررا      أفضررل       الكررون      أفهررم    أان  ،       الطريرر      هرر ا     لنررا       اختررار    ون   الرك
     الي         الطريقة    هي     ه ه    أن      أفهم       ولكني  ،      معا        نكون    أن       ينملي   ال      أبننا       يعتقد       الكون    أن     يعي

  .      الليلة     ه ه       خيار        تتا ي    أن      عليك      ولكن  ،   لك          واالختيار  ،        االختيار       الكون    هبا       يعطيك
         األونرررروا      حمكمرررة ]     كمرررة  احمل     ترررر   ،      الشرررقة   يف        اللقررراء    هبرررا       انتهررر      الررري         الطريقرررة    إىل        وابلنظرررر    ... 

  .    ذلررك    مررن      أكثررر       املرردعي    إىل        التحرردث   يف      ترغرر      تكررن   مل   /        السرريد     أن        الواضرر     مررن     أنرر             للمنازعررات[
         والسراعة    06 :  1١        السراعة    بني      مرات    س    /        ابلسيد         االتصا/   يف         املتمثلة       املدعي       أفعا/     فإن  ،      ول لك
      تشررركل    20 :  21         والسررراعة    26 :  1١        السررراعة    برررني       إليهرررا       الرررثالث        النصرررية         الرسرررائل      وبعررر   ،   29 :  1١
  ،      دقيقرة    1٧      دامر      الري        احملادثرة       مضرمون     فرإن  ،    ذلك    إىل        وإضافة  .   ب       مرح     غري         سلوكا           ابلتأكيد
     وقرد  .        جنسيا          حترشا        يشكل  ،      منهما    كل       شهاد    يف    هر         والسيد    /        السيد     من    كل     وصف     حس 

__________ 
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    إىل      نصرية       رسرالة       املدعي     بع        عندما      201٢             الثان/يناير       كانون    11   يف       اجلنسي        التحرش       استمر
  .    مساء    26 :  15        الساعة   يف    هبا        االتصا/       وحاو/         صماحا      ٢٧ : 5        الساعة   يف   /        السيد 

    إىل           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة      خلصرر   ،          الوقائعيررة       احلالررة     هرر ه         االعتمررار   يف      األخرر      ومررع  ،      وابملثررل -    56
  : (2١ )   يلي   ما

   يف        املرررروارد      ختطرررري     ر  ئرررر  دا      مرررردير        وشررررهاد        إفرررراد     مررررن    كررررل   يف   ُ   أُثمرررر   ،       القضررررية     هرررر ه   يف    ... 
     بعررد        الشررديد         ابالنيعرراج      تشررعر      كانرر    /        السرريد     أن  ،      املرردعي     علرر          رئيسررا       كرران      الرر ي  ،       املؤسسررة
      ورقرة      تقردمي    مرن       ترتمكن    ومل  ،      ع مران   يف       ابألمران   /        السريد       تشرعر   مل  ،       للمردير         ووفقا    .      احلادث      وقوع
      ال ي         التنفي        إدار       فري         اجتماع       أثناء        املؤسسة   يف       ملوارد ا      ختطي       نظام   يف        الدخو/      وضم         األدوار
  .    201٢             الثان/يناير       كانون   16   يف  ُ   ُعقد

   يف        املرروارد      ختطرري     ر  ئرر  دا      مرردير    مررع         مناقشررات      وبعررد  ،      احلررادث     علرر        قليلررة     أايم      مرررور      وبعرد    ... 
  .      املتحد         اململكة   يف       منيهلا    إىل   /        السيد       عادت  ،        المشرية        املوارد       ومدير        املؤسسة

     ومرررع  .      جررردا         حساسرررة         طميعتهرررا      بسرررم      كررران   /        السررريد      فعرررل    رد    أن       جررردا         املررررج      ومرررن    ... 
     وأن   “      اإلهانرة    أو        اإلسراء  ”   يف       تسرمم     قرد       املردعي    ات    تصرف    أن       اعترت     أهنا        الواض      فمن  ،    ذلك
    قد       احملكمة      كان     لو     فحى  ،      ول لك  .  ة     احلادث     تلك      وقوع     بعد   “   دية  و     غري ”       أصمح        عملها      بياة
      201٢             الثان/ينراير       كرانون    10   يف   مت      الر ي        اللرداء      لقراء    مرن       اللررض    أن      يثمر    مل     أنر       أعاله     رأت
       املردعي     شرقة   /        السريد       تركر     أن     بعرد     وقرع      الر ي       اجلنسري        التحررش     فإن  ،    عمل        اجتماع    هو     كان
        يفرضها     الي        الشرورب     فإن  ،      النحو     ه ا      وعل   ،  /        السيد      عمل      بياة     عل         مماشر        عواق     ل       كان 
  .       استوفي     قد       الصلة    ذو   0   201 /  06         التعميم

           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة     قضرر   ،       املثمتررة         الوقررائع     علرر        اجلنسرري        التحرررش       تعريررف       تطميرر       ولررد  -    5٧
      أفض       وأن   ،     جنسي      طابع    ذا         سلوكا        هنا     أن     ومها  ،  0   201 /  06     رقم         التعميم       عناصر    من        عنصرين         ابستيفاء

        املكاملررة      فحررو  ”   يف      األو/        العنصررر       يتجسررد  ،    فيرر         املطعررون       للحكررم         ووفقررا    .     وديررة    غررري     عمررل      بياررة      إُيرراد    إىل
      الرررر ي      األمرررر  ،  “         شرررهادتيهما   يف   ه         والسرررريد    /        السررريد         وصرررفتها     كمرررا   ،       دقيقررررة    1٧        اسرررتمرت     الررري         اهلاتفيرررة

       عنرردما      201٢             الثان/ينرراير       كررانون    11   يف       تواصررل       اجلنسرري        التحرررش     هرر ا ”     وأن   “       جنسرريا          حترشررا        يشرركل ”
    26 : 3        السرررراعة   يف    هبررررا        االتصررررا/       وحرررراو/         صررررماحا      ٢٧ : 5        السرررراعة   /        السرررريد     إىل      نصررررية       رسررررالة      املرررردع      أرسررررل
      ملرردير         ووفقررا    .       احلادثررة     بعررد       جردا          مضررطربة      كانرر    /        السرريد     أن ”     كررون    مرن       الثرران       الشررررب       ويفرررتض  .  “      ظهررا  
      ختطري       ورقرة      تقردمي    مرن       ترتمكن    ومل  ،     عمان   يف       ابألمان   /        السيد       تشعر   مل  ،       املؤسسة   يف        املوارد      ختطي        دائر 
      وبعررد      . ...     201٢             الثان/ينرراير       كررانون    16   يف         ابلتنفيرر       املعرري        اإلدار       فريرر         اجتمرراع    إىل        املؤسسررة   يف        املرروارد
  ،        المشررية        املروارد        ومردير         املؤسسة       موارد      ختطي        دائر       مدير    مع         مماحثات       أعقاب    ويف  ،       احلادثة    من       قليلة     أايم

  . “      املتحد         اململكة   يف       منيهلا    إىل   /        السيد       عادت
  ،     ابغرررررروت       السرررررريد     ذلرررررك   يف    مبررررررا )        الشرررررهود        وبيرررررراانت         لشرررررهادات       متعمرررررر       حتليرررررل      وبعررررررد  ،     كررررر لك -    5١

    إىل           للمنازعات         األونروا      حمكمة      خلص    (،       املؤسسة   يف        املوارد      ختطي        دائر        ومدير  ،  ه         والسيد   ،  /        والسيد 
         التعمريم   يف      املمرني       النحرو     علر         الثالر          اإلليامري       الشرررب )   “   فير        مرغروب    غرري ”     كان      ابغوت       السيد      سلو     أن

__________ 

  .   11١    إىل     116         الفقرات  ،     نفس        املرجع  (2١ ) 



 لالستئناف املتحدة األمم حمكمة

 UNAT-718-2017احلكم رقم 
 

21/26 17-21278 (A) 

 

      وكمرا  .    فير         املرغروب    غرري       سرلوك         بطميعرة     شرعر     أبنر            للمنازعرات         األونرروا      حمكمرة         واقتنع    (.  0   201 /  06     رقم
      تعتررر  ،      الشررقة   يف        اللقرراء    هبررا     أهنرري     الرري         الطريقررة ”    إىل          االسررتنتاج     هرر ا       يسررتند  ،          االبتدائيررة       احملكمررة      قاضرري     قررا/

     بعررد      املرردع    إىل        التحرردث   يف      ترغرر    مل   /        السرريد     أن        الواضرر     مررن    أن            للمنازعررات[         األونررروا       ]حمكمررة       احملكمررة
      مسرراء    06 : 6        السرراعة    بررني      مرررات    سرر    /        ابلسرريد         االتصررا/   يف         املتمثلررة       املرردعي       أفعررا/     فررإن  ،      وعليرر   .    ذلررك

         والسررراعة      مسررراء    26 : 6        السررراعة    برررني       إليهرررا      نصرررية       رسرررائل     ثرررالث       إرسرررا/       وكررر لك  ،     مسررراء    29 : 6         والسررراعة
  . “   في        مرغوب    غري         سلوكا           ابلتأكيد      شكل   ،     مساء    20 : 9
            االسرررتنتاجات      كانرر      إذا    مررا       معرفررة    هرررو  ،      ابلترراي  ،      احملكمررة     هرر ه     علررر         املطررروح         الرئيسرري         والسررؤا/ -    59

        الطررابع    ذو      ابغرروت       السرريد      سررلو     أن    أي  -           للمنازعررات         األونررروا      حمكمررة       إليهررا      خلصرر      الرري      أعرراله         املرر كور 
    هررري  -        ألفعالررر          املرغوبرررة    غرررري         الطميعرررة         ضرررمنيا        يعلرررم      وكررران  ،  /        للسررريد       وديرررة    غرررري     عمرررل      بيارررة      أوجرررد       اجلنسرري

  .          والقانونية           الوقائعية         الناحية    من         مستدامة           استنتاجات
     الرري       إليهررا       املشررار         اهلاتفيررة        املكاملررة      فحررو       سرريما    وال  ،        املالبسررات     جملمررل      دقيرر       حتليررل      يكشررف    وال -    60

        النصرية          والرسرائل  ،     2010             الثان/يناير       كانون    10     يوم    من      مساء    29 : 6        الساعة     عل        دقيقة    1٧        استمرت
      احلكرم   يف      املمرني       النحرو     عل   ،     2011             الثان/يناير       كانون    11   و    10      يومي   /         والسيد        املدعي    بني          املتمادلة
    غرري       سرلوك         بطميعرة       ضمنية       معرفة      لدي       كان       ابغوت       السيد    أن      فيها     لمس   ال       واضحة        بطريقة  ،    في         املطعون
  .   في         املرغوب

     أنرر      علرر    0   201 /  06     رقررم         التعمرريم     يررن   ،     احلكررم     هرر ا   يف      أعرراله      أخررر        مواضررع   يف      لرروح       وكمررا -    61
      يكرررون    أن      يلررريم  ،  “   فيررر        مرغررروب    غرررري      جنسررري       تلمررري  ”    عرررن     فضرررال  ،        جنسررريا          حترشرررا      مرررا      سرررلو       يشررركل     لكررري

       عنررردما  ،    آخرررر      لشرررا       إذالال    أو        جرمرررا        يشررركل     أنررر         معقولرررة       بصرررور       يعترررر    أو       يتوقرررع    قرررد ”      املعررري        السرررلو 
      وأنرر    “       واإلسرراء          والعررداء         التاويررف       يشرروهبا     عمررل      بياررة      يوجررد    أو   [   ... ]  ،      العمررل    مررع        السررلو      هرر ا        يتعررارض

  . “    واحد      حادث     شكل      يتا     أن     ميكن  ،       السلو     من    من      عل        ينطوي    ما      عاد     حني   يف ”
      عليررر        يعاقررر     كررري   “     مناسررر     غرررري ”       املوظرررف      سرررلو       يكرررون    أن      يكفررري   ال     أنررر        احملكمرررة       وتالحررر  -    62

  (  ب )   6         والفقرر   (  ج )   6        ابلفقرر      عمرال        أتديميرة         خمالفرة          يشك  ل        حترشا      أو      جنسي     حترش      جرمية      يشكل       بوصف 
       اجلنسري        التحررش       مسرتو     إىل           تلقائيا        سلو       يرق     وال  .       املوظفني       لعموم        املوج     0   201 /  06     رقم         التعميم    من
    غررري ”       طابعرر       أسرراس     علرر         التحرررش       مسررتو     أو      فحسرر    “      املالءمررة ”      وعرردم        اجلنسررية         إحياءاترر       أسرراس     علرر 

       عليهرا        املنصرو          العناصرر       يتضرمن   مل    مرا  ،      للشرج           مسرتحقا          السرلو      كان      مهما      صحي       وه ا  .  “      املناس 
  .     الصلة     ذات          القضائية          والسواب          القواعد   يف
     أنر     مرن       الررغم     علر   ،      عاليرة      رتمرة     ذات        إداريرة       وظيفرة     شرلل    قرد      ابغروت       السريد    أن     علر      خال     وال -    63
         الرسرررائل      فحرررو       خبصرررو   ،         االسرررتانا       حمكمرررة     ترررر   ،    ذلرررك     ومرررع  .  /        السررريد      علررر           مماشررررا           رئيسرررا       يكرررن  مل

      والري  ،      دقيقرة    1٧        استمرت     الي         اهلاتفية         واملكاملة      201٢             الثان/يناير       كانون    11   و    10   يف          املتمادلة        النصية
       ابلفعرل          اعتمارهرا   يف        وواضرعة  ،      الشرقة    ويف        اللرداء      وجمة        وأثناء     قمل  ،        السابقة        األحداث      سياق   يف      فيها       سينظر
        اللقرراء     علرر          اعتررادوا       الرر ين        الرريمالء    مررن       جمموعررة      إطررار   يف      فيهررا      جرردا/   ال     الرري         السررابقة           االجتماعيررة        العالقررة
   “   فير        مرغروب    غرري ”     أنر        معقرو/    حنرو     علر       ابغروت       السريد      سرلو   ُ    يُعترر    أن     ميكن   ال  ،      العمل       ساعات      خارج
         األونرروا      حمكمرة       إليهرا      خلصر      الري       الصرلة     ذات           الوقائعيرة            االسرتنتاجات    مرن           وانطالقرا    .      ابلعمرل     صلة    ذو   أو

     هر ا   يف      ابغروت       للسريد       واضرحة         بعمرارات         حردودا        وضرع     قرد   /        السريد     أن        الواضر     مرن     لريس  ،          للمنازعات
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  ،  “       وإهبامهرا       قردمها      إصرمع    عر  ”       عنردما       الشرقة   يف     حردث       مثلمرا  ،     فعلر         فعنردما  ،    حا/    أي      وعل   .      الوق 
  .      ابلتوقف        لطلمها        فورا         امتثل      فإن 
  ُ     يُرد    مل     الي         اهلاتفية         املكاملات    وال  ،      الشقة   يف        اللقاء    هبا       انته      الي         الطريقة    فال  ،    ذلك    إىل         وابإلضافة -    6٢
             الثان/ينرراير       كررانون    10   يف      مسرراء    29 : 6         والسرراعة    06 : 6        السرراعة    بررني      ابغرروت       السرريد        أجراهررا     الرري  ،      عليهررا
        السرراعة    هبررا        االتصررا/        وحمرراوالت         صررماحا      ٢٧ : 5        السرراعة   /        السرريد     إىل        املرسررلة        النصررية         الرسررالة    أو      201٢
        السيد     من    ب       مرح     غري       سلوك     أن        الواض     من      جعل       201٢             الثان/يناير       كانون    11   يف      مساء    26 : 3

     ملرد       إلير        وحتردث       201٢             الثان/ينراير       كرانون    10   يف    29 : 6        السراعة         اهلاتفية        مكاملت      عل      ردت     ألهنا  ،  /
  ،      دقيقرة    1٧        اسرتمرت     الري         اهلاتفيرة        املكاملرة       بفحرو        يتعلر     مرا    ويف  .       مكاملتر      علر         االعرتاض     دون       دقيقة    1٧

        حترشررا        ذا ررا    حررد   يف      تشرركل     أهنررا        اعتمررار     ميكررن   ال  ،          شررهادتيهما   يف   ه         والسرريد    /        السرريد         وصررفتها       حسررمما
        األساسررري         النظرررامني      مبوجررر         السرررلو      سررروء     علررر         ومقنعرررة       واضرررحة      أدلرررة        احلقرررائ      هررر ه      تشررركل    وال  .        جنسررريا  
       عنردما            والوقائعيرة           القانونية          الناحيتني    من           للمنازعات         األونروا      حمكمة       أخطأت      ل لك  .        األونروا       ملوظفي         واإلداري
  .    أعاله      املمني       النحو     عل        املطم         اإلثمات      وع ء        الراء        قرينة      ملمدأ        وفقا          القرار      اختاذ       وبعدم  ،    ذلك    غري      قررت
    غرررري      سرررلو      أنررر        ابفررررتاض    حرررى  ،     ابغررروت       السررريد      سرررلو        يسرررتويف   ال  ،       القضرررية     هررر ه   يف  ،       الواقرررع    ويف -    65
       اعترت   /        السيد     أن     فهم    قد      يكون    أن       ينملي    أو        مماشر         إشعاره   مت    قد     أن      عل       دليل    أي      غياب   يف  ،     مالئم
          الشرررورب    ،        واإلسرراء          والعررداء         التاويررف       يشرروهبا     عمررل      بياررة    إىل      أفضرر     أو     فيرر        مرغرروب    غررري     كرران       سررلوك     أن

       فإننا  ،    ذلك     عل        وبناء  .       املوظفني       لعموم        املوج     0   201 /  06     رقم         التعميم    من       الصلة     ذات        األحكام   يف        املمينة
    أن     عل         ومقنعة       واضحة      أدلة      توجد   ال     أبن   -          القضائية         أحكامنا   يف      املمني         االختمار       تطمي      عند  -         مقتنعون
ثم        النحو     عل        املدعي      سلو 

ُ
   امل
ُ
  .       جنسيا          حترشا         ابلفعل      يشكل    

       أخطرأت           للمنازعرات         األونرروا      حمكمرة    أن          االسرتانا       حمكمرة     تر   ،     ذكره     سم     ما    كل    إىل        وابلنظر -    66
        حترشررا        يشرركل   /        السرريد      جترراه      ابغرروت       السرريد      سررلو     أبن     قضرر        عنرردما            والوقائعيررة           القانونيررة          النرراحيتني    مررن

    عن      فصل      فإن  ،  مث     ومن  .       املوظفني       لعموم        املوج     0   201 /  06     رقم         التعميم    من  (  ج )   6        الفقر        مبفهوم         جنسيا  
  .    ابغوت       السيد     طعن    ُ  وقُمل  ،           والوقائعية           القانونية          الناحيتني    من        مستدام    غري       أمر         اخلدمة

      احلسرم      بعردم            والوقائعيرة           القانونيرة          النراحيتني    من          لالستانا          األونروا      حمكمة       أخطأت    هل  ‘ 2 ’ 
        السلطة؟         استعما/       إساء       و/أو     حترش     جرم       ارتك       ابغوت       السيد     كان     إذا    ما   يف

   يف     وا     حنرو     علر        النظر      بعدم        واليتها      متارس   مل           للمنازعات         األونروا      حمكمة    أبن       العام       املفوض     يقر -    6٧
     إذا     أبنرر        ويرردفع  .     ابغرروت       السرريد      تعيررني      إهنرراء     أسررس      كأحررد        التحرررش      و/أو        السررلطة         اسررتعما/       إسرراء        مسررألة
      سررررلو     أبن           اسررررتنتاجها   يف       أخطررررأت           للمنازعررررات         األونررررروا      حمكمررررة    أن    إىل          االسررررتانا       حمكمررررة      خلصرررر    مررررا

       إساء       و/أو        حترشا        تعتر        أفعال      فإن  ،        جنسيا          حترشا       شكل      شقت          ملادر ا     بعد   /        السيد      جتاه      ابغوت      السيد
ررر    0   201 /  06     رقرررم         التعمررريم    مرررن  (  د )   6   و  (  ب )   6        الفقرررر    يف       املعرررر        النحرررو     علررر         السرررلطة         اسرررتعما/         املوج 
  .      املوظفني       لعموم

        وإسرررراء         التحرررررش      شرررررورب    أن  ،     أعرررراله        املمينررررة        لألسررررماب  ،     نعتررررر       فإننررررا  ،       الظرررررو      هرررر ه     مجيررررع    ويف -    6١
ررررر    0   201 /  06     رقررررم         التعمررررريم    مرررررن  (  د ) و  (  ب )   6        الفقرررررر  )        السرررررلطة         اسررررتعما/     غرررررري  (       املررررروظفني       لعمررررروم        املوج 
        الظرررو      جممررل    ألن  ،       السررلطة         اسررتعما/       إسرراء     أو        التحرررش       مسررتو     إىل         الثابتررة         الوقررائع      ترقرر    وال  .        مسررتوفا 

      تشرركل   ال         التاليررة          املناسررمات        وأثنرراء       الشررقة    ويف  ،        وأثنرراءه        اللررداء      وجمررة     قمررل      فيهررا       نفسررها   /        السرريد       وجرردت     الرري
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      سرلطة    أو     قو     أو      نفوذ      مركي         استعما/       إساء     أو    هلا        مرغوبة    غري  ُ    تُعتر    أن        املعقو/      حدود   يف     ميكن     الي        الظرو 
  .     إليها       موجهة

 
        االنتصاف       وسائل  

          لالسرررتانا          األونرررروا      حمكمرررة    أبن      ابغررروت       السررريد          بتأكيررردات          االسرررتانا      قيرررد         املتمقيرررة        املسرررائل       تتعلررر   -  69
  :   يلي     كما   ،          االجراءات   يف       أخطاء         وارتكم   ،   هبا        املنوطة        الوالية      متارس  مل

      ملفررررر     مرررررن      وثئررررر      شرررررط     أي  ،     برررررديل       تعررررروي      علررررر        احلصرررررو/      طلمررررر    يف       النظرررررر     عررررردم  ( أ ) 
         األونرررررروا      حمكمرررررة      قررررررار    إىل       ابلنظرررررر  ،      صرررررحيحة       وقرررررائع     ذات     عمرررررل       شرررررهاد         وإصررررردار  ،       الشاصررررري
     كرران     إذا    مررا   يف       النظررر      وعرردم  (  ب )   ؛     الصررحة    مررن    هلررا      أسرراس   ال          االدعرراءات      معظررم    أن          لالسررتانا 

   يف          والصرعوابت           القانونيرة        األتعراب      زايد      حير     مرن        تكمردها     الري        األضرار    عن       تعوي      من        ينملي
       املفوض     وألن           القانونية       لألصو/        وفقا           املعاملة   يف       حقوق         انتها       بسم       جديد     عمل     عل        احلصو/
  .    سلو      سوء      تشكل   ال     أهنا         األونروا      حمكمة     رأت     الي        أفعال       سلو       بسوء      ا م     قد       العام

    مررن      وثئرر       بشررط          األونررروا      حمكمررة     أمررر     عرردم     علرر       ابغرروت       السرريد      يعرررتض  ،        التحديررد     وجرر       وعلرر  -    ٧0
     ضررررمن     هرررر ا         االنتصررررا       سررررميل     يقررررع    وال  .      صررررحيحة       وقررررائع     ذات     عمررررل       شررررهاد         وإصرررردار        الشاصرررري      ملفرررر 

       إليهرررا        توصرررلنا     الررري         النترررائ      ضررروء    ويف  ،    ذلرررك     ومرررع  .      احملكمرررة     هررر ه    أو         األونرررروا      حملكمرررة         القرررانون         االختصرررا 
      أفضرل    هرو      وهر ا  .       الشاصري      ملفر    يف      احلكم     ه ا    من      نساة       إبيداع     أنمر  ،     ابغوت       السيد         ولتعوي   ،     أعاله
  . (29 )      الظرو      ه ه    ظل   يف        انتصا       سميل
        اختصرا    يف    شرك   ال  ،     ابغروت       السيد        تكمدها     الي           القانونية        األتعاب      زايد        ابدعاء       يتعل     ما    ويف -    ٧1
          االستانا          إلجراءات      واض         انتها       حاالت   يف        كعقوبة           القانونية          التكاليف      بدفع     أمر       إصدار       احملكمة     ه ه
     هررر ه    أن    مرررن       الررررغم      وعلررر    (.         االسرررتانا       حملكمرررة        األساسررري        النظرررام    مرررن  (  2 )   9       املررراد  )        األطررررا      أحرررد     قمرررل    مرررن

      ابغروت       السريد         مطالمرات       احملكمة     ه ه      تدر   ،    حا/     أية      وعل   .    هنا      احلا/    هو     ه ا     ليس  ،      املمدأ     ذلك      تؤيد       احملكمة
  .    أدانه      املمني       النحو     عل   ،      العمل    إىل        اإلعاد     من     بدال         التعوي        تقييم     عند       الضرر    عن         بتعويض 

  :   يلي    ما     عل           االستانا       حملكمة        األساسي        النظام    من  (  1 )   9       املاد      تن  -    ٧2
  :       بكليهما    أو         التاليني          اإلجراءين     أبحد     فق      أتمر    أن          االستانا       حملكمة     ُيوز 
      حمكمرررة      تقررروم    أن       شرررريطة  ،      العيررري         ابلتنفيررر       األمرررر    أو     فيررر         املطعرررون        اإلداري        القررررار       إللررراء  ( أ ) 

      تعيرني      إهنراء    أو       ترقيرة    أو       بتعيرني        اإلداري        القررار     ذلك      فيها       يتعل      الي       احلاالت   يف        أيضا            االستانا 
     فيرر         املطعررون        اإلداري        القرررار       إلللرراء       كمررديل      دفعرر       عليرر        املرردع       خيتررار    قررد         للتعرروي       مملررغ        بتحديررد

  ؛      الفقر      ه ه    من   ( ب )         الفرعية        ابلفقر         رهنا    ،      العيي         ابلتنفي       األمر   أو
       املرترررر        يعرررراد/    مررررا      عرررراد         يتجرررراوز   ال  ،      األدلررررة     علرررر       بنرررراء  ،      الضرررررر    عررررن       تعرررروي       سررررداد  ( ب ) 

    أن           اسرتثنائية      حراالت   يف          االسرتانا       حملكمرة     ُيوز     أن      بيد  .     سنتني     ملد         للمدعي       الصايف        األساسي
  .      القرار     ذلك       أسماب        تمني       أن     عل   ،      األدلة     عل       بناء  ،      الضرر    عن     أكر       تعوي       بدفع     أتمر

__________ 

 ( 29)  Das     v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2014    -UNAT    -421   ,   paras     .   44  -45  ;   Tadonki         v .   

Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2014    -UNAT    -400    ،   6٢        الفقر  .  
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        مقي رررد         األساسررري        نظامهرررا    مرررن  (  أ   ( ) 1 )   9       املررراد       مبوجررر           االسرررتانا       حملكمرررة           التقديريرررة         والسرررلطة -    ٧3
  (  ب   ( ) 1 )   9       املراد       علير      نصر       الر ي       اململرغ        يتجراوز   ال )       تعروي       مملرغ      حتديرد   يف        املتمثرل         اإلليامي       ابلشررب

       وبنراء  .      اخلدمرة      إهنراء    أو        الرتقيرة    أو        التعيرني      قررار       إللراء     ألمرر       كمديل  (         االستانا       حملكمة        األساسي        النظام    من
      حمكمرررررة      تللررررري        فعنررررردما  ،         االسرررررتانا       حملكمرررررة        األساسرررري        النظرررررام    مرررررن  (  1 )   9       ابملررررراد       وعمرررررال  ،    ذلرررررك     علرررر 

  ،       القضررية     هرر ه   يف      احلررا/    هررو     كمررا   ،     عقررد      إهنرراء    أو       ترقيررة    أو       بتعيررني       يتعلرر      فيرر          مطعرروان           إداراي           قرررارا            االسررتانا 
      خيتررار    أن     ُيرروز      الرر ي       العيرري         ابلتنفيرر       األمررر    أو       العقررد       إللرراء    مررن     برردال         التعرروي       مملررغ     حترردد    أن       عليهررا    ُيرر 
  .   ذلك    من     بدال      دفع        العام      األمني
       إللرراء    مرن     بردال      سرنتني     ملررد        الصرايف        األساسري       املرتر        تعراد/       بديلررة         تعويضرات     مبرن        يتعلر     مرا    ويف -    ٧٢
           اعتمرارا        سرنتني     ملرد      حمردد     عقرد      مبوج         تعيين      جر       ابغوت       السيد    أن       األدلة       دراسة    من      يتمني  ،      اخلدمة      إهناء
  ،     األجل        ابنقضاء       ينتهي      املد       احملدد        التعيني    أن         الثابتة         أحكامنا     ومن  .     2013             األو//أكتوبر       تشرين    19    من
      ومعررى  .  (30 )      مشررروعة       بصررور      ذلررك       يتوقررع    أن    لرر     وال      عقررده      جتديررد       النحررو     هرر ا     علرر   ُ  ُعررني      لشررا     حيرر     وال
     أيخ     أن    ُي       املد       حمدد          تعيينات      مبوج         يعينون       ال ين        لألشاا          تعويضات     من    يف     نظر    أي    أن     ذلك
        انتهررا     أي      وقرروع     عنررد  ،    وجررد    إن  ،     املررد      هرر ه    مررن         والمرراقي       العقررد     مررد   ،     أخررر       أمررور    بررني    مررن  ،        االعتمررار   يف

      ابغرروت       السرريد    أن    إىل        وابلنظررر  .      سررنتان    هررو      ابغرروت       السرريد     عقررد     ملررد         املعقررو/        التوقررع    أن      ونررر   .  (31 )     ميعرروم
             األو//أكترروبر       تشرررين    1١    مررن           اعتمررارا         خدمترر       إهنرراء      اتريررخ    مررن )        تعيينرر      مررد     مررن        شررهرا       عشررر      اثنررا    لرر        يتمقرر 
       اخلدمررة      إهنرراء       إللرراء    مررن     برردال      بررديل       تعرروي      مررن       حررددان   (،     2015             األو//أكترروبر       تشرررين    19    إىل      201٢

  .     الصايف        األساسي       املرت     من        شهرا       عشر     اثي       يعاد/   مبا
 

  

__________ 

 ( 30)  Appellee          v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2013    -UNAT    -341   ,   para    .   14  ;  
Ahmed       v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations,          Judgment          No  .   2011    -UNAT    -153   ,   para    .   42  . .  

 ( 31)  See     Andreyev          v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations,          Judgment          No  .   2015    -UNAT    -501   ,   para    .   31  ;   

Gakumba         v .   Secretary         -General         of    the     United        Nations       ,   Judgment          No  .   2013    -UNAT    -387   ,   para    .   16   
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      احل كم
    أن      يعترر      الر ي     احلرد    إىل          UNRWA/DT/         2016/017     رقرم      احلكرم    ُ   ويُرنق   .        جيئيا            االستانا   ُ    يُقمل -    ٧5
  ،    ذلك        اإلدار         اختارت     إذا  ،   أو      ابغوت       السيد      تعيني       إبعاد      أنمر  ،      ول لك  .      قانون      ابغوت       السيد      تعيني      إهناء
    مررن     برردال      احلكررم     هرر ا      اتريررخ   يف        السرراري       ابملعررد/        شررهرا       عشررر     اثرري       يعرراد/    مبررا        األساسرري       املرترر      صررايف      منحرر 
  .     اخلدمة      إهناء       إللاء
  .     العام       املفوض    ب       تقدم      ال ي       املضاد          االستانا   ُ    يُرف  -    ٧6
    مررررن        أسررررموعني      غضررررون   يف      ابغرررروت       للسرررريد        الشاصرررري      امللررررف   يف      احلكررررم     هرررر ا    مررررن      نسرررراة      تررررودع -    ٧٧

  .    احلكم     صدور
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          اإلنكلييية  :      احلجية     ذات         والنساة      األصل
  .     كينيا   ،      نريوي   يف      201٧           آذار/مارس    31       اليوم        بتاريخ     حرر

 (توقيع)   
 رئيسا، يكوسار  القاضي

 (توقيع)
 لوسيك القاضي

 (توقيع)
 مرييف القاضي

  
  .      املتحد         الوالايت  ،        نيويور    يف      201٧          أاير/مايو    من    26       اليوم     ه ا   يف        السجالت     قلم   يف  ُ    أُدرج
  
 (توقيع)  

  قلمال رئيس، ن   ل   نغ      ويتش  
 


