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__________________________  
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 مقدمة

سعيد صالح ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة رفعھا  ھذه دعوى .1

، وھو وتشغيل /جئي فلسطين في الشرق ا$دنى، التي تُعرف أيضاً باسم ا$ونروا ("الُمدعى عليه")

  قرار إنھاء خدماته بسبب سوء السلوك. 

  الوقائع

، دخل المدعي سلك الخدمة في الوكالة بموجب تعيين مؤقت 1990سبتمبر/أيلول  24في  .2

في ا"غاثة والخدمات  1والخطوة  5الدرجة  غير محدد المدة في وظيفة عامل في مجال الرفاه على

زمن ا$حداث التي أثارت ھذه الدعوى، كان المدعي  وفي .ا/جتماعية في مكتب منطقة شمال لبنان

 . 1شمال لبنانمنطقة في مكتب  10يشغل وظيفة مساعد قروض على الدرجة 

ارة المشروع رئيس وحدة إد نقل، 2011أبريل/نيسان  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .3

/جئي فلسطين إلى مدير شؤون ا$ونروا في لبنان ونائب مدير  اتمخيمأحد المعني بإعادة إعمار 

كانت تدير برنامجاً في أحد  منطقةالتلقاھا من مسؤولة تنظيم  شؤون ا$ونروا في لبنان مزاعمَ 

اً و/أو انتھك المدعي استغل جنسيمخيمات /جئي فلسطين في لبنان؛ وكانت فحوى المزاعم أّن 

جنسياً أربع نساء منتفعات من خدمات الوكالة. وعلى وجه الخصوص، أفاد رئيس وحدة إدارة 

 المشروع بما يلي: 

برنامج صحة  لقد التقيت تواً بـ(محرر) للفرع المحلي لـ(محرر). وكانوا يديرون

حا/ت ُتظھر نمطاً من الشروع في التحرش  4نفسية وقّدمت (محرر) إليھم 

الجنسي يرتكبه موظف اعتيادي من موظفي ا"غاثة والخدمات ا/جتماعية في 

   البّداوي، وذلك الموظف ھو الموظف الذكر الوحيد في الفريق سعيد صالح. 

والظاھر أّنه يدعو النساء (محرر) إلى مكتب ا"غاثة في البّداوي، ثم يخبرھن بأّنه 

يستطيع مساعدتھن في الطلبات التي يرفعنھا للحصول على مختلف الخدمات 

                                      
1
  المحكمة أّنه وإن ُرفعت درجة وظيفة المدعي وُغير المسمى إ/ّ أّنه بقي في دائرة ا"غاثة والخدمات ا/جتماعية.  تWحظ 
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ا/جتماعية وخدمات ا"غاثة لكّنه يطلب أن يلتقي بھن خارج المخيم في 

ب إليھن مرافقته إلى . وفور وصولھن إلى ھناك، يطلسوبرماركت ريفا القريب

  ا مع إعWمھن بوضوح أّنه ينبغي لھن ممارسة الجنس معه. شاطئ شكّ 

، شّكل نائب مدير شؤون ا$ونروا 2011أبريل/نيسان  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

وتكّون الفريق من ين "جراء تقييم أولي في المزاعم المذكورة أعWه. في لبنان فريقاً من محققَ 

مقابلة ، وُعھدت إليھما 2في لبنان، ومسؤول إدارة الحياة الوظيفية في لبنان ةقانوني ةدمساعِ 

 ين: المسؤولَ 

  

واستناداً إلى ما ورد أعWه، ينبغي لكما الحصول على المزيد من التفاصيل التي 

ھناك معلومات كافية  توالبت فيما إن كانستساعدنا على تحديد الخطوات التالية 

أن تكون  ھود. ومن شأن شھادة الشكاملھا المضي في تحقيق نستطيع بناًء علي

 ًW؛ فنحن / نستطيع استبعاد متسقة أم / مرواياتھ تللحكم فيما إن كانمھمة فع

احتمال تعّرض سعيد صالح لمكيدة. لكن بالمثل، يجب أن نحاول استنفاد جميع 

  التدابير لنعرف إن كان من الممكن أن تكون المزاعم صحيحة. 

 

5. Wأخذ فريق التحقيق 32011 /نيسانأبريل 13-12ل التقييم ا$ولي الذي أجري في خ ،

النفسية للمنتفعين.  صحةتوفير خدمات ال ين فيالمنخرطَ مسؤولَي تنظيم المنطقة  كتابية من إفادات

أّن منتفعات عدة من خدمات ا$ونروا اشتكين  نفسية خدمات صحةي ُمقدمة وقد أفادت الشاھدة أ، وھ

أّن المدعي استغلھن جنسياً بطلبه إليھن إقامة عWقات جنسية معه مقابل الحصول على  إليھا من

الشاھد ب، وھو منسق برنامج  ذكر. والخدمات ا/جتماعية كالوظائف أو ا"سكان أو القروض

 ما قالته له الشاھدة أ أثناء مجريات لقائھما الدوري.  ،الصحة النفسية

                                      
2
 لئن ُحررت ھويتا المحققين ووظيفتاھما في تقرير التحقيق، إ/ّ أّن الُمدعى عليه يشير في رّده على الدعوى إشارة صريحة إلى الوظيفتين 

  ان.  اللتين شغلھما المحقق
3
من رد الُمدعى عليه مفادھا أّن التقييم ا$ولي  16ُحرر تاريخا التقييم ا$ولي في تقرير التحقيق، بيد أّنه ترد إشارة صريحة في الملحق  

  . /نيسانأبريل 13- 12أجِري في 
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 قييمريق التحقيق تقريراً يحمل عنوان "تقرير الت، رفع ف2011أبريل/نيسان  15في  .6

$ّن الوقائع التي  كاملتحقيق  طWقا$ولي" إلى نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان يوصي فيه بإ

أ/ وھو ا/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين  ،جمعاھا أظھرت نمطاً من سوء السلوك من جانب المدعي

 جتماعية التي تقدمھا الوكالة. لنساء ضعيفات ينتفعن من الخدمات ا/

في مزاعم ارتكاب  كاملبعد شھر أجاز نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان إجراء تحقيق  .7

إفادات مفصلة من  تفي لبنان التحقيق وأخذ المساِعدة القانونية تالمدعي لسوء السلوك. وأجر

باسم لمزعومة اوسُيشار إلى الضحية  شھود عدة بمن فيھم إحدى الضحايا المزعومات.

 . 1الضحية/الناجية

بعنوان "تقرير  2011يونيو/حزيران  6في تقرير مؤرخ  ُبسطت النتائج الوقائعية للتحقيق .8

 التحقيق"، وقد أثبت ارتكاب المدعي ا/ستغWل الجنسي لمنتفعات عدة. 

في لبنان المدعَي شفھياً أّنه كان  المساِعدة القانونية ت، أعلم2011يونيو/حزيران  7في  .9

في  المساِعدة القانونيةھا توأجريِت مقابلة، وقد قرأ المدعي شھادته وأقّرھا كما سجل موضع تحقيق

 لبنان. 

، أعلم نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان 2011يونيو/حزيران  8بموجب رسالة مؤرخة  .10

ي في المزاعم القائلة إّنه ارتكب ا/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين في حق تحقيقاً أجرِ أّن المدعَي 

وأضاف نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان منتفعات من الخدمات ا/جتماعية التي تقدمھا الوكالة. 

 :ًWقائ 

  

نظراً إلى خطورة المسألة فإننا نعتبر استمرارك في العمل إلى حين صدور نتيجة 

في مصلحة بيئة العمل؛ وعليه، أنت موقوف فوراً بموجب ھذا التحقيق لن يكون 

عن العمل /  ا"يقافحتى إتمام التحقيق، علماً أّن ھذا مدفوع بأجر  إيقافاً عن العمل 

  يمس بحقوقك بصفتك موظفاً. 
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، قّدم نائب مدير شؤون ا$ونروا في 2011 يونيو/حزيران 14بموجب رسالة مؤرخة  .11

 د على المزاعم المقدمة ضده وقال:لبنان للمدعي فرصة للر

  

وُبّين لك في  2011يونيو/حزيران  7لقد جرت مقابلتك بشأن ھذه ا/تھامات في 

 ذلك السجل ذلك الوقت أّنك موضع تحقيق، كما ُحّضر سجل للمقابلة ووّقعتَ 

  لك نسخة من سجل المحادثة.  قأرفوعلى أّنه نقل منصف لما جاء في المقابلة. 

  

التوصل إلى حسم سريع لھذه المسألة، وإذا رغبت في أن تضيف أي نرغب في 

، فإننا 2011يونيو/حزيران  7شيء إلى ما قلته في المقابلة التي جرت في 

 21نطلب أن تفعل ذلك كتابياً في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 

  . 2011يونيو/حزيران 

طلب أ/ّ تناقش ھذه المسألة مع وفي ھذه ا$ثناء وضمن جھد للحفاظ على السرية، ن

  أشخاص آخرين. 

 

 14، رّد المدعي على الرسالة المؤرخة 2011يونيو/حزيران  17بموجب رسالة مؤرخة  .12

 قائWً: 2011يونيو/حزيران 

وجھاً إلى وجه،  تِھمات...أود أن أقول إّن التحقيق / ينتھي إ/ّ عندما أواجه المُ 

  . وإ/ّ ُتعتبر ھذه التھم غير صحيحة

  

*           *           *  
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أعمل في وظيفة مساعد قروض في الشمال، و/ سلطة لي على أي قرار بمنح 

القروض...ولذلك، كيف لي أن أقطع الوعود مع العلم أّني / أملك سلطة الوفاء 

  بھا؟ 

  

*           *           *  

  

  

المصالح التجارية دة إنشاء بدأت ا$ونروا بإعطاء ھبات "عا 2008في عام 

مؤقتاً للعمل على المشروع مرت خWل أزمة نھر البارد. وقد انُتدبت التي دُ 

الرشى وا/ستغWل الجنسي والتحرش، وكان مصدر بدأ الحديث عن  وعندئذٍ 

ھذا الكWم ھم أناس لم يتسلموا الھبة لمشاريعھم رغم أّن تسلّم الھبة أنِجز بعد 

  المھن في الشمال. موافقة إدارة ا$ونروا ولجنة 

  

*           *           *  

  

سريع سوف يغير حديث الموظفين في الشمال وھو [إعادتي] إلى  لھناك ح

  وظيفتي $ثبت للجميع أّن ما قيل كان كذباً بالكامل.  

  

، رفع نائب مدير شؤون ا$ونروا في 2011يونيو/حزيران  23بموجب مذكرة مؤرخة  .13

مع جميع الوثائق ذات الصلة بالقضية إلى  2011يونيو/حزيران  6رخ لبنان تقرير التحقيق المؤ

 مديرة الموارد البشرية لWطWع وإبداء التوصية إزاء العمل المWئم. 

مدير نائب ، قّدمت مديرة الموارد البشرية ل2011يوليو/تموز  7بموجب مذكرة مؤرخة  .14

 ًWضد المدعي وللعملية التحقيقية، وأوصت  للمزاعم المقدمةشؤون ا$ونروا في لبنان تقييماً مفص

 إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك. يھ ةالمWئم قوبةبأّن الع
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، أعلم مدير شؤون ا$ونروا في لبنان 2011أغسطس/آب  4بموجب رسالة مؤرخة  .15

 المدعي بما يلي:

  

، فلسنا نرغب في تيسير بما أّن ھمنا الرئيسي في ھذه القضية ھو حماية الضحايا

جرت مقابلتھم اعُتبرت  نتماعات بينك وبينھن، كما أّن إفادة الشھود الذيأي اج

  موثوقة. 

عWوة على ذلك، كونك / تملك سلطة الموافقة شخصياً على قرض أو ھبة أو 

أمر / ُيعتد به في رأينا؛ ففي ھذا الصدد / يمكن للضحايا  إعانات إيجار

أّنه لن يمنع بالضرورة منح  المحتمWت أن يعرفن ھذا القصور في سلطتك، كما

  الوعود. 

با"ضافة إلى ذلك / يوجد دليل يشير إلى ما ذكرته في رسالتك، وھو أّن 

المصالح إعادة تنشيط اختلقن شھادتھن $ّنك كنت ضالعاً في مشروع الشاھدات 

وكما أشرُت سالفاً، لقد اعُتبرت  التجارية ورفضت منح ھبات المصالح التجارية.

  شھادة الشاھدات موثوقة. 

بناًء على ذلك، وعمWً بالمشورة والتوصية من الرئاسة العامة ل`ونروا، لقد 

  . ...تقرر إنھاء تعيينك بسبب سوء السلوك بأثر يسري فوراً 

  

، أعلم مسؤول الموارد البشرية في إقليم 2011أغسطس/آب  5بموجب رسالة مؤرخة  .16

 لبنان المدعَي بما يلي:
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 2011أغسطس/آب  5يونيو/حزيران حتى  13الرجاء العلم أّن الفترة من 

غير مدفوع ا$جر، وسوف يتم اقتطاع جميع  إيقافاً عن العمل  إيقافاً سُتعتبر اaن 

Wل تلك الفترة. الرواتب والعWوات التي ُدفعت خ  

   

دعي طلب مراجعة قرار للطعن ، رفع الم2011أغسطس/آب  10بموجب رسالة مؤرخة  .17

 في قرار إنھاء تعيينه بسبب ا/ستغWل الجنسي. 

، ذكر الموظف المسؤول عن إدارة شؤون 2011أغسطس/آب  26بموجب رسالة مؤرخة  .18

 10ا$ونروا في لبنان ما يلي بشأن طلب المدعي لمراجعة القرار، وھو الطلب المؤرخ 

 : 2011أغسطس/آب 

  

إلى نائبة المفوض العام لتراجعھا بموجب النظام الداخلي  إّن رسالتك قيد ا"حالة

 . "قامة العدل في ا$ونروا

إلى نائبة المفوض العام، تطرق نائب  2011أغسطس/آب  29بموجب مذكرة مؤرخة  .19

مدير شؤون ا$ونروا في لبنان إلى المسائل التي أثارھا المدعي في طلب مراجعة القرار، وھو 

، كما أوجز تاريخ التحقيق في مزاعم ا/ستغWل وا/نتھاك 2011طس/آب سأغ 10الطلب المؤرخ 

القاضي بإنھاء تعيينه  2011أغسطس/آب  4الجنسيين ضد المدعي التي أدت إلى القرار المؤرخ 

 بسبب سوء السلوك. واختتم نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان قوله بما يلي: 

إقامة العدل الداخلية فإننا نمرر رسالة بموجب ا"جراءات المتبعة في ا$ونروا و

إليِك للنظر فيھا. ونظراً إلى ا$سباب المبينة أعWه فإننا نؤكد أّن  الشخص المعني

القرار كان القرار الصحيح واُتخذ بموجب ا"جراءات العادلة والسليمة التي تمنح 

ونحن مستعدون لتقديم أي  حقوقه في ا"جراءات العادلة.المعني الشخص 

  معلومات/توضيح قد تطلبينه. 
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 10لم تقدم الوكالة رداً جوھرياً على طلب المدعي لمراجعة القرار، وھو الطلب المؤرخ  .20

 . 2011أغسطس/آب 

، رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا$ونروا للمنازعات 2011 الثاني نوفمبر/تشرين 14في  .21

 ("المحكمة"). 

، أرسل قلم المحكمة الدعوى إلى 2012مارس/آذار  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .22

 الُمدعى عليه. 

إلى  قلم المحكمة، أرسل 2012يونيو/حزيران  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .23

 قات. حالطرفين نسخة على سبيل المجاملة من الترجمة ا"نجليزية للدعوى وللمل

 التاريخ ا!جرائي

رفع المدعي ما مجموعه خمسة طلبات. وتوخياً للوضوح، ستتطرق المحكمة إلى التاريخ  .24

 ا"جرائي لكل طلب على حدة وليس بالضرورة بالترتيب الزمني.

  

  طلب استبعاد الُمدعى عليه

، رفع المدعي طلباً /ستبعاد الُمدعى عليه من 2012أكتوبر/تشرين ا$ول  14في  .25

 نه من الفرصة لرفع رد على الدعوى. ا"جراءات القضائية وحرما

، أرسلت المحكمة رسالة إليكترونية إلى الطرفين 2012أكتوبر/تشرين ا$ول  17في  .26

ُتعلمھما أّن القاضية طلبت إلى الُمدعى عليه التطرق إلى الطلب في رّده المقترح على الدعوى 

 مشيرة إلى أّنھا ستحكم على المسألة في حكمھا النھائي. 

 ُرفع الرد، وفيه طلب الُمدعى عليه ا"ذن لرفع رده متأخراً.  2013/أيار وماي 5في  .27
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 UNAT-292 Abu-2013محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف رقم  استرشاداً بحكم .28

Jarbou4 103، أصدرت المحكمة ا$مر رقم (UNRWA/DT/2013)  أكتوبر/تشرين  27في

ترفض فيه طلب المدعي /ستبعاد الُمدعى عليه من المشاركة في ا"جراءات  2013ا$ول 

القضائية وحرمان الُمدعى عليه من فرصة رفع رد على الدعوى. وُمنح الُمدعى عليه ا"ذن لرفع 

 رده والمشاركة في ا"جراءات. 

  

 طلب إظھار أدلة 

، رفع المدعي طلب إظھار أدلة، والتمس جملة أشياء 2012أكتوبر/تشرين ا$ول  14 في .29

 من بينھا كشف تقرير التحقيق بشأن مزاعم سوء السلوك. 

، طلبت المحكمة أن 2012أكتوبر/تشرين ا$ول  17بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .30

 عقرير التحقيق وكذلك نسخة ممن تيقّدم الُمدعى عليه للمحكمة النسخة الكاملة غير المحررة 

 التحرير المقترح. 

، قدم الُمدعى عليه 2012أكتوبر/تشرين ا$ول  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .31

 . يق بصفة الَحجبللمحكمة النسختين المطلوبتين من تقرير التحق

وسط اعترافاً بالطبيعة الحساسة جداً لتھم ا/نتھاك الجنسي عموماً وفي مجتمع الشرق ا$ .32

للمدعي  بموجبهكشفت و) UNRWA/DT/2012( 058خصوصاً، أصدرت المحكمة ا$مر رقم 

النسخة المحررة من تقرير التحقيق الذي أعدته الوكالة بدون إفادات الشھود بھدف حماية ھويات 

المحررة من التقرير وإفادات الشھود ُحذفت غير الشھود وسWمتھم. وتWحظ المحكمة أّن ا$قسام 

بل أيضاً لدرء اaثار المرعبة /نتھاك  الشاھدات الضعيفاتملف الرسمي ليس فقط بغية حماية من ال

سرية مقدمي الخدمات ا/جتماعية/النفسية الصحية وعمWئھم. وبا"ضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة 

 ما يتصل بتحقيق الوكالةفيالُمدعى عليه بأن يكشف للمدعي جميع ا"فادات التي أدلى بھا المدعي 

 ضمن كشف الُمدعى عليه لوثائق التحقيق. والتي لم ُتظھر سابقاً 

                                      
4
لمفوض العام بالمشاركة في قضت محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف أّن محكمة ا$ونروا للمنازعات ارتكبت خطأ إجرائياً عندما سمحت ل 

  ا"جراءات ورفع رد متأخر بدون أمر كتابي بذلك. 
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، وامتثا/ً $مر المحكمة رقم 2013يناير/كانون الثاني  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .33

 2011يونيو/حزيران  17دعى عليه نسخة من ا"فادة الكتابية للمدعي المؤرخة ، أظھر المُ 058

 14كمة إلى الذاكرة أّن نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان قدم في وترجمة إنجليزية. وُتعيد المح

التي  2011يونيو/حزيران  7للمدعي نسخة من إفادته الشفھية المؤرخة  2011يونيو/حزيران 

 في لبنان.   المساِعدة القانونيةأدلى بھا إلى 

  

 طلب استبعاد تقرير التحقيق الذي رفعته الوكالة

في تقرير التحقيق نسخة من تقييم أولي أجرته الوكالة في  تشمل ةالمحكمة أّن المحقق تWحظ .34

 في زعم ا/ستغWل الجنسي الذي ارتكبه المدعي.  2009عام 

، رفع المدعي طلباً /ستبعاد تقرير التحقيق الذي 2012ديسمبر/كانون ا$ول  18في  .35

 ةكن محايدتلم  التحقيق تي تولتال ةھذا الطلب قال المدعي إّن المحقق الوكالة من السجل. وفي أجرته

في تقرير التحقيق. وأشار المدعي إشارة خاصة إلى الواردة استناداً إلى سلسلة من التعليقات 

ث). وقد  1(الملحق  2009الذي أجِري عام  المأخوذة من تقرير التحقيق ا$وليا/قتباسات 

) UNRWA/DT/2012/Corr.01( 063المسألة في ا$مر رقم تطرقت المحكمة إلى ھذه 

 مشيرة إلى ما يلي: 

  

، 2011فقط على أّنه ملحق لتقرير التحقيق لعام  2009لقد ُشمل تقرير عام 

 كما أّن نتائجه ليست ا$ساس الذي قامت عليه العقوبة التي يطعن فيھا المدعي. 

يق المحرر بما في ذلك الملحق المحرر رفضت المحكمة طلب المدعي، وقد أِخذ تقرير التحق .36

ستقّيم وزن ا$دلة المعنية في المداو/ت بعد تقديم ث ضمن ا$دلة مع ا"شارة إلى أّن المحكمة  1

جميع المرافعات. وأمرت المحكمة أيضاً الُمدعى عليه بالرد على حجج المدعي التي أوردھا في 

 طلب استبعاد أدلة.
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، رفع الُمدعى عليه مادة تكميلية لرده امتثا/ً $مر 2013نوفمبر/تشرين الثاني  1في  .37

. وتWحظ المحكمة أّن الرد التكميلي )UNRWA/DT/2012/Corr.01( 063المحكمة رقم 

 . 2013مايو/أيار  5الذي رفعه الُمدعى عليه يكرر فحسب الحجج التي ساقھا في رّده المؤرخ 

 طلب تعجيل النظر في الدعوى   

 ، رفع المدعي طلباً لتعجيل النظر في دعواه. 2013ن الثاني يناير/كانو 20في  .38

 003، رفضت المحكمة بموجب ا$مر رقم 2013يناير/كانون الثاني  30في  .39

)UNRWA/DT/2013.طلب المدعي لتعجيل النظر في دعواه ( 

  

 طلب التماس جلسة استماع شفھية

ستماع شفھية. وستتطرق ، رفع المدعي طلباً يلتمس فيه جلسة ا2013يوليو/تموز  1في   .40

 المحكمة إلى ھذا الطلب في ھذا الحكم. 

  ICلملحق ة من االناقص المادة

حكمة الُمدعى عليه ، أعلم قلم الم2014مارس/آذار  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .41

من  2النظر في الملف تبّين أّن صفحة من تقرير التحقيق المحرر (وھي الصفحة  أّنه بعد إطالة

مفقودة من الملف. وطلب قلم المحكمة إلى الُمدعى عليه أن يرفع الصفحة المفقودة في  )ICالملحق 

 . 2014مارس/آذار  5موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 

 2، رفع الُمدعى عليه الصفحة 2014مارس/آذار  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .42

الشھود، أجرت المحكمة تحريراً على  غير المحررة بصفة الحجب عن المدعي. وتوخياً لسرية

مارس/آذار  6في  ICمن الملحق  2، وقُدمت للمدعي نسخة من الصفحة المحررة رقم 2الصفحة 

2014. 
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  حجج المدعي

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .43

)i(  في الوكالة، للموظفين عن العمل مخالف للنظامين ا$ساسي وا"داري  إيقافهإّن

 وھو دليل تحيز ضده؛

)ii( ه عن العمل على إشاعات وليس على أدلة وقائعية، ولم ُيعَط فرصة إيقافقرار  قام

وجھاً لوجه  نلمعرفة التھم أو ليرد عليھا أو /ستدعاء الشھود للشھادة والطعن فيھ

 كما طلب؛

)iii(  لم يكن في موقع سلطة في زمن وقوع ا/نتھاك المزعوم، مما كان يعني أّنه لم

للمنتفعين من   إعانات إيجار الھبات أو القروض أوتكن لديه القدرة على إقرار 

 خدمات الوكالة؛

)iv( قرار معاقبته متحيز؛ 

)v( التھم باطلة، ولو افُترض أّن الوقائع حقيقية فإّن العقوبة غير متناسبة؛ 

)vi(  لرؤية شھادات الشھود، ولم ُيعلم بالتھم ضده، وُحرم من حق لم ُيمنح الفرصة

 ع عن نفسه؛االدف

)vii(  ل جنسي ُرفعت ضده في عامWولم ُتثبت  2009قّدمت الوكالة مزاعم استغ

  آنذاك. 

 يلتمس المدعي ا/نتصاف التالي: .44

  

)i( إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق، وھي وظيفة مساعد قروض؛ 
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)ii(  التعويض بمبلغ يساوي مقدار راتبه ا$صلي لخمس سنوات بسبب ا$ضرار النفسية

 التي تعرض لھا؛

)iii(  .وات نھاية الخدمةWدفع ع 

  

 حجج الُمدعى عليه

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .45

)i(  عن العمل على ذمة التحقيق تفتقر إلى المقبولية  المدعي المتعلقة بإيقافهإّن مطالبات

 وممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛

)ii( المدعي بسبب سوء السلوك الخطير ممارسة سليمة للسلطة  يشكل إنھاء تعيين

 ا/جتھادية للُمدعى عليه؛

)iii( كان إنھاء تعيين المدعي عقوبة متناسبة مع سوء سلوكه؛ 

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. .46

  

  ا9عتبارات

  المسائل التمھيدية
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يلتمس فيه جلسة استماع شفھية  2013يوليو/تموز  1تقّدم الذكر، رفع المدعي طلباً في  كما .47

" $ّنه يعتقد أّن ليتسنى له "طرح أسئلة على الشاھدات "نظراً إلى الطبيعة الحساسة للتھم" وكذلك

 "من حقه التحدث أمام المحكمة". 

ع لقضية عقد جلسات تممن القواعد ا"جرائية "يجوز للقاضي المس 11بموجب المادة  .48

في ھذه القضية بعينھا، ونظراً إلى الطبيعة الحساسة لتھم الضحايا والسياق الثقافي  استماع شفھية".

 نتھاكھنفي الشرق ا$وسط فإّن إحضار الضحايا لمواجھة الشخص الذي اتھمنه باوا/جتماعي 

ء بالشھادة. وتWحظ المحكمة أّن جنسياً أمر / يمكن تحقيقه ھذا إذا افترضنا أّنھن سيقبلن ا"د/

) 1الضحية/الناجيةالوكالة حاولت أن تلتقي بجميع المشتكيات كWً على حدة، بيد أّن امرأة واحدة (

السماح للمدعي وكانت المحكمة أيضاً غير راغبة في  كانت راغبة في التقدم والتحدث إلى المحقق.

فھما شاھدان يلزم إخفاء ھويتھما $ّن كشف  بمواجھة الشاھدة أ والشاھد ب بسبب طبيعة عملھما،

؛ علماً أّن الشاھدة أ والشاھد ب ا$ونرواھويتھما سيضر ببرنامج ا"غاثة والخدمات ا/جتماعية في 

النفسية للمنتفعين في منطقة شمال لبنان، وھذا دور قائم على الثقة.  صحةيعمWن في تقديم خدمات ال

، فإّنھا على يقين أّن ھذا سُيحدث تأثيراً مدمراً في ھذا البرنامج وإذا كشفت المحكمة ھوية الشاھدين

 $ّن الشاھدين سيفقدان مصداقيتھما في المجتمع الذي يخدمانه. 

وعWوة على ذلك تWحظ المحكمة أّن المدعي أعِطي الفرصة لتفنيد المزاعم المقدمة ضده،  .49

ه محاٍم يمثله (المكتب القانوني المكلف ديوأعِطي نسخة محررة من تقرير التحقيق، ورغم أّن ل

بمساعدة الموظفين) إ/ّ أّنه اختار عدم رفع مWحظات على رد الُمدعى عليه. ونظراً إلى ھذه 

 ا$سباب ترفض المحكمة طلب المدعي لعقد جلسة استماع شفھية. 

  

    عن العمل على ذمة التحقيق ا!يقاف

عن العمل على ذمة التحقيق. وتWحظ المحكمة أّن  بط الحجتان ا$وليان للمدعي بإيقافهترت .50

على ذمة التحقيق في زعم ا/ستغWل وا/نتھاك  بأجر مدفوع إيقافاً أوِقف عن العمل المدعي أو/ً 

عن العمل  ا"يقافتحول ھذا  2011أغسطس/آب  5؛ وفي 2011يونيو/حزيران  8الجنسيين في 

ليه في رّده على الدعوى أّن القرارين / يستوفيان . ويحتج الُمدعى عبأجر غير مدفوع إيقافإلى 
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شروط المقبولية $ّن المدعي لم يطلب مراجعة قرار ضمن المتطلب القانوني. ولدى النظر في 

ا"طار القانوني والتنظيمي تود المحكمة ا/ستشھاد بقاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم 

 التي تنص على ما يلي:  2.111

لموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم على ا .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه، بما في ذلك النظامين 

ا$ساسي وا"داري للموظفين وجميع ا"صدارات ا"دارية ذات 

(أ)،  1.11الصلة، وذلك بموجب النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

 ر، فھذه ھي الخطوة ا$ولى.أن يرفع طلباً كتابياً لمراجعة القرا

  

لى مدير المكتب ا"قليمي ل`ونروا المسؤول عن المكتب إ  ) أ(

ا"قليمي، وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد 

   المكاتب ا"قليمية.

  

*           *           *  

 

 يوماً تقويمياً  60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خWل . 3

من التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا"داري الذي 

  سيطعن فيه (التشديد مضاف).

  

من النظام ا$ساسي للمحكمة الذي ينص على  8ومما ُيعتد به في ھذه القضية أيضاً المادة  .51

 ما يلي: 

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

  

*           *           *  
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إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا"داري المطعون فيه إلى ) ت(

  ...مراجعة القرار

  

*           *           *  

يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابياً، بناًء على طلب كتابي . 3

من المدعي، تعليق المواعيد النھائية، أو إلغاءھا، أو تمديدھا، وذلك 

و9 يجوز لمحكمة ائية فقط، لفترة محدودة وفي حا/ت استثن

المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، 

  .  (التشديد مضاف) أو إلغاء ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا

  

 بأجر مدفوع إيقافاً عن العمل  ا!يقاف

أعWه، كان أمام  المقتبسة 2.111النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم قاعدة بموجب  .52

يوماً من التاريخ الذي تسلّم فيه إشعاراً بالقرار لطلب مراجعة قرار. وفي عريضة  60المدعي 

رسالة  2011يونيو/حزيران  9الدعوى يشير المدعي على وجه الخصوص إلى أّنه تسلّم في 

ھلة الزمنية بأجر مدفوع. وھذا يعني أّن الم إيقافاً توقفه عن العمل يونيو/حزيران  8صدرت في 

أغسطس/آب  7، وكان أمام المدعي حتى 2011يونيو/حزيران  9بدأت في يوماً  60البالغة 

بأجر مدفوع. و/ يوجد دليل على  إيقافاً عن العمل  طعن في قرار الوكالة القاضي بإيقافهلل 2011

 أّن المدعي رفع طلب مراجعة قرار. 

محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات / تتمتع لقد أّكدت محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف أّن  .53

بالو/ية من حيث ا/ختصاص الموضوعي في الشكاوى التي لم تخضع لمراجعة إدارية أو تقييم 

إداري في الحا/ت التي تكون فيھا المراجعة ا"دارية خطوة إجبارية بموجب قواعد النظام 

، كما أّكدت Crichlow 2010-UNAT-035ا"داري للموظفين ذات الصلة، وذلك في حكمھا 

وجوب استنفاد ھذه الخطوة ا$ولية قبل ا/حتكام إلى و/ية محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات، وذلك 
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، وقضت محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف أيضاً بأّن Planas 2010-UNAT-049في حكمھا 

وضة على مراجعة القرار، محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات / تستطيع إلغاء المھل الزمنية المفر

سجل يثبت أّن المدعي رفع وحيث إّنه / يوجد  .Costa 2010-UNAT-036وذلك في حكمھا 

، فإّن ھذا العنصر من 2011يونيو/حزيران  8المؤرخ عن العمل  طلب مراجعة قرار بشأن إيقافه

 الدعوى يفتقر إلى المقبولية. 

  

 بB أجر إيقافاً عن العمل  ا!يقاف

 إيقافالمحكمة إلى الذاكرة أّن المدعي أعلِم بالقرار ا"داري الثاني (وھو تحويل  تعيد  .54

 5غير مدفوع ا$جر) بموجب رسالة مؤرخة  إيقافمدفوع ا$جر إلى  إيقافاً المدعي عن العمل 

. وفي تلك الرسالة أعلم مسؤول الموارد البشرية في إقليم لبنان المدعَي أّن 2011أغسطس/آب 

سُتقتطع من مبلغ  2011أغسطس/آب  5يونيو/حزيران إلى  13تي ُدفعت إليه من الرواتب ال

استحقاقاته الباقية (صندوق ا/دخار وا"جازة السنوية المستحقة). وبموجب قاعدة النظام ا"داري 

يوماً من التاريخ الذي أبلِغ به  60كان أمام المدعي  المبينة أعWه 2.111للموظفين المحليين رقم 

مسؤول الموارد البشرية في وقد أقر المدعي بتسلّم رسالة  طلب مراجعة قرار.رفع القرار ليبذلك 

، بيد أّن الملف / يحتوي دليWً على أّن المدعي طلب 2011أغسطس/آب  10في  إقليم لبنان

 10مراجعة قرار لھذا العنصر. وتWحظ المحكمة أّن المدعي طلب في رسالته المؤرخة 

أغسطس/آب  4ار إنھاء تعيينه المؤرخ رلى نائبة المفوض العام مراجعة لقإ 2011أغسطس/آب 

مدفوع ا$جر و/ قرار تحويله، بل إّن المرة  إيقافاً ه عن العمل إيقافلكّنه لم يذكر / قرار  2011

 14ھي في عريضة الدعوى المؤرخة عن العمل  ا"يقافا$ولى التي يثير فيھا المدعي مسألة 

 . 2011ثاني نوفمبر/تشرين ال

ً المدعي عن العمل  إيقافضمن مبدأ عدل عام تجد المحكمة أّن قرار الوكالة تحويل  .55  إيقافا

مسؤول الموارد البشرية بأجر بعد إنھاء تعيينه إّنما ھي ممارسة تثير الشكوك. وتWحظ المحكمة أّن 

الُمدعى عليه في رّده ذلك ولم يفعل  لم يستشھد بأي سياسة محددة تجيز ھذا التحويلفي إقليم لبنان 

على الدعوى. ولئن كانت ھذه الممارسة / تتعارض مع ا"طار التنظيمي للوكالة ربما، إ/ّ أّنه يبدو 

بأجر مدفوع  إيقافاً المدعى عن العمل  إيقافخWل فترة من الظلم والقسوة اقتطاع رواتب ُدفعت سلفاً 
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أّن المدعي في ھذه القضية لم يطلب مراجعة قرار  بعد يوم واحد فقط من إبWغه بإنھاء تعيينه؛ بيد

بأجر  إيقافعن العمل إلى  ا"يقافبأجر مدفوع و/ لقرار تحويل  إيقافاً ه ا$صلي عن العمل يقاف/ "

غير مدفوع. وينبغي للموظفين ا"لمام بالمواعيد النھائية القانونية الواردة في قاعدة النظام ا"داري 

$ّن المحكمة ملزمة بفقه محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف و/  2.111م للموظفين المحليين رق

 لمراجعة قرار.  يمكنھا استعراض القرارات التي لم تخضع

  المسائل الرئيسة

           ھل كان قرار الُمدعى عليه إنھاء تعيين المدعي بسبب سوء السلوك قراراً ُمتخذاً حسب ا$صول؟ 

من المھم ا/ستشھاد با"طار القانوني وا"داري الساري في ھذه القضية وكذلك ا/ستشھاد  .56

 بالفقه القانوني القائم. 

 في الجزء ذي الصلة على اaتي: 4.1ينص النظام ا$ساسي للموظفين رقم  .57

  

على الموظفين التصرف في جميع ا$وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم 

وعليھم أ/ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا$داء موظفين لدى الوكالة، 

  السليم لواجباتھم مع الوكالة.

  

 : 2.10بموجب النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .58

  

تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون  تدابيريجوز للمفوض العام فرض 

 سوء سلوك.
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فّوض ، 2.3لفقرة ا ،A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .59

إلى على الموظفين المحليين العاملين في ا"قليم المفوُض العام سلطَة فرض إجراءات تأديبية 

 .كل في إقليمهمديري ا$قاليم 

، بياناً 1رقم  ا، في فقرتھ1.110يورد النظام ا"داري للموظفين المحليين، في القاعدة رقم  .60

 الذين يرتكبون سوء سلوك:  لdجراءات التأديبية التي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين

من  2.10تتألف ا"جراءات التأديبية بموجب النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إيقافاً اللوم الكتابي، أو ا"يقاف عن العمل 

 ...إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك

 

فيما يخص إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .61

A/10/Rev.1  :تيaعلى ا 

  

السلوك بموجب النظام ا$ساسي للموظفين  عندما ُينھى تعيين موظف بسبب سوء

، فسيشّكل ھذا إجراًء تأديبياً يؤّثر في استحقاق تعويض إنھاء 2.10المحليين رقم 

الخدمة. وفي ھذه ا$حوال، ستذكر رسالة إنھاء الخدمة أّن سبب إنھاء الخدمة ھو 

  سوء سلوك الموظف. 

 

 1321قة، في حكمھا رقم قضت المحكمة ا"دارية ل`مم المتحدة، وھي محكمة ساب .62

 بما يلي: IX) في الفقرة 2007(

  

`مين العام ل ضمن السلطة ا/جتھاديةتود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن مما يقع 

ل`مم المتحدة التقرير فيما إن لّبى موظف معايير السلوك المبسوطة في ميثاق ا$مم 

  ُيلّبھا.  المتحدة والنظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين أم لم 
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، جعل المفوض العام نشرَة 2004يناير/كانون الثاني  8بموجب مذكرة مؤرخة  .63

أكتوبر/تشرين  9المؤرخة  (”ST/SGB/2003/13“) ا$مين العام ل`مم المتحدة، رقم

حول تدابير خاصة للحماية من ا/ستغWل الجنسي وا/نتھاك الجنسي، ساريًة  2003ا$ول 

على وجه الخصوص على جميع موظفي ا$ونروا. وفيما يلي بعض المقتطفات من ھذه 

 النشرة: 

  

  

   1الفرع 

  تعاريف

  

$غراض ھذه النشرة، فإّن مصطلح "ا/ستغWل الجنسي" يعني أي إساءة استغWل 

فعلية أو محاولة إساءة استغWل لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل 

تحقيق مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل المثال / الحصر، تحقيق كسب مالي أو 

طرف آخر. وبالمثل، فإّن مصطلح اجتماعي أو سياسي من ا/ستغWل الجنسي ل

"ا/نتھاك الجنسي" يعني التعدي بالفعل أو التھديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابعاً 

  جنسياً، سواًء باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية. 

  

*     *     *  

  3الفرع 

  حظر ا9ستغBل الجنسي وا9نتھاك الجنسي

  

*     *     *  

  

وتعزيزاً لحماية أكثر فئات السكان ضعفاً، / سيما النساء وا$طفال، تصدر المعايير  3-2

المحددة التالية التي تكرر تأكيد ا/لتزامات العامة القائمة في إطار النظامين ا$ساسي وا"داري 

  لموظفي ا$مم المتحدة: 
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تمثل حا/ت ا/ستغWل الجنسي وا/نتھاك الجنسي أفعا/ً من سوء السلوك الخطير،   ) أ(

 ومن ثم تعد سبباً موجباً /تخاذ تدابير تأديبية بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة؛ 

 

يناير/كانون الثاني  30المؤرخ  01/2007في التعميم العام للموظفين رقم  .64

ظفين باعتماد ا$ونروا لبيان ا/لتزام بالقضاء على ، أعلم المفوض العام جميع المو2007

 ا/ستغWل الجنسي وا/نتھاك الجنسي، وھو يدعو إلى جملة أمور من بينھا:

  

. اتخذ إجراًء مناسباً على أحسن ما نستطيع لحماية اشخاص من ا9نتقام عند 5

 جنسي تطال موظفينا.  نتھاكا!بBغ عن مزاعم بوقوع استغBل جنسي وا

  

*         *         *  

  

 نتھاك. اتخذ إجراًء سريعاً ومBئماً ضد موظفينا الذين يرتكبون ا9ستغBل وا79

، وقد يشمل ھذا اتخاذ إجراء إداري أو تأديبي، و/أو ا"حالة إلى السلطات الجنسيين

(التشديد في النص  المعنية /تخاذ إجراء مWئم بما في ذلك المWحقة الجنائية.

   ا$صلي)

 

، أرسلت الوكالة إلى جميع الموظفين التعميم العام رقم 2008أكتوبر/تشرين ا$ول  26في  .65

الشكاوى المتعلقة با/ستغWل الجنسي وا/نتھاك الجنسي، وقد اعتمد  5حول إجراءات 04/2008

ودين في نشرة ا$مين العام ھذا التعميم تعريَفي "ا/ستغWل الجنسي" "وا/نتھاك الجنسي" الموج

، وبّين ا"جراءات الواجب اتباعھا عند تسلّم جھة ST/SGB/2003/13ل`مم المتحدة رقم 

 التنسيق شكوى من استغWل جنسي وانتھاك جنسي.

                                      
5
  ُنشر ھذا التعميم باللغتين ا"نجليزية والعربية.  
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أّنه فور تسلّم شكوى من ا/ستغWل و أو  04/2008من التعميم العام رقم  7تتطلب الفقرة  .66

ا/نتھاك الجنسيين، على جھة التنسيق تمرير الشكوى إلى مسؤول الشؤون ا"دارية في ا"قليم الذي 

واحد  باتخاذسيرفع بعدئٍذ توصية إلى مدير ا"قليم بشأن ا"جراء الواجب اتخاذه. وتجوز التوصية 

 : أو أكثر من ا"جراءات التالية

  

  تحقيق أولي؛  •

 مزيد من التحقيق في الشكوى بوسائل منھا إنشاء مجلس تحقيق؛ •

إدخال تغييرات إجرائية أو تغييرات في السياسات من شأنھا الحد  •

 من حا/ت ا/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين في المستقبل؛

 أي إجراء آخر حسبما ُيرى مWئماً؛ •

  

المحكمة عدم إرسال شكوى رسمية إلى جھة التنسيق، وما حدث أّن رئيس وحدة إدارة  تWحظ

 2011أبريل/نيسان  6المشروع المعنية بإعادة إعمار المخيم أرسل رسالة إليكترونية مؤرخة 

 مباشرة إلى مدير شؤون ا$ونروا في لبنان ونائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان.  

ميم أّن على مدير المكتب ا"قليمي (وھو في ھذه القضية مدير من التع 8تشترط الفقرة  .67

 ىالسعي إلى الحصول على موافقة المفوض العام على ا"جراء الموص شؤون ا$ونروا في لبنان)

به وأن ينقل القرار إلى جھة التنسيق لكي تبلغ المشتكي به. وتWحظ المحكمة عدم وجود وثائق في 

 لعام اسُتشير في ھذا.  الملف تدل على أّن المفوض ا

لم ُتتبع. ورغم تخلف الوكالة عن  04/2008من الجلي أّن ا"جراءات المبينة في التعميم  .68

تنص في الجزء  1، فالفقرة 04/2008اتباع ا"جراءات، تنظر المحكمة إلى الغرض من التعميم 

 ذي الصلة على اaتي: 

ُصممت ا"جراءات المبينة في ھذا التعميم بھدف ضمان تسجيل جميع الشكاوى من 

وحسنة التوقيت مع ا/عتبار  رشيدةھذا القبيل، ومراجعتھا ومعالجتھا بطريقة 

 الوافي لسرية جميع المعنيين. 
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على ذلك، يجوز للمحكمة النظر في شكوى استغWل وانتھاك جنسيين وفيما إن كان بناًء  .69

أم /. وتWحظ المحكمة أّنه  04/2008استعمل ا"جراءات الداخلية المبينة في التعميم المشتكي 

رغم إخفاق الوكالة في اتباع ا"جراءات إ/ّ أّنھا سّجلت المزاعم وراجعتھا وعالجتھا بطريقة حسنة 

مدير شؤون وتعيد المحكمة إلى الذاكرة أّنه بعد يومين فقط من تلقي المزاعم صّرح قيت. التو

وبعد أسبوع قُّدم لمدير شؤون ا$ونروا . 6ا$ونروا في لبنان إجراَء تقييم أولي وجرت مقابلة شھود

 املكتقرير التقييم ا$ولي الذي حمل توصية بإجراء تحقيق  2011يونيو/حزيران  15في لبنان في 

في المزاعم. وقبل اتخاذ القرار، طلب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان من خWل نائب مدير شؤون 

 . 7ا$ونروا في لبنان النصيحة من مديرة الموارد البشرية والمستشارة القانونية

بإحدى السياسات ينبغي للوكالة أن تحاول اتباع  8ُيذّكر الُمدعى عليه أّنه إذا استشھد محقق .70

لسياسة بأوثق صورة ممكنة. وفي القضية الحاضرة، امتثلت الوكالة روح التعميم $ّنھا سّجلت اتلك 

 زعم ا/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين وراجعته وعالجته بطريقة راعت حسن التوقيت والسرية. 

مع ا/عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا/جتھادية الواسعة للمفوض العام،  .71

في  ا$مم المتحدة لWستئنافالمحكمة عندما تراجع إجراًء تأديبياً ستسير على ھدي محكمة فإّن 

؛ Maslamani 2010-UNAT-028وحكمھا  Haniya 2010-UNAT-024حكمھا رقم 

) فيما إن iiم / (أ) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثِبتت i(ستنظر أي أّن المحكمة  

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

 Abuمع ا"شارة إلى ما جاء في حكم محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف رقم ، المخالفة أم /

Hamda 2010-UNAT-022: 

  

إن كان ثمة  ة إّ/ دخل في ممارسة سلطة اجتھاديالقاعدة العادية أّن المحاكم / تت

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقWنية، أو على خلل إجرائي.

 

                                      
6
  با/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين في إقليم لبنان.  ةتWحظ المحكمة أّن أحد المحققين كان جھة التنسيق المعني 

7
التي تنص في الجزء  14وتحديداً الفقرة  A/10/Rev.1 Part IIاسُتشيرت مديرة الموارد البشرية امتثا/ً لتوجيه شؤون الموظفين رقم  

ذي الصلة على أّنه "في حا/ت ا"يقاف عن العمل على ذمة التحقيق، يجب فوراً إعWم مدير شؤون الموظفين ويجب إطWعه بصورة 
  رات في كل حالة وكذلك على النتيجة النھائية لكل حالة".  دورية على جميع التطو

8
  يستشھد بسياسة ا$ونروا بشأن ا/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين.  2011أبريل/نيسان  15تWحظ المحكمة أّن تقرير التقييم ا$ولي المؤرخ  
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  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتاً معقو/ً؟

تعيد المحكمة إلى الذاكرة أّن مدير شؤون ا$ونروا في لبنان أنھى تعيين المدعي بسبب سوء  .72

. وقام إنھاء التعيين على أدلة ُجمعت في تقييم 2011آب أغسطس/ 4السلوك بموجب رسالة مؤرخة 

بصفته باحثاً اجتماعياً في ا$ونروا استغل جنسياً أولي وفي تحقيق تناو/ مزاعم مفادھا أّن المدعي 

في المزاعم، وجرت مقابلة الشھود وأِخذت  كاملمنتفعاٍت عدة. وقد أجِري تقييم أولي وتحقيق 

 رصة لتفنيد المزاعم شفھياً وكتابياً. إفادات، وأعِطي المدعي الف

-Molari 2011رقم المحكمة فقه محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف في حكمھا  ستحضرت .73

UNAT-164 :وأفادت فيه بما يلي ، 

  

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

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

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

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

  المعقول، بمعنى أّن صدق الوقائع المؤكدة راجح رجحاناً كبيراً. 

  

 التقييم اولي

، قابل فريق محققين الشاھدة أ والشاھد ب بشأن مزاعم 2011أبريل/نيسان  13-12في  .74

طبيعة ن عن قلقھما بشأن السرية نظراً إلى استغWل المدعي لمنتفعات استغW/ً جنسياً. وعّبر الشاھدا

 عملھما ووافقا على مقابلة فريق التحقيق بشرط بقاء ھويتھما طي السرية. 

شرحت الشاھدة أ للمحققين أّنه في خضم عملھا (في ا$شھر الستة الماضية) وفي مناسبات  .75

استغلھن جنسياً. وذكرت كل عمل في ا$ونروا ت لھا ثWث منتفعات أّن باحثاً اجتماعياً يمنفصلة أسرّ 
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منتفعة من المنتفعات المدعي با/سم وعّبرت عن نمط مشابه من ا/نتھاك، وفيما يلي القطعة ذات 

 الصلة من المقابلة التي أجريت مع الشاھدة أ: 

  

... الضحية/الناجية في حاجة ماسة إلى مأوى تستأجره بأجر يمكنھا دفعه [محرر]، 

احث ا/جتماعي يمكنه مساعدتھا في ھذا الصدد. وعندما فأخبرھا أحد بأّن ھذا الب

كانت تقصده في مكتب ا"غاثة كان يؤكد لھا أّنه يستطيع مساعدتھا بالتأكيد وأن يجد 

لھا مكاناً وكان يقول إّنه / يستطيع إخبارھا بالتفاصيل بسبب الكاميرات الخفية 

كان عام وھو سوبرماركت يستميلھا إلى اللقاء به في مالمنصوبة في المكتب؛ وكان 

مشھور في المنطقة لدرء أي شبھات وكان يقول إّنه سيقدم لھا ھناك جميع المساعدة 

الممكنة/القصوى [النص منقول]. وفي السوبرماركت كان الباحث ا/جتماعي يقول 

إّنه لن يقدم لھا أي مساعدة رغم قدرته على ذلك إ/ّ  بصراحة فظةللضحية/الناجية 

إّنه ، خWصة القوللى شاليه خاص في الشاطئ ومارست الجنس معه. إذا رافقته إ

يسيء استخدام منصب الباحث ا/جتماعي لمقايضة الخدمات بخدمات جنسية من 

  المنتفعات. 

  

وجد فريق التحقيق أّن إفادة الشاھدة أ متسقة وصادقة، وأوصى الفريق بإطWق تحقيق كامل $ّن 

. وطلب فريق التحقيق من 9أظھرت نمطاً من سوء السلوك من جانب المدعيالوقائع التي ُجمعت 

  الشاھدة أ التقصي إن كانت إحدى المنتفعات ترغب في ا"د/ء بالشاھدة مباشرة لفريق التحقيق.

، 2008أبريل/نيسان  15قُدم تقرير التقييم ا$ولي لنائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان في  .76

 مدير شؤون ا$ونروا في لبنان تصريحاً "جراء تحقيق كامل في مزاعمأعطى نائب  وُبعيد ذلك

وطوال فترة التقييم في لبنان.  المساِعدة القانونيةجري التحقيق ارتكاب المدعي سوء سلوك على أن ت

                                      
9
مع الشاھدة أ أّن منتفعات عّدة تقدمن لرفع مزاعم انتھاك  أّنه أعلِم في اجتماعه الدوري الذي أفاد قابل فريق التحقيق أيضاً الشاھد ب  

  جنسي ارتكبھا المدعي.  
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ا$ولي والتحقيق الكامل بقي المدعي في وظيفته ولم ُيعلم أّنه موضوع تحقيق حتى جرت مقابلته في 

 . 2011 حزيرانيونيو/ 7

  

 تقرير التحقيق

أسررن بصورة منفردة  تعيد المحكمة إلى الذاكرة أّن ثWث منتفعات ("ضحايا/ناجيات") .77

 توسرية للشاھدة أ أّن كWً منھن تعرضت لWستغWل/ا/نتھاك الجنسي على يد المدعي. وحاول

 1ث بيد أّن الضحية/الناجيةفي لبنان أخذ إفادة من جميع الضحايا/الناجيات الثW المساِعدة القانونية

 3وحدھا وافقت على المقابلة، في حين رفضت الضحيتان/الناجيتان ا$خريان (الضحية/الناجية

المساِعدة في لبنان. وقد جرت المقابلة بين  المساِعدة القانونية) إجراء مقابلة مع 4والضحية/الناجية

 بشرط صارم للحفاظ على السرية.  2011مايو/أيار  18في  1في لبنان والضحية/الناجية القانونية

 في لبنان ةالقانوني ةدللمساعِ  1شھادة الضحية/الناجية

أّن رجWً قصدھا في أحد ا$يام عندما كانت في  ةللمحقق 1بّينت الضحية/الناجية .78

السوبرماركت بعدما سمعھا تشكو من ظروفھا المالية ومن عدم استطاعتھا الحصول على المساعدة 

إّنه يعرف باحثاً اجتماعياً في ا$ونروا يمكنه أن يساعد،  1وقال الرجل للضحية/الناجية من ا$ونروا.

أن تقابل الباحث ا/جتماعي العامل في ا$ونروا في سوبرماركت ريفا  1وُطلب إلى الضحية/الناجية

إّنھا قابلت في اليوم  1في اليوم الWحق لتبحث معه حاجتھا إلى المساعدة. وقالت الضحية/الناجية

إذا وافقت  إعانات إيجارفي سوبرماركت ريفا وإّنه أكد لھا أّنھا ستتسلّم الWحق الباحث ا/جتماعي 

 " وإقامة عWقات جنسية. شّكاه إلى "شاطئ على مرافقت

  

 المقابلة الثانية مع الشاھدة أ

في لبنان،  المساِعدة القانونيةالضحيتان/الناجيتان ا$خريان التقدم والتحدث إلى لّما رفضت  .79

إلى المعلومات التي أسرت لھا بھا المنتفعتان ا$خريان وافقت الشاھدة أ على إعطاء إفادة استناداً 
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ة النفسية. ولئن كانت الشاھدة أ يأثناء جلسات العWج الصح )4الضحية/الناجية و 3(الضحية/الناجية

راغبة في الشھادة عن محادثاتھا مع الضحايا/الناجيات إ/ّ أّنھا كررت قولھا إّنه نظراً إلى طبيعة 

 عملھا فقد كانت ملزمة بالسرية ولم تستطع كشف ھويات الضحايا/الناجيات. 

  

 3حية/الناجيةالض

قالت الضحية/الناجية للشاھدة أ إّنھا قصدت يوماً مكتب ا"غاثة التابع ل`ونروا في منطقة  .80

 3شمال لبنان على أمل الحصول على مساعدة مالية. وفي المكتب، وعد المدعي الضحية/الناجية

أصر المدعي على  ،3با/سم؛ ووفقاً للضحية/الناجية 3بالمساعدة المالية. وقد ذكرت الضحية/الناجية

في سوبرماركت ريفا لكي يناقشا المسألة بحرية بدون إثارة الشكوك.  3أن تقابله الضحية/الناجية

المدعي في سوبرماركت ريفا عرض أن يمنحھا المساعدة مقابل  3وعندما قابلت الضحية/الناجية

 . شّكاطئ أن ترافق المدعي إلى شاليه في شا 3خدمات جنسية؛ وُطلب من الضحية/الناجية

  

 4الضحية/الناجية

بع ل`ونروا في منطقة الشاھدَة أ أّنھا ذھبت إلى مكتب ا"غاثة التا 4أبلغت الضحية/الناجية  .81

المدعي  4ذكرت الضحية/الناجية شمال لبنان طالبة المساعدة المالية وھناك التقت المدعي. وقد

إّن المدعي وعدھا بالمساعدة ا/جتماعية مقابل خدمات جنسية.  4با/سم؛ وقالت الضحية/الناجية

 . شّكاوُطلب إلى الشاھدة مرافقة المدعي إلى شاليه في شاطئ 

  

  ا9ختBف عن فقه محكمة امم المتحدة لBستئناف
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المحكمة أّن محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف قضت بما يلي في حكمھا رقم  ستحضرت .82

2010-UNAT-087, Liyanarachchige: 

  

ة. وفي المسائل التأديبية، .../ يجوز أن يقوم التدبير التأديبي فقط على إفادة مجھول

كما ھو الحال في المسائل الجنائية، يجب التوفيق بين الحاجة إلى مكافحة سوء 

  مع مصلحة الدفاع والمتطلبات التي تقتضيھا ا"جراءات الوجاھية. سلوك ال

، وما كانت ستقبل في الظروف العادية دليWً سماعياً من تبقى المحكمة مسترشدة بھذا المبدأ القانوني

شھود مجھولين وأن تشملھا في السجل، بيد أّن ھذه حالة استثنائية ينبغي تفريقھا عن ھذه القاعدة 

الثقافية وا/جتماعية في الشرق ا$وسط حيث ينطوي شرف المرأة على  ) التقاليد1لسببين  امةالع

  ) ُيعد القتل بداعي الشرف الملجأ ا/عتيادي للحفاظ على شرف العائلة. 2أھمية بالغة، 

   

 وسطيةاالتقاليد الثقافية وا9جتماعية شرق 

للمجتمع شرق ا$وسطي؛ ولئن كانت الفردية محط المناصرة  الشرف من ا$ركان ا$ساسية .83

في البلدان الغربية، يرّكز الشرق ا$وسط على وحدة العائلة باعتبارھا نقطة ا/رتكاز في الحياة 

. وفي ھذا المجتمع الجماعي يجلب السلوُك غير الWئق (الفعلي أو الُمتصّور) ل`قارب ا/جتماعية

 ، وھذا يكتسب أھمية خاصة في مجتمعات /جئي فلسطين. 10سرة الممتدةعلى كل فرد في ا$ العارَ 

والشرق ا$وسط أيضاً مجتمع أبوي يؤمن بوجوب حماية النساء. وُتنّصب ھذه التقاليد  .84

وإذا اُتھمت أنثى بارتكاب  .11العشائرية ا$قارب الذكور على أّنھم الحامي الوحيد لdناث-ا$بوية

تجلب العار على عائلتھا؛ وبناًء على ذلك يجب على أقاربھا الذكور  فإّنھا 12"فعل غير أخWقي"

                                      
10

، ”Reputation is everything: Honor Killing Among the Palestinians“جيمس إميري  
www.worldandi.com/newhome/public/2003/may/clpub.asp.  

،  ”Honour” Killings and Blood Feuds“مرصد القتل على أساس نوع الجنس "دراسة حالة" 11
www.gendercide.org/case_honour.html.  

12
الجنس خارج إطار الزواج. وفي بعض المجتمعات العربية ُتمنع النساء من أن يكن وحدھن مع رجال ليسوا ھذا يشمل ذكراً / حصراً  

  من أقاربھن. 
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الذين ُعھدت إليھم حمايتھا أن يغسلوا العار دفاعاً عن العائلة بقتل المرأة. وُتسمى طقوس التطھير أو 

ووفقاً لدراسة أجرتھا منظمة "كفى .  13غسل العار ھذه القتل بداعي "الشرف" أو جرائم "الشرف"

W14في لبنان 2007و 1999جريمة شرف بين عاَمي  66ل" (كفى)، فقد أبلِغ عن عنف واستغ . 

إلى التقاليد الثقافية وا/جتماعية، لدى الكثير من البلدان العربية أحكام خاصة تتعلق نظراً  .85

بجرائم الشرف. وتتراوح ھذه القوانين من بلد إلى آخر، ويقدم بعضھا اعفاءات كاملة لمرتكبي 

، أبطل البرلمان 2011وفي عام  .15أو حكماً مخففاً  التسامححين يقدم بعضھا  جرائم الشرف في

خفف العقوبة المفروضة على ا$شخاص الذين ت تي كانتمن القانوني الجنائي ال 562اللبناني المادة 

   . 16زعموا أّنھم قتلوا قريباتھم لحماية شرف العائلة

إسWمية  سّنةشرف العائلة  لغسل وفقاً لرنا حسيني مؤلفة "جريمة باسم الشرف" ليس القتل .86

ر الدين تفسيراً فسf بل "ممارسة ثقافية تقع في الطبقات الفقيرة وا$قل تعليماً في المجتمع حيث يُ 

من وإن كان معظم  هوفي الواقع، أشارت دراسة أجرتھا منظمة كفى في لبنان إلى أنّ . 17خاطئاً"

بين السكان  الممارسة اعتيادية ھذه %) إ/ّ أنّ  71.2ھذه الجريمة فعWً من المسلمين (بنسبة  يرتكب

 .18%) 7.65%) والدروز ( 16.7المسيحيين (

يعشن في مخيم إّن الضحايا/الناجيات في القضية الحاضرة منتفعات فلسطينيات فقيرات  .87

من القانون اللبناني ربما ألغيت قبل ثWث سنوات إ/ّ أّن جرائم  562وصحيح أّن المادة /جئين. 

                                      
13

الموقع الرسمي للجيش اللبناني، نادر عبد العزيز شافي، دكتوراة في قانون الدولة اللبنانية:  
SfmSwmc-http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?22583#.Uyf. 

  
14

 Lebanon: Law Reform Target “Honor” Crimes: Lebanese Laws Need Further“ھيومان راتس ووتش  
”Based Violence-Overhaul to Curb Gender ،-reform-law-www.hrw.org/news/2011/11lebanon

crimes-honor  
.  

15
  . 13عبد العزيز شافي، المرجع المشار إليه أعWه في الحاشية رقم  

16
  . 14المرجع المذكور أعWه في الحاشية رقم  

17
 Dislocating Cultures المرجع انظر أيضاً  .Qantara.deجرائم الشرف في ا$ردن ليست حا/ت منعزلة، رنا حسيني، موقع  

(Routledge, 1997)    .الذي يقول إّن من الخطأ ا/عتقاد أّن قتل النساء على يد أقاربھن المباشرين ظاھرة بين المسلمين فقط  
18

ا المرأة والنوع ا/جتماعي. ورقة بحث قّدمتھا عزة شرارة بيضون بروفيسورة علم النفس ا/جتماعي (الجامعة اللبنانية) وباحثة في قضاي 
وقد قدمت ھذه الورقة في خWل اجتماع فريق خبراء مدته يوم واحد دعت إليه المقررة الخاصة ل`مم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء 

تة عشر خبيراً من جميع السيدة رشيدة مانجو، علماً أّن ا/جتماع عقد في المقر الرئيسي لصندوق ا$مم المتحدة للسكان في نيويورك. وقّدم س
على النوع ا/جتماعي، وأسبابھا الجذرية وعواقبھا (قتل النساء وقتل  ةأنحاء العالم أبحاثاً في الخصائص ا"قليمية لتجليات جرائم القتل القائم

  ا"ناث). 
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 توقد فھم. 19تشكل تھديداً في المناطق الريفية بسبب الفقر وقلة التعليم العاليما زالت  الشرف

 تالطبيعة المحافظة التي تعيش فيھا الضحايا/الناجيات، وذكرفھماً جيداً في لبنان  المساِعدة القانونية

في تقرير التحقيق أّن ا$ونروا ملزمة بحماية الشاھدات المعنيات في قضية ا/ستغWل وا/نتھاك 

وتWحظ المحكمة أّن شرف المرأة الجنسيين $نھن سيكن عرضة لفقدان حياتھن إذا ُكشفت ھوياتھن. 

نظر بغض ال –ا$وسط إلى درجة أّن أي ضلوع في قضية استغWل/انتھاك جنسي  قمقدس في الشر

أّنھا جلبت "العار" على عائلتھا، مما  يكفي لوصم المرأة بأّنھا "مخزية" أو –عن أي سلوك محظور 

إّن المحكمة تراعي ا$صول القانونية الواجبة مراعاة . 20يضع بالتالي المبرر لقتلھا بداعي "الشرف"

توخي الحذر ا جادة؛ لكن عندما تضع المحكمة في الميزان المصالح التي على المحك يجب عليھ

وضمان الحفاظ على سرية ھويات الشاھدات في ضوء ا$عراف الثقافية وا/جتماعية والتقليدية في 

 الشرق ا$وسط. 

با"ضافة إلى ا$عراف الثقافية وا/جتماعية المحددة في الشرق ا$وسط، تWحظ المحكمة  .88

ا$دلة ) 1ھين ھما من وج Liyanarachchigeأيضاً إمكانية تفريق ھذه القضية عن قضية 

) 2السماعية المقدمة في ھذه القضية كانت متسقة وشديدة التفصيل وأبرزت طريقة عمل المدعي؛ و

 . نمنفعة/مساعدة لقاء شھادتھ اھداتتسلم الشتلم 

  

   في القضية الحاضرة اھداتھا الشتا!فادات المتسقة التي قدم

    

أدلة متضاربة فحسب في  نتاالمجھول لشاھدتانقّدم ات، لم Liyanarachchigeفي قضية  .89

تقديم أي تفاصيل أكثر من القول إّن عن بل أيضاً عجزتا  ،21تحديد حجم جسم المدعي المعني

                                      
19

ناً كل ما ھو مطلوب أّنه "أحيا xiiiوجاء في الصفحة  . Oneworld Publications (2009) جريمة باسم الشرفرنا حسيني،  
للتحريض على جريمة القتل ھو إطWق حملة نميمة متعمدة وكيدية، بل إّن معظم ما ُتسمى جرائم الشرف التي بلّغُت عنھا قامت على مجرد 

  الشك، وھذا شيء أراه يتكرر في البلدان حول العالم، والمشكلة ليست محصورة بالزنى".   
20

الھيئة اللبنانية ‘ بين الواقع والقانون "الشرف"جرائم قتل النساء في لبنان، جرائم ’يرة أبو مراد دانييل حويك، ورفيف صيداوي، وأم 
. "التسليم ا$عمى لWعتقاد أّن أي عWقة جنسية خارج إطار الزواج عار 18الصفحة  2004لمناھضة العنف ضد المرأة، أبريل/نيسان 

يبھا الذكر فقط، وأّن المرأة تتحمل المسؤولية الفورية والكاملة عن تلطيخ شرفھا سواء وتلطخ شرف المرأة، وأّن شرفھا ملك لزوجھا أو قر
  حدث ذلك بإرادتھا ا"يجابية أو السلبية وبالتالي تستحق أقصى عقاب بدني." 

21
  إّنه كان "نحيV03  ."ًWإّن المدعي كان "سميناً نوعاً ما"، في حين قالت الشاھدة  V01قالت الشاھدة  
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المدعي ينحدر من أصل "ھندي" ويقود مركبة من مركبات ا$مم المتحدة. وفي القضية الماثلة بين 

 الناجيات مجموعة صور.أيدينا، تم التعرف على المدعي بعدما وِضعت أمام الضحايا/

لم ُيزعم وجود مشاكل في تحديد الھوية في القضية الحاضرة، فقد حددت كل شاھدة المدعَي  .90

من زوھو منصب باحث اجتماعي في ا$ونروا. وتWحظ المحكمة أّنه في ال –با/سم وكذلك بمنصبه 

مكتب ا"غاثة  موظفيكان المدعي الباحث ا/جتماعي الذكر الوحيد في المھم لھذه ا$حداث 

في شمال لبنان، كما أّن الضحايا/الناجيات الثWث قّدمن إفادات متسقة بما والخدمات ا/جتماعية 

) كانت جميع الضحايا نساء ضعيفات جداً في 1يكفي "ثبات طريقة عمل. وعلى وجه الخصوص 

إّن المدعي طلب  3والضحية/الناجية 1) قالت الضحية/الناجية2حاجة ماسة إلى المساعدة المالية؛ 

) ُزعم 3(إّما مباشرة أو من خWل وسيط) ا/جتماع معھما خارج ا$ونروا في سوبرماركت ريفا؛ 

) لمرافقته 4والضحية/الناجية 3والضحية/الناجية 1أّن المدعي دعا الضحايا الثWث (الضحية/الناجية

 . شّكاإلى شاليه في شاطئ 

  Liyanarachchigeالحماية المقدمة للشھادات في قضية 

عWوة على ما تقّدم، تWحظ المحكمة أّن الشاھدات المجھو/ت في قضية  .91

Liyanarachchige وُوفرت لھن الحماية بعد  ُوضعن تحت رعاية المنظمة الدولية للھجرة

أي شكل من أشكال ا"غاثة أو المساعدة  1القضية الحاضرة، لم تطلب الضحية/الناجية الشھادة. وفي

في لبنان  ةالقانوني ةدبشھادتھا للمساعِ  1وبعدما أدلت الضحية/الناجية مقابل شھادتھا ولم تتسلمه.

 تعّرضھا 1طبيعة شھادة الضحية/الناجيةبقيت في مجتمعھا ولم ُتوفر لھا الحماية، ناھيك عن أّن 

 لخطر كبير مع عائلتھا في سياق القتل بداعي الشرف. 

التي قدمتھا الشاھدة  السماعيةَ  ا$دلةَ  1تدعم الشھادةُ السماعية التي أدلت بھا الضحية/الناجية .92

 ليس فقط $نّ شاھدة موثوقة  1أ في إثبات طريقة عمل المدعي. وتجد المحكمة أّن الضحية/الناجية

فحسب بل أيضاً $ّنه ليس لديھا دافع للكذب. ولم تتسلّم روايتھا تدعم شھادة الشاھدة أ 

وتجد للشھادة.  منفعة لقاء شھادتھا بل عّرضت حياتھا للخطر بسبب تقدمھا 1الضحية/الناجية

الشاھدة أ أدلة موثوقة $ّن شھادتھا متسقة و/ ترى المحكمة أي دافع المحكمة أّن ا$دلة التي قدمتھا 
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(الشاھدة ليست منتفعة من منتفعات ا$ونروا) قد تجلبھا ھذه الشھادة، بل إّن  خفي و/ أي منفعة

 الشاھدة أ بتصدرھا للشھادة وضعت سمعتھا المھنية على المحك. 

ھو  Liyanarachchigeكان الھدف من رأي محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف في قضية  .93

في عملية دحض المزاعم التي وجھت  ضمان احترام حقوق المدعي في ا$صول القانونية الواجبة

. والمحكمة إذ ضده، أي أّن المدعي ُمنح ا"جراءات السليمة والوصول إلى المعلومات لتحضير دفاع

استعرضت سجل القضية الحاضرة مطمئنة بأّن تقرير التحقيق المحرر ورّد الُمدعى عليه يوفران 

تعيد المحكمة إلى الذاكرة أّن المدعي رفع و .22معلومات كافية للمدعي للطعن بفعالية في ا"فادات

طلبين بعدما قُدم له تقرير التحقيق المحرر، وكان أحد الطلبين يھدف إلى استبعاد تقرير التحقيق. 

رفع مWحظات أو جواب على رد الُمدعى عليه رغم أّن وتWحظ المحكمة أّن المدعي لم يطلب أو ي

) احتوت ملخصات مفصلة "فادات الشھود المحررة 16 قحملحقات رد الُمدعى عليه (و/ سيما المل

 المأخوذة من تقرير التحقيق. 

تجد المحكمة أّن الُمدعى عليه أبدى العناية الواجبة عندما أطلق عملية تحقيقية تتكون من  .94

 13-12عبارة عن تقييم أولي أجِري في  مرحلتين كما ھو مبين أعWه، وكانت المرحلة ا$ولى

وأثبت  2011، والمرحلة الثانية عبارة عن تحقيق رسمي أجِري في مايو/أيار 2011أبريل/نيسان 

فيما يخص الوقائع التي قام عليھا القرار المطعون فيه. ويدل السجل على أّن الشاھدة أ ذكرت 

الذي ارتكبه شأن ا/ستغWل/ا/نتھاك الجنسيين الشكاوى العديدة التي ذكرتھا لھا الضحايا/الناجيات ب

؛ وھذا يدعم شھادة الشاھدة أ. وتجد ةللمحقق 1المدعي، وأھمھا الشھادة التي أدلت بھا الضحية/الناجية

دليل يثبت المزاعم" وأّن التھم قامت على "إشاعات" إّنما  يوجدالمحكمة أّن حجج المدعي بأّنه "/ 

ى الطبيعة ا/ستثنائية لھذه القضية ومع ابداء ا/عتبار الواجب للطبيعة ھي حجج بW أساس. ونظراً إل

لمخيمات الWجئين شرق ا$وسطية، تقضي المحكمة أّن ا"فادات المجھولة  المضطربةالمحافظة و

بت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة بأدلة ثتُ  1التي قّدمتھا الشاھدة أ والشاھدة الضحية/الناجية

 ة. واضحة ومقنع

  

                                      
22

من رد الُمدعى عليه الملخصات المحررة التي أعدھا نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان لdفادات التي أخذتھا  16الملحق  يحتوي 
لبنان  المساِعدة القانونية في لبنان أثناء تحقيقھا. ويقدم ھذا الملحق وصفاً مفصWً "فادات الشھود وكذلك وصفاً مفصWً لخلفية قرار إقليم

  ء تعيين المدعي وا$ساس الذي قام عليه القرار.   القاضي بإنھا
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 ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟ 

يوصف ا/ستغWل  ST/SGB/2003/13بموجب نشرة ا$مين العام ل`مم المتحدة  .95

تھاك الجنسيين بأّنھما سوء سلوك. وقد أبلِغ الموظفون كلّھم بأھمية وجود بيئة عمل خالية تماماً وا/ن

يناير/كانون  30المؤرخ  01/2007من خWل التعميم العام رقم  من ا/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين

 . 2007الثاني 

كان متعارضاً مع معيار  –كما ھو ُمثبت أعWه  –تقضي المحكمة أّن سلوك المدعي  .96

السلوك المتوقع من موظف في ا$مم المتحدة ومع التوجيھات الصريحة للوكالة بشأن ا/ستغWل 

لوك المدعي يدعم من الناحية القانونية وصفه بأّنه سوء سلوك، بل ھو وإّن سوا/نتھاك الجنسيين. 

 منتفعينسلوك ينطوي على خطورة أكبر $ّنه كان مساعد إقراض وترتب عليه واجب رعاية 

 ضعفاء وتقديم ا"غاثة لھم. 

في قضية  897قضت المحكمة ا"دارية ل`مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا  .97

Jhuthi  :بما يلي 

  

في القضايا التأديبية، عندما تبرز ا"دارة بينة تثير استنتاجاً معقو/ً أّن المدعي 

مذنب بارتكاب سوء السلوك المزعوم، وھذا ما ُيصطلح عليه عموماً بقضية سوء 

سلوك ظاھرة، فإّن ذلك ا/ستنتاج يبقى قائماً، وا/ستثناء لھذا يحدث عندما تختار 

لبينة، أو عندما يقدم المدعي تفسيراً موثوقاً، أو بينًة أخرى المحكمة عدم قبول ا

   موثوقة تجعل ھذا ا/ستنتاج غير مرجح. 

  

 المقابلة مع المدعي

، قابلت المساِعدة القانونية في لبنان المدعي، وبّينت له خWل 2011يونيو/حزيران  7في  .98

. وأنكر المدعي التھم على ا$سس موضوع تحقيق في مزاعم استغWل وانتھاك جنسيين المقابلة أّنه
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على الھبات والقروض وغيرھا من إعانات ا"سكان ) افتقاره السلطة الفعلية للموافقة 1التالية: 

) تعرضه لWحتقار بعد أزمة مخيم نھر البارد ولم "يتعامل مع النساء الفقيرات $ي 2للمنتفعين؛ 

) كان الدافع وراء التھم ھو 4فرداً، و 11عاماً وھو مسؤول عن عائلة من  56عمره ) 3أسباب"؛ 

وأشار المدعي أيضاً إلى أّنه أراد الذھاب للحج في ذلك العام لكّنه عجز عن ذلك الحسد $ّنه ناجح. 

كيف أّن عمر المدعي أو دينه أو $ّنه أنفق مدخراته على عملية ابنته. و/ تستطيع المحكمة أن ترى 

نساًء منتفعات. ومع ذلك، ستستعرض ائل إّنه استغل جنسياً التزاماته العائلية تدحض الزعم الق

) ُرّبما 2ى القروض ) افتقاره السلطة الفعلية للموافقة عل1المحكمة أقوال المدعي الثWث وھي 

 ) الدافع وراء التھم ھو الحسد. 3، وقُدمت إفادات الشھود بدافع الكراھية بعد تدمير مخيم نھر البارد

  

         ة على القروضقسلطة المدعي للمواف

قال المدعي في مقابلته مع المساِعدة القانونية في لبنان "/ يمكنني أن أعطي المنتفعين أي  .99

قرض أو خدمات إغاثة $ّن في بيروت لجنة تدير طلبات القروض وتشرف عليھا وأنا لست عضواً 

المدعَي إن كان قد أوھم أي منتفعة لتعتقد أّنه في لبنان سألت المساِعدة القانونية ثم اللجنة". في 

يستطيع منحھا مساعدة مالية مقابل خدمات جنسية، فأجاب المدعي قائWً إّنه / يمكنه منح قرض إ/ّ 

إذا كان للمنتفعة كفيل، وقال أيضاً إّنه ليس مسؤو/ً عن ھذه الخدمة. وتجد المحكمة أّن تركيز 

سلطة لمنح القروض أو الموافقة عليھا حجة غير مقنعة؛ فمجرد  المدعي على أّنه لم يكن في موقع

المدعي له بالموافقة على ھذه ا$عمال / ينفي إمكانية تضليله لمنتفعات عدم سماح وصف وظيفة 

 لكي يحصل على خدمات جنسية.  سلطةھذه الفقيرات غير متعلمات وجعلھن يعتقدن أّنه َملَك 

  

  لباردم نھر ايالكراھية بعد تدمير مخ

نھر مخيم بعد تدمير  2008في عام انُتدب بّين المدعي للمساِعدة القانونية في لبنان أّنه  .100

 نمشروع يقوم على توزيع الھبات المالية $صحاب ا$عمال التجارية الصغيرة الذيإلى البارد 

 $نّ خسروا أعمالھم بسبب تدمير المخيم. وقال المدعي إّن حياته الشخصية عانت في ذلك الوقت 
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عليه نتيجة لعدم تلقي منافع من برنامج إعادة  الكثير من الناس في المجتمع المحلي بدأوا يحقدون

  ا"نعاش.

/ يوجد دليل في الملف على أّن الضحايا/الناجيات ُكّن صاحبات أعمال تجارية صغيرة قبل  .101

ا ُكّن نساًء غير متعلمات نھر البارد، بل على العكس من ذلك تشير ا$دلة إلى أّن الضحايمخيم تدمير 

وفقيرات وضعيفات جداً وغير متزوجات أو أرامل يعتمدن على المساعدة المالية من ا$ونروا لسد 

 حاجاتھن ا$ساسية. 

 أو الحسد ةالغير

تود المحكمة أن تكرر ما قالته أعWه، وھو أّنه في التقاليد الثقافية وا/جتماعية في الشرق  .102

لWنتقام" كما يقول المدعي؛  ةً "أدا هاء تلفيق ا/نتھاك الجنسي /ستعمالا$وسط ُيستبعد من النس

 1الناجية/المدعي أّن الضحيةزعم  أّما، وھو أّن ذلك بمثابة توقيع حكم إعدامھن. جداً  والسبب بسيط

والمنتفعات ا$خريات اتھمنه زوراً بارتكاب ا/نتھاك الجنسي انتقاماً منه لعدم الحصول على قرض، 

 زعم / يقوم في الشرق ا$وسط. فھو 

وفي شأن شھادة الشاھدة أ، / ترى المحكمة دافعاً خفياً في قرارھا ا"د/ء بالشھادة؛ وذلك  .103

$ّن الشاھدة أ ليست منتفعة من منتفعات ا$ونروا ولم تطلب يوماً خدمات اجتماعية من ا$ونروا، بل 

ھادتھا، بل ھي مقدمة خدمات اجتماعية. و/ ترى المحكمة المكسب الذي سيتأتى للشاھدة أ مقابل ش

تعيد المحكمة إلى الذاكرة أّن الشاھدة أ بلّغت عن الحادثات من باب المسؤولية المھنية التي يقتضيھا 

 منصبھا. 

شار أوجود مزاعم ملفقة $ّن نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان  احتمالكانت الوكالة تعي  .104

إلى المساِعدة  2011ان أبريل/نيس 8على وجه الخصوص في رسالته ا"ليكترونية المؤرخة 

ولدى القانونية في لبنان قائWً: "فنحن / نستطيع استبعاد احتمال تعّرض [المدعي] لمكيدة". 

أخذت ھذا ا/حتمال في  استعراض السجل فإّن المحكمة مطمئنة إلى أّن المساِعدة القانونية في لبنان

وكما تقّدم الذكر، / ترى المحكمة أي عين ا/عتبار عندما أجرت التحقيق وعندما قابلت الشاھدات. 

مكسب سيتحقق /مرأة في مجتمع محافظ من اختWق مزاعم انتھاك جنسي، فليس ھناك ما تكسبه 

 وستفقد كل شيء بما في ذلك حياتھا.
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كما ھو ُمثبت في السجل، تجد المحكمة أّن مدير شؤون ا$ونروا في لبنان أخذ في ا/عتبار  .105

بما فيھا نتائج واستنتاجات التقييم ا$ولي وتقرير التحقيق ورد المدعي. المتوفرة جميع ا$دلة 

 والمحكمة غير مقتنعة بشروحات المدعي ل`حداث. 

ولّما ترّتبت على مدير شؤون ا$ونروا في لبنان مسؤولية فرض معايير سلوك موظفي  .106

المحكمة أّن مدير  الوكالة، فقد قرر إنھاء خدمات المدعي في الوكالة بسبب سوء السلوك. وترى

شؤون ا$ونروا في لبنان في فعله ھذا مارس سلطة المفوض العام المفوضة إليه بموجب توجيه 

مدير بشأن ا"جراءات التأديبية. وتقضي المحكمة أيضاً أّن  A/10/Rev.1شؤون الموظفين رقم 

م ا$ساسي شؤون ا$ونروا في لبنان لم يخطئ من حيث القانون عندما امتثل متطلبات النظا

وتوجيه شؤون  ،1.110وقاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين  ،2.10للموظفين المحليين رقم 

 ، ونشرة ا$مين العام ل`مم المتحدة رقمA/10/Rev.1الموظفين المحليين رقم 

ST/SGB/2003/13  ،ل الجنسي وا/نتھاك الجنسيWحول تدابير خاصة للحماية من ا/ستغ

بيان ا/لتزام بالقضاء على ا/ستغWل الجنسي بشأن  01/2007عام للموظفين رقم والتعميم ال

    وا/نتھاك الجنسيين. 

في ضوء ما تقّدم، تقضي المحكمة أّن المدعي عجز عن تقديم دليل ُيثبت زعمه بأّنه لم  .107

 يرتكب سوء السلوك المتھم به. 

  

ء إجرائية أو بعوامل أخرى خارجة عن ھل كانت السلطة ا/جتھادية للُمدعى عليه مشوبة بأخطا

  الموضوع أو بخطأ في القانون؟

يجب على المحكمة أيضاً التدبر فيما إن كان قرار الُمدعى عليه القاضي بإنھاء تعيين  .108

المدعي بسبب سوء السلوك قد اُتخذ بصورة تعسفية أو مزاجية أو إن كان دافعه التحامل أو عناصر 

 خلل إجرائي أو خطأ في القانون، وذلك سيراً على ھدي هُ شابَ أخرى خارجة عن الموضوع أو 

 . Assad 2010-UNAT-021لWستئناف في حكمھا محكمة ا$مم المتحدة 
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   2011وألِحق بتقرير التحقيق الذي أجِري في عام  2009التقييم اولي الذي أجِري في عام 

 

ث (وھو التقييم 1لدى استعراض الملف تWحظ المحكمة أّن شمول الُمدعى عليه للملحق    .109

لمزاعم ا/ستغWل الجنسي الذي ارتكبه المدعي) على  2009ا$ولي الذي أجرته الوكالة في عام 

لم تكن ُمثبتة ولم يكن لھا  2009لم يكن عمWً /ئقاً، فالمزاعم في عام ھيئة ملحق بتقرير التحقيق 

القاضي بإنھاء تعيين المدعي. ومع ذلك، وكما وردت  2011أغسطس/آب  4صلة بالقرار المؤرخ 

لم تكن المحكمة مقتنعة بأّن  )UNRWA/DT/2012/Corr.01( 063ا"شارة في ا$مر رقم 

الذي أجِري ا$ولي وتدرك المحكمة أّن تقرير التقييم . شمول ھذا الملحق شّكل تحيزاً لدى المحققة

غير مرتبط بالقضية الحاضرة ولم تعتبره دليWً موثوقاً "ثبات نمط سوء سلوك. وكما  2009عام 

والشاھدة أ ُتثبت  1دتين من الشاھدة الضحية/الناجيةھاتقّدم الذكر، تجد المحكمة أّن إفادات الش

 بصورة مستقلة وبأدلة واضحة ومقنعة أّن المدعي انتھك جنسياً ثWث منتفعات. 

للدفاع عن نفسه، بيد أّن ا$دلة  نع من الدفاع عن نفسه وتقديم وثائقه مُ يزعم المدعي أنّ  .110

م بالمزاعم المقدمة ضده أو/ً عن طريق المساِعدة القانونية تتناقض مع ھذا $ّنھا تبّين أّن المدعي أعلِ 

 8ثم من خWل نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان في  ،2011يونيو/حزيران  7في لبنان في 

أغسطس/آب  4في  ، وأخيراً عن طريق مدير شؤون ا$ونروا في لبنان2011حزيران يونيو/

. وأعِطي المدعي الفرصة مرتين لتقديم أدلة للدفاع عن نفسه، وتعيد المحكمة إلى الذاكرة أّن 2011

المدعي رفع خمس طلبات في ھذه القضية لكّنه لم يرفع َقط أي مWحظات أو جواب بعد تسلّمه رد 

من رد الُمدعى عليه ملخصات "فادات الشھود التي ُحررت  16وقد احتوى الملحق عليه. الُمدعى 

  ، وعجز المدعي عن مواجھة ھذه ا$دلة الجديدة.في السابق في تقرير التحقيق

لم مزاعم المدعي بأّنه حقوقه في ا$صول القانونية الواجبة لم ُتحترم $ّنه من حيث أّما  .111

جه، فترى المحكمة أّنھا استعرضت ھذه المسألة بما يكفي في ھذا الحكم وجھاً لو يواجه الشاھدات

في ضوء المWبسات ا/ستثنائية لھذه القضية. وأيضاً استناداً إلى حكم المحكمة بسن تدابير لفرض 

) فUNRWA/DT/2012 W( 058بموجب ا$مر رقم  2012السرية في ديسمبر/كانون ا$ول 

لعقد جلسة استماع شفھية  2013يوليو/تموز  1طلبه المؤرخ  يمكن أّن المدعي فوجئ من رفض
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وذلك لضمان سرية ھويات الشاھدات، وكان على المدعي أن يرّكز طاقته على رفع مWحظات على 

رد الُمدعى عليه للدفاع عن نفسه. وأخيراً، المدعي من ھذه المنطقة ويفھم جيداً التبعات ا/جتماعية 

شاھدات. وترى المحكمة في ا"صرار المتكرر للمدعي على مواجھة التي ستنجم عن كشف ھوية ال

 لترويع الشاھدات وإشعارھن بالخزي لكي يتراجعن عن شھاداتھن.  /ضحاياه محاولةً اتهُمتِھم

شھادة موثوقة، ولم ُيقدم  1ُوجد أّن شھادة الضحايا الثWث وأھمھا شھادة الضحية/الناجية .112

ة مصداقية شھادة المدعي نظراً إلى شھادة المشتكيات، مقرونة بقلّ إّن للمحكمة أي دليل على العكس. 

ا$سباب متقدمة الذكر، ُتطمئن المحكمة بأّن المدعي فعWً مذنب بارتكاب ا/ستغWل وا/نتھاك 

 الجنسيين لمنتفعات ضعيفات، وھو بالتالي مذنب بارتكاب سوء سلوك. 

الذي يزعم واقعة ما يحمل عبء إثبات قضت محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف بأّن الطرف  .113

-Hepworth 2011وحكمھا  Azzouni 2010-UNAT-081صحتھا (انظر مثWً حكمھا 

UNAT-178 وُيذّكر المدعي بأّن عبء ا"ثبات يقع عليه لُيثبت أّن ممارسة الُمدعى عليه لسلطته .(

امل أو عناصر أخرى خارجة عن ، أو كانت دوافعھا التحزاجيةا/جتھادية كانت اعتباطية أو م

الموضوع، أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون، وعليه تقديم دليل مقنع ُيثبت مزاعمه. وبناًء 

تقرر المحكمة أّن المدعي لم يقّدم أي دليل لُيثبت أّن قرار إنھاء تعيينه اُتخذ بصورة على ذلك، 

ل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتباطية أو مزاجية، أو إن كانت دوافعه التحام

 اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون.

  

ھل كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بإنھاء تعيين المدعي، غير متناسب أو غير مسّوغ بصورة 

  ألحقت به ظلماً؟ 

 

، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لWستئناف في حكمھا رقم  .114

مستوى العقوبة يقع ضمن صWحية ا"دارة، و/ يمكن مراجعته إّ/ في الحا/ت التي تشھد فإّن 

ً أو تعسف "مجافاة واضحة للمنطق  اً". صارخ ا
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عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، ومع ا/عتراف بالسلطة ا/جتھادية الواسعة  .115

المWئمة على سوء السلوك، تWحظ للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية بما فيھا العقوبة 

، وھنا تستشھد بحكم محكمة ا$مم المتحدة المحكمة على وجه الخصوص طبيعة وظيفة أي مدعٍ 

التي تناولت سلوك  34، وتحديداً الفقرة Haniya 2010-UNAT-024لWستئناف رقم 

 :موظف

  

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

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

 

كان المدعي، بصفته مساعد قروض (وھو نوع من أنواع الباحثين ا/جتماعيين في دائرة  .116

لمنتفعات معدمات ا"غاثة والخدمات ا/جتماعية)، مؤتمناً على مسؤولية توفير ا"غاثة والمساعدة 

في التعميم العام للموظفين رقم في بيئة خالية تماماً من ا/ستغWل وا/نتھاك الجنسيين عمWً بأحكام 

ضمان حماية  ى الُمدعى عليه. ولّما كان عل2007يناير/كانون الثاني  30المؤرخ  01/2007

، فإّن عليه واجب مة من الوكالةجميع /جئي فلسطين المنتفعين من المساعدة ا"غاثية والمالية المقد

فرض أعلى معايير السلوك؛ وله مبرره، في رأي المحكمة، في ا/ستفادة من ا/جتھاد الواسع 

 الممنوح له لفرض عقوبة تأديبية مWئمة، وھي في ھذه الحالة إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك.

 

حسب ا$صول، وأّنھا تدعم قانوناً بعد الحكم بأّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثِبتت   .117

وصف الفعل بسوء سلوك من طرف المدعي، تقرر المحكمة أّن عقوبة إنھاء خدمات المدعي رّد 

 منطقي ومتناسب على أفعال المدعي، ولم تكن غير متناسبة بصورة تلحق به ظلماً. 

 
بنتائج التحقيق، وأّنه الُمدعي أحيَط علماً جيداً بالتھم ضده ومع أّن المحكمة مطمئنة إلى أّن  .118

أعِطي فرصة كافية لدحض المزاعم وإظھار أدلة للدفاع عن نفسه قبل قرار الُمدعى عليه إنھاء 

، أ/ وھو أّن المنتظر من الُمدعى تشدد وأن تكرر ما ذكرته في أحكام سابقةأن تعيينه، تود المحكمة 

تقرير التحقيق للموظف المعني عليه في قضايا إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك أن يقدم نسخة من 

 / أن ينتظر أمراً من المحكمة لفعل ذلك. 
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  ھل ھناك أساس قانوني $سباب ا/نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟

 

 
 بعد الحكم بأّن: .119

  

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

)ii( الوقائع دعمت قانوناً وصف الفعل بسوء السلوك؛ 

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

)iv(  السلطة ا/جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو

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

  

  تقرر المحكمة أّن طلب المدعي لWنتصاف / أساس له / في الواقع و/ في القانون. 

  

      الخBصة

 نظراً إلى جميع ما تقّدم، الدعوى مردودة.  .120
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