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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/021                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/052 

Date: 10 November 2015 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ةخواج

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ("المدعي") ضد محمود خواجةھذه دعوى رفعھا  .1

وھو ، وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")

    إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك. قرار 

  

  الوقائع 

 

" Aانضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة كاتب " 1992يناير/كانون الثاني  19اعتبارا من  .2

ُرقي إلى وظيفة  1993أبريل/نيسان  21في دائرة ا$مداد والنقل، وفي  1والخطوة  7على الدرجة 

نقل المدعي  1994 غسطس/آبأ 14في دائرة ا$مداد والنقل. وفي  9مأمور مستودع على الدرجة 

 ُرقي إلى وظيفة مسؤول تفتيش المواد 1996يناير/كانون الثاني  1إلى وظيفة رئيس كتبة، وفي 

 1996أكتوبر/تشرين ا&ول  9واعتبارا من  .في دائرة ا$مداد والنقل 12والمخزون على الدرجة 

سبتمبر/أيلول  11واعتبارا من  ُنقل المدعي إلى وظيفة مسؤول شؤون إدارية على الدرجة نفسھا.

 ُرقي المدعي لوظيفة مسؤول ضبط ا$مداد في دائرة المشتريات واللوجستيات على الدرجة 2006

14 . 

 

أطلقت دائرة خدمات الرقابة الداخلية بعد تسلمھا مزاعم سوء  2012أبريل/نيسان  28في  .3

 سلوك موظفين من مكتب إقليم ا&ردن تحقيقا في بعض الموظفين بمن فيھم المدعي. 

 
أعلم مدير عمليات ا&ونروا في  2012نوفمبر/تشرين الثاني  18بموجب رسالة مؤرخة  .4

ا&ردن المدعي أنه موقوف عن العمل مع أجر كامل إلى حين صدور نتيجة التحقيق في التھم 

 الموجھة إليه. 

 
ديسمبر/كانون ا&ول  16في خOل التحقيق قابلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية المدعي في  .5

 بشأن المزاعم المقدمة ضده.  2013سبتمبر/أيلول  18وفي  2013أغسطس/آب  27وفي  2012
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دائرة خدمات الرقابة الداخلية تقرير التحقيق أصدرت  2013نوفمبر/تشرين الثاني  5في  .6

بشأن مزاعم سوء السلوك التي تطال المدعي. استنتجت دائرة خدمات الرقابة الداخلية في تقريرھا 

 ما يلي: 

 
  

على ھدية من أحد الموردين الذي كان مشتركا في عملية مناقصة  ]المدعي[حصل 

مع ا&ونروا، وبھذا الفعل أساء [المدعي] استعمال منصبه بصفته موظفا في 

  ا&ونروا. 

  

  وتحرش به رّوع المدعي السيَد [...]

  

  أساء [المدعي] وبصورة ممنھجة مركبات ا&ونروا لكي يحقق منافعه المالية. 

  

أرسل [المدعي] رسالة إليكترونية تحتوي على مادة مھينة وعنصرية إلى موظف 

آخر في ا&ونروا باستخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت وشبكة البريد 

  ا$ليكتروني الرسمية في ا&ونروا.

  

عندما استجوب محققو دائرة خدمات الرقابة الداخلية [المدعي] زور الحقيقة عن 

  والسيد [...] 1قصد بشأن تعامOته مع [الوكالة التقنية للتوزيع]

  

عندما استجوب محققو دائرة خدمات الرقابة الداخلية [المدعي] زور الحقيقة عن 

  قصد بشأن ترھيبه للسيد [...] وتحرشه به. 

                                      
1
  الوكالة التقنية للتوزيع ھي المورد المشار إليه أعOه الذي كان مشتركا في عملية مناقصة مع دائرة المشتريات واللوجستيات.  



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/021                                             

                                                                                                                            Judgment No.: UNRWA/DT/2015/052                                              

                                                                                                                                                                   

Page 4 of 26 

لك، تستنتج دائرة خدمات الرقابة الداخلية أن سلوك المدعي ينتھك قاعدة بناء على ذ

والنظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  2.104النظام ا$داري للموظفين المحليين 

والتوجيه التنظيمي رقم  3/2008و 6/2010والتعميمين  6.1و 5.1و 4.1و 1.1

وظفي الخدمة المدنية الدولية في ومعايير سلوك م 4ودليل إجراءات النقل الفرع  26

  . 22و 20و 19و 17و 5و 4و 2فقراتھا 

  

 5/2007كا أيضا للتعميم متقدمة الذكر يعتبر سلوك [المدعي] منتھ اتنتيجة لOنتھاك

  . 9و 5في فقرتيه 

  

) بأن ُيتخذ ا$جراء المOئم 1في ضوء النتائج متقدمة الذكر أوصت دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

المدعي لقاء التنقل يدفعه ) أن يحسب مكتب إقليم ا&ردن المبلغ الذي كان ينبغي أن 2ضد المدعي، 

) تحميل 3د المبلغ منه ووا,ستخدام الشخصي للمركبات الرسمية وأن ُيستعا والمكتبلبيت ين اب

إلى الوكالة التقنية لتوزيع لقاء الحاسوب المحمول المدعي المسؤولية المالية عن دفع مبلغ مOئم 

  المجاني الذي حصل عليه. 

 

أعلم المسؤول القانوني المساعد في  2013ديسمبر/كانون ا&ول  2بموجب رسالة مؤرخة  .7

با,ستنتاجات التي توصلت إليھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية، وأمھل المدعي مكتب إقليم ا&ردن 

 يوما لتقديم رد.  14المدعي 

 

ديسمبر/كانون ا&ول  29بموجب رسالة غير مؤرخة تسلّمھا مكتب إقليم ا&ردن في  .8

قدم المدعي تعليقاته على ا,ستنتاجات التي توصل إليھا التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات  2013

 . هلرقابة الداخلية وأنكر المزاعم المقدمة ضدا

 
أعلم مدير عمليات ا&ونروا في  2014يناير/كانون الثاني  29بموجب رسالة مؤرخة  .9

ا&ردن المدعي أنه في أعقاب إتمام تحقيق الوكالة وبموجب النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 
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فإن تعيينه سُينھى بسبب سوء  1.110قم وقاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين ر 2.10

 . 2014يناير/كانون الثاني  30السلوك اعتبارا من 

 
طلب المدعي من مدير عمليات ا&ونروا في  2014فبراير/شباط  5بموجب رسالة مؤرخة  .10

ا&ردن بأن "يساعده في الحصول على جميع استحقاقات انتھاء الخدمة بموجب النظام ا&ساسي 

(لما فيه  1.9النظام ا&ساسي للموظفين رقم (التقاعد الطوعي) أو بموجب  2.109للموظفين رقم 

 حة الوكالة)".لمص

 
ردت نائبة المفوض العام على طلب  2014مارس/آذار  13بموجب رسالة مؤرخة  .11

المدعي لمراجعة القرار، وأشارت إلى أن قرار إنھاء تعيين المدعي استند إلى سوء سلوك خطير 

فإن قرار عدم منحه استحقاقات انتھاء الخدمة اُتخذ بمراعاة تامة للنظامين ا&ساسي  وأنه تبعا لذلك

 وا$داري للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين. 

 
رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014مايو/أيار  22في  .12

 ("المحكمة"). 

 
فيه تمديد الوقت لرفع رده رفع المدعى عليه طلبا يلتمس  2014 يونيو/حزيران 20في  .13

 على الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي الذي لم يعترض عليه.

 
وافقت  2014يوليو/تموز  3) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 071بموجب ا&مر رقم  .14

 المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى. 

 
 على الدعوى.  رفع المدعى عليه رده 2014يوليو/تموز  14في  .15

 
رفع المدعى عليه طلبا بصفة الحجب عن المدعي لفرض  2014يوليو/تموز  21في  .16

 تدابير لحماية سرية ا&دلة. 
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 2014سبتمبر/أيلول  29) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 099بموجب ا&مر رقم  .17

عليه ؛ فأرسل المدعى للرد على الدعوىطلبت المحكمة من المدعى عليه أن يقدم ترجمة عربية 

 ، وأرسلت الترجمة فيما بعد إلى المدعي. ترجمة الرد

 
رسلت المحكمة إلى المدعي الطلب الذي رفعه المدعى عليه أ 2015مايو/أيار  21في  .18

، وھو الطلب الذي سعى من خOله إلى فرض تدابير لحماية سرية ا&دلة، ولم يقدم 2بصفة الحجب

    المدعي أي رد في ھذا الصدد. 

 
أمرت  2015يوليو/تموز  9) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 076ر رقم بموجب ا&م .19

المحكمة المدعى عليه بأن يقدم لھا بصفة الحجب جميع المبرزات المشار إليھا في تقرير التحقيق مع 

 نسخة محررة مقترحة لجميع المبرزات سُترسل إلى المدعي. 

 
لمبرزات المشار إليھا رفع المدعى عليه بصفة الحجب جميع ا 2015يوليو/تموز  16في  .20

 في تقرير التحقيق. 

 
 2015يوليو/تموز  28) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 087بموجب ا&مر رقم  .21

) وأمرت UNRWA/DT/2015( 076أشارت المحكمة إلى ا&مر السابق الصادر عنھا رقم 

 يقدم نسخة محررة لجميع المبرزات في تقرير التحقيق. المدعى عليه بأن 

 
رفع المدعى عليه نسخة محررة لجميع المبرزات التي طلبتھا  2015موز يوليو/ت 31في  .22

 المحكمة. 

 
أرسلت المحكمة إلى المدعي نسخة محررة لجميع المبرزات  2015أغسطس/آب  4في  .23

 المشار إليھا في تقرير التحقيق. 

 
  

                                      
2
  سمى المدعى عليه التماسه تسمية خاطئة عندما قال إنه طلب مرفوع بصفة الحجب في حين لم يكن الطلب نفسه مرفوعا بصفة الحجب.   
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 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .24

  

i( و"لم يقم على أسس قانونية"؛ كان Oقرار إنھاء التعيين تعسفيا ومتحام 

ii( لم تكن لجنة التحقيق متجردة، ولم تكن النتائج التي توصلت إليھا حقيقية"؛" 

iii( وقعت أخطاء في ا$جراءات ... (لم تتبع ا$جراءات العادلة)"؛" 

iv( خضع المدعي للتحقيق "بسبب المسائل ذاتھا أكثر من مرة"؛ 

v( أكثر من أيام" [منقول]؛ شھرا بسبب مزاعم , تستحق 14عن العمل أكثر من  تم "إيقافه 

vi( لم تقدم لجنة التحقيق اي أدلة مادية $ثبات المزاعم ضد [المدعي]"؛ و" 

vii(   وھذا خطأ من إدارة الوكالة".  حقيقيأشھر بدون تبرير  8"أوقف التحقيق فترة تفوق 

  

 

المدعي من المحكمة أن تفسخ القرار المطعون فيه وأن تمنحه تعويضا عن ا&ضرار  يلتمس .25

 شھرا.  14المعنوية التي تعرض لھا نتيجة ا$يقاف عن العمل أكثر من 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .26

  

i(  مة قرار إنھاء تعيين المدعي بسبب سوء السلوك؛Oس 

ii(  لOإن الوقائع التي قام عليھا ا$جراء التأديبي أثبِتت بأدلة واضحة ومقنعة تم جمعھا خ

التحقيق؛ وشكلت أفعال المدعي كما أثبتھا التحقيق سوء سلوك، ولم يكن قرار إنھاء 

 التعيين غير متناسب بحيث يرقى إلى ظلم؛ 
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iii( تعيين كان تعسفيا، ويقع عبء لم ُيقدم أي دليل سواء كان مقنعا أم , على أن قرار إنھاء ال

 إظھار أدلة من ھذا القبيل على المدعي؛

iv( أعلِم المدعي بالمزاعم المقدمة ضده وأعطي الفرصة للطعن فيھا؛ 

v(  لم ُيقدم أي دليل سواء كان مقنعا أم , على أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية كانت

 غيرمتجردة؛

vi( فلم يقع عليه ضرر؛ و ملجر كاحيث إن المدعي كان موقوفا عن العمل إيقافا بأ 

vii(  .أساس قانونيا &سباب ا,نتصاف التي يطلبھا المدعي , 

  

 
 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .27

  

  ا$عتبارات

  

 المسألة التمھيدية

 
رفع المدعى عليه طلبا بصفة الحجب لفرض تدابير لحفظ سرية  2014يوليو/تموز  21في  .28

نسختين من تقرير التحقيق الذي أعدته دائرة خدمات الرقابة الداخلية، ا&دلة، وأرفق مع الطلب 

 لكي ُترسل إلى المدعي.وھما عبارة عن نسخة غير محررة ونسخة محررة مقترحة 

  

من حجج المدعى عليه أنه نظرا إلى خطورة طبيعة المزاعم المقدمة ضد المدعي وحيث إنه  .29

ء وتحديد تفاصيل الشھود سيعرض ن كشف ا&سماكان يعيش في عّمان فقد ظھر خطر حقيقي من أ

 سOمتھم الشخصية للخطر. 

 
ي بصفة الحجب في تOحظ المحكمة أن المدعى عليه أخطأ في وصف طلبه على أنه محم .30

حين أن الطلب نفسه لم يكن محميا بصفة الحجب بل كانت ا&دلة المرفقة به ھي المرفوعة بصفة 

 لكنه لم يقدم أي رد.  2015مايو/أيار  21الحجب؛ ولذلك أرِسل الطلب إلى المدعي في 



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/021                                             

                                                                                                                            Judgment No.: UNRWA/DT/2015/052                                              

                                                                                                                                                                   

Page 9 of 26 

 
من القواعد ا$جرائية للمحكمة يجوز للمحكمة بناء  4وتحديدا الفقرة  13المادة  بموجب .31

ي من الطرفين فرض تدابير لحماية سرية ا&دلة عندما تستوجب ذلك مصالح أمنية أعلى طلب من 

أو غيرھا من الظروف ا,ستثنائية. وفي القضية الحاضرة، قررت المحكمة الموافقة على طلب 

ة حماية ھويات الشھود ونزاھتھم وكذلك بغية حماية فعالية التحقيقات الحالية المدعى عليه بغي

التي تجريھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية. وبناء على ذلك، أرِسلت نسخة محررة من والمستقبلية 

 التقرير وملحقاته إلى المدعي. 

 
  

  المسألة الرئيسة 

  

المدعي بسبب سوء السلوك قرارا متخذا حسب ھل كان قرار المدعى عليه القاضي بإنھاء تعيين 

 ا&صول؟ 

 
وا$داري الساري على القضية الحاضرة وكذلك من المھم ا,ستشھاد با$طار القانوني    .32

 بالفقه القانوني القائم. 

 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  4.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .33

 
يع ا&وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم على الموظفين التصرف في جم

موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ,ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا&داء 

  السليم لواجباتھم مع الوكالة.

 

 
المعني  A/10/Rev.1/Amend.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين السابق رقم  .34

 : 1.4با$جراءات التأديبية، وھو الساري على القضية الحاضرة، على ما يلي في الفقرة الفرعية 
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ستـُفرض ا$جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو السلوك 

غير المسؤول، أو ا$خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا$خفاق في تنفيذ 

  تعليمات محددة. 

  

 

يجوز للمفوض العام على ما يلي: " 2.10ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .35

 " ت تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء سلوك.فرض إجراءا

 

الذين يرتكبون سوء سلوك $جراءات التأديبية التي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين فيما يخص ا .36

 على ما يلي: 1.110قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم تنص 

  

من  2.10م تتألف ا$جراءات التأديبية بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رق .1

اللوم الكتابي، أو ا$يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة 

 [...] بسبب سوء السلوك

 

فّوض المفوُض العام ، 2.3الفقرة   A/10وجيه شؤون الموظفين المحليين رقم بموجب ت .37

كل في إلى مديري ا&قاليم على الموظفين المحليين العاملين في ا$قليم سلطَة فرض إجراءات تأديبية 

 .إقليمه

 

في  A/10فيما يخص إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .38

 على ما يلي:  10الفقرة 

 
  

الحا,ت التي ُينھى فيھا تعيين موظف بسبب سوء السلوك بموجب النظام  في

فسوف يشّكل ھذا إجراء تأديبيا يؤثر في  2.10ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/021                                             

                                                                                                                            Judgment No.: UNRWA/DT/2015/052                                              

                                                                                                                                                                   

Page 11 of 26 

استحقاق إنھاء التعيين. وفي ھذه الحا,ت، ستفيد رسالة إنھاء التعيين بأن ا$نھاء 

  جاء بسبب سوء سلوك الموظف.

  

 
على ما   6.1دايا أو الخدمات ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم فيما يخص الھ .39

 يلي: 

  

على الموظفين عدم قبول ھدايا أو خدمات من أي نوع من شركات تجارية أو أفراد 

  منخرطين في عمل مع الوكالة أو ساعين إليه. 

  

 2010أغسطس/آب  19المؤرخ  06/2010بشأن التحرش، ينص التعميم رقم  أما .40

، على وإساءة استعمال السلطة –بما في ذلك التحرش الجنسي  –بحظر التمييز والتحرش الخاص 

 ما يلي: 

  

. جميع الموظفين مسؤولين عن الحفاظ على مكان عمل خال من أي نوع من 3

وإساءة استعمال السلطة  –ش الجنسي بما في ذلك التحر –التمييز أو التحرش 

 ‘). السلوك المحظور’(ُيشار إليھا جميعا في ھذا التعميم بمصطلح 

*   *   * 

  

 –بما في ذلك التحرش الجنسي  –. تعّرف الوكالة التمييز والتحرش 6
  وإساءة استعمال السلطة على النحو التالي: 

 
*   *   * 

 
ھو أي سلوك غير ,ئق وغير مرحب به قد ُيتوقع أو ُيدرك  التحرش(ب) 

منه وفق المعقول أّنه يسبب إساءة أو إذ,, لشخص آخر. وقد يأخذ 
التحرش شكل كلمات أو إيماءات أو أفعال تميل إلى إزعاج شخص آخر أو 
إفزاعه أو الحط من قدره أو ترھيبه أو التقليل من شأنه أو إذ,له أو 
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ا&فعال التي تخلق بيئة عمل تتسم بالترھيب والعدوانية  إحراجه، ومثلھا
  وا$ساءة.

 

*   *   * 

 

رط في سلوك التزام يضمنوا بموجبه عدم التو. ... يترتب على جميع الموظفين 11
  محظور أو التسامح معه...

 
وفيما يخص ا,ستخدام المOئم لمركبات الوكالة، ينص دليل إجراءات النقل في النسخة  .41

 1في الفقرة  4في الفرع  2003أبريل/نيسان  23("دليل إجراءات النقل") المؤرخ  1حة رقم المنق

 على ما يلي: 

  

سوف ُتستخدم جميع المركبات، بما فيھا تلك المستأجرة تجاريا، فقط بغية أداء عمل   ) أ(

 الوكالة في العادة.

  

*   *   * 

 

  والمكتبلبيت ين اب(ح) التنقل 

  

وكذلك  والمكتبلبيت ين ابيمكن التصريح للموظف باستخدام مركبات الوكالة للتنقل 

الدفع  لقاءالتصريح با,ستخدام الخاص لھا استنادا إلى الحاجة والتوافر من المجموعة 

  ورھنا باجتھاد: 

  

 مدير المكتب ا$قليمي بناء على توصية من مسؤول المشتريات واللوجستيات في .1

 ا$قليم؛

المنسق والممثل في الرئاسة العامة في عمان بناء على توصية رئيس شعبة  .2

 المشتريات واللوجستيات...
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، فإن وفي شأن ا,ستخدام الOئق لمرافق تكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت المملوكة للوكالة .42

ينص في  2006يوليو/تموز  30") المؤرخ 26توجيه نظم المعلومات ("التوجيه التنظيمي رقم 

 على التالي: 64الفقرة 

  

يجب عدم استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وا,تصا,ت لمشاھدة أو تخزين أو 

  نشر: 

  

 نصوص أو صور إباحية؛  . أ

 المواد التي تروج ا,ستغOل الجنسي أو التمييز أو العنصرية أو العنف؛   . ب

 بأي شكل؛  المحتويات ا,نتقاصية أو التھييجية  . ت

المعلومات المتعلقة بالعقاقير (باستثناء المعلومات المستخدمة &غراض ترتبط   . ث

 بالصحة) وا&سلحة.  

 

 5/2007وفيما يخص الواجب المترتب على الموظف للتعاون مع التحقيقات، ينص التعميم  .43

اون مع على أن "من واجب الموظفين التع 9في الفقرة  2007ديسمبر/كانون ا&ول  31المؤرخ 

 عمليات المراجعة والتفتيش والتحقيق المصرح بھا حسب ا&صول...". 

 
 1321كما قضت المحكمة ا$دارية ل_مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا  .44

 : IXفي الفقرة  )2007(

 
  

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا,جتھادية ل_مين العام الحكم فيما 

موظف معايير السلوك المسطورة في ميثاق ا&مم المتحدة والنظامين ا&ساسي إن لّبى 

  وا$داري للموظفين أم ,.
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مع ا,عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا,جتھادية الواسعة و بناء على ذلك، .45

 Portillo في أحكامھامحكمة ا&مم المتحدة لOستئناف المحكمة ستتبع خطى للمفوض العام، فإّن 

Moya 2010-UNAT-523  الذي تشير فيه إلى حكمھاKamara 2014-UNAT-398  ،

ستنظر عند النظر في المسائل التأديبية؛ ولذلك   Haniya 2010-UNAT-024وكذلك حكمھا 

) فيما إن كانت الوقائع iiم , (أ) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثِبتت i(المحكمة 

) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم iiiالُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم , (

 Abuإلى ا`تي استنادا إلى فقه محكمة ا&مم المتحدة لOستئناف في حكمھا المحكمة . وتشير ,

Hamda 2010-UNAT-022 : 

 

ة اجتھادية إ,ّ إن كان ثمة دليل القاعدة العادية أّن المحاكم , تتدخل في ممارسة سلط

  على عدم القانونية، أو عدم العقOنية، أو على خلل إجرائي.

  

  

  ھل أثبتت الوقائع التي قام عليھا ا$جراء التأديبي إثباتا معقو,؟

  

عند تدبر الملف تجد المحكمة أن الوقائع التي قام عليھا ا$جراء التأديبي أثبتت إثباتا معقو,،  .46

السجل أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية بدأت تحقيقا بعد تلقي مزاعم عن ارتكاب ويظھر 

موظفين لسوء سلوك في مكتب إقليم ا&ردن بمن فيھم المدعي. وتبين ا&دلة أن تحقيق دائرة 

خدمات الرقابة الداخلية شمل جمع وتحليل جميع المعلومات والوثائق المتوفرة بما في ذلك 

سمي وحسابات البريد ا$ليكتروني للوكالة وحاسوب العمل للمدعي وسجOت سجOت الھاتف الر

وأجرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية مقابOت  المركبات وغيرھا من الوثائق الرسمية ل_ونروا.

 –وھي أحد الموردين لدى ا&ونروا  –مع موظفين من ا&ونروا ومع الوكالة التقنية للتوزيع 

ديسمبر/كانون ا&ول  16خOل مجريات التحقيق تمت مقابلة المدعي في  . وفيينوشھود آخر

 . 2013سبتمبر/أيلول  18، وفي 2013أغسطس/آب  27، وفي 2012
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استعرضت المحكمة ا&دلة التي تم جمعھا، واستعرضت كذلك التحليل الذي أجرته دائرة  .47

ا,ستنتاجات التي توصلت إليھا  خدمات الرقابة الداخلية في تقرير التحقيق الذي أجرته، وتجد أن

دائرة خدمات الرقابة الداخلية موثقة جيدا ومستندة إلى تقييم سليم ل_دلة، كما تجد أن التناقضات 

 والتضاربات من جانب المدعي تؤكد قلة مصداقيته.

 
  

 حصل المدعى على ھدية من أحد الموردين •

 

 
تقريبا على ھدية ھي عبارة عن  2012تظھر ا&دلة أن المدعي حصل في أبريل/نيسان      .48

حاسوب محمول من الوكالة التقنية للتوزيع، وھي أحد الموردين الذين كانوا منخرطين في عملية 

مناقصة قائمة مع ا&ونروا. ومع أن المدعي ينكر ھذه الواقعة إ, أن شھادة موظفين اثنين من 

ي فعO تسلّم الحاسوب المحمول بصفة الوكالة التقنية للتوزيع وإفادة شاھد خارجي تؤكد أن المدع

. وتظھر ا&دلة أيضا أن المدعي زار مكتب المدير العام للشركة التقنية للتوزيع لتسلم ھدية

حاسوب محمول مستعمل وعاد بعد أيام &خذ شاحن الحاسوب المحمول من مكتبة تقع في المبنى 

أغسطس/آب  27ريت معه في نفسه. وتOحظ المحكمة أن المدعي أنكر في المقابلة التي أج

أنه أخذ أي أنكر أنه اتصل بالمدير العام للوكالة التقنية للتوزيع خOل عملية المناقصة و 2013

ھدية من الوكالة التقنية للتوزيع، بيد أنه عندما تمت مواجھته بسجOت ھاتفه الرسمي خOل 

مدير الوكالة التقنية للتوزيع اعترف با,تصال ب 2013سبتمبر/أيلول  18المقابلة التي أجريت في 

 في سبع مناسبات وقال إن "ا,تصال مع الموردين بتلك الطريقة كان طبيعيا". 

 

أن المدير العام للوكالة  2013أغسطس/آب  27يت في رزعم المدعي في المقابلة التي أج .49

نروا "كان التقنية للتوزيع كان يختلق الزعم القائل إن المدعي طلب الحاسوب المحمول &ن ا&و

يجب عليھا أ, تجدد" العقد مع الوكالة التقنية للتوزيع. وزعم المدعي أن الزعم كان مختلقا "&ن 

الثقافة العربية ھي ھكذا" وأنه كان عرضة للشكاوى &نه أوقف عن العمل، بيد أن ا&دلة تبين أن 

قدم أي أدلة لدعم أقواله عندما المدعي لم يقدم تفسيرا واضحا $فاداته بشأن الثقافة العربية كما لم ي
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 18طلبت إليه دائرة خدمات الرقابة الداخلية أن يفعل ذلك في المقابلة التي أجريت معه في 

 . 2013سبتمبر/أيلول 

 
في التعليقات التي قدمھا المدعي على تحقيق دائرة خدمات الرقابة الداخلية زعم أن  .50

المدير العام للوكالة التقنية للتوزيع كان لغرض مع  32012ا,جتماع المنعقد في أبريل/نيسان 

 هتوقيع عقد مع ا&ونروا وأن مسؤول مشتريات كان حاضرا في ا,جتماع، وقال المدعي أيضا إن

ه المھنية لقاء رشوة رخيصة" وكرر قوله إن ھذه المسألة كان مختلقة من قبل تما كان "ليدمر حيا

لدعم ھذه  –مقنع أو غير مقنع  –المدعي لم يقدم أي دليل إدارة الوكالة التقنية للتوزيع، بيد أن 

 المزاعم. 

 
  

 المدعي أرھب زميO له وتحرش به •

 
تظھر ا&دلة أن المدعي أرھب زميO آخر ("الضحية") وتحرش به خOل ا,جتماعات التي  .51

، ففي خOل ھذه ا,جتماعات اُتھم 2012انعقدت في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين ا&ول 

الضحية بإعOم مسؤول المشتريات واللوجستيات في ا$قليم عن مخالفات في دائرة المشتريات 

أنه ضالع في التقاعد الطوعي المبكر لموظف آخر. وتOحظ المحكمة أنه رغم واللوجستيات وب

نفي المدعي حضور ھذه ا,جتماعات إ, أن ثOثة شھود من بينھم الضحية أكدوا حضور 

المدعي، كما أكد اثنان منھم مشاركته الفعالة في ا,جتماعات؛ وعندما واجھت دائرة خدمات 

بإفادات الشھود لم يستطع تقديم تفسير  2013سبتمبر/أيلول  18الرقابة الداخلية المدعي في 

واضح أو معقول، فقد أنكر في البداية حضوره ثم ذكر ,حقا أنه "إذا قال [الشاھد] إنه كان 

 حاضرا فھو محق لكنه , يتذكر أنه كان حاضرا". 

 

غرض من وجدت دائرة خدمات الرقابة الداخلية في تقرير التحقيق أنه "بغض النظر عن ال .52

ه بوضوح". بھذه ا,جتماعات إ, أن الطريقة التي أجريت بھا أرھبت [الضحية] وتحرشت 

                                      
3
  . 2012أبريل/نيسان  23و 7واضحا، ويقول تقرير التحقيق إنه وقع بين  ليس تاريخ ا,جتماع 
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وتOحظ المحكمة في ھذا الصدد جملة أمور منھا أن ھناك إفادتي شھود تؤكدان أن المدعي 

والنائب السابق لمسؤول المشتريات واللوجستيات في ا$قليم أجبرا الضحية على الحلف على 

بأن الضحية لم يكن ضالعا في التقاعد الطوعي المبكر لموظف آخر. وتعتبر كريم القرآن ال

المحكمة أن ھذا الفعل، من بين ا&شياء ا&خرى الموثقة حسب ا&صول في تقرير التحقيق، يعد 

عمO ترھيبيا وتحرشا وأن النتائج التي توصلت إليھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية في ھذا الصدد 

 أدلة مقنعة. مدعومة ب

 
في التعليقات التي رفعھا المدعي على ا,ستنتاجات التي توصل إليھا تحقيق دائرة خدمات  .53

الرقابة الداخلية زعم أنه ربما كان حاضرا في مكتب النائب السابق لمسؤول المشتريات 

واللوجستيات في ا$قليم لغرض آخر لكنه لم يشارك في ا,جتماعات، كما أنكر المدعي أنه أرھب 

تحرش بھا، وقال إن مسؤول المشتريات واللوجستيات في ا$قليم أجبر الضحية على الضحية أو 

اختOق ھذه المزاعم &ن مسؤول المشتريات واللوجستيات في ا$قليم أراد "التخلص من [المدعي] 

 لدعم ھذه الحجج.  –سواء كان مقنعا أم ,  –بأي طريقة"، بيد أن المدعي لم يقدم أي دليل 

  

  

 ي استخدام مركبات ا&ونروا خارج ساعات العملأساء المدع •

 
تبين ا&دلة أن المدعي أساء استخدام مركبات الوكالة خارج ساعات العمل تحقيقا       .54

لمصلحته الخاصة، فكما ورد في تقرير التحقيق استعرضت دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

 –والسجOت ا$ليكترونية  بطاقات العمل اليومي –سجOت مركبات ا&ونروا حسب ا&صول 

 6وعقدت مقابOت عدة مع موظفي دائرة المشتريات واللوجستيات. وتبين سجOت المركبة من 

وجود "تنقل غير مصرح به أو مفرط بعد  2012يونيو/حزيران  17إلى  2011فبراير/شباط 

المدعي لم يكن ساعات العمل من قبل [المدعي] لمركبات ا&ونروا"، كما تبين إفادات الشھود أن 

وأن  والمكتبلبيت ين ابمصرحا له بأن يستخدم مركبة من مركبات ا&ونروا لغرض التنقل من 

 طلبات استخدام المركبات بعد ساعات العمل تشترط الحصول على تصريح خاص. 
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ذكر المدعي أنه كانت لديه السلطة  2012ديسمبر/كانون ا&ول  16في المقابلة المؤرخة  .55

، لكن عندما مضت دائرة خدمات الرقابة الداخلية في والمكتبلبيت ين ابم مركبة للتنقل ,ستخدا

استجوابه اعترف أن كان يحمل تصريحا فقط ,ستخدام المركبات "أثناء العمل" وليس للتنقل بين 

أنكر المدعي  2013أغسطس/آب  27. وفي المقابلة التي أجريت مع المدعي في مكتبالبيت وال

نه استخدم مركبات ا&ونروا &غراض خاصة؛ وفي التعليقات التي قدمھا على استنتاجات أ

كرر المدعي قوله إنه استخدم مركبات التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

ا&ونروا &غراض رسمية وبموافقة مشرفيه، وقال المدعي إن مسؤول المشتريات واللوجستيات 

يستخدم ھذه المسألة "لُيظھر نيته السيئة تجاھه"، وقال إنه كان ينبغي إخباره في  في ا$قليم كان

وقت أبكر بأنه كان يسيء استخدام مركبات ا&ونروا أو أنه كان ينبغي تغريمه بقيمة المسافات 

وتجد المحكمة المدعي غير صادق &نه كان  التي قطعھا بمركبات ا&ونروا &غراض شخصية.

جراءات الضابطة ,ستخدام مركبات الوكالة بعد ساعات العمل &غراض يعرف تماما ا$

 . شخصية

 
تجد المحكمة أن استنتاجات دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن إساءة استخدام المدعي  .56

لمركبات ا&ونروا خارج ساعات العمل قائمة على أدلة مقنعة وأن المدعي عجز عن تقديم أي 

ن أد مسؤول المشتريات واللوجستيات في ا$قليم، كما تOحظ المحكمة دليل على لدعم مزاعمه ض

بشأن  2012ديسمبر/كانون ا&ول  16المدعي ناقض نفسه خOل المقابلة التي أجريت في 

، وتجد أن شھادة المدعي تفتقر مكتبالتصريح المزعوم ,ستخدام مركبة للتنقل من البيت إلى ال

ى أنه كان ينبغي للمدعي بصفته موظفا في دائرة المشتريات إلى المصداقية. وتشير المحكمة إل

   واللوجستيات أن يكون عالما با,لتزامات المترتبة عليه بشأن استخدام مركبات ا&ونروا. 

  

أساء المدعي استخدام حاسوب محمول تملكه ا&ونروا لOطOع  •

تمريرھا علما أنھا تحتوي على مواد وعلى رسالة إليكترونية 

 انتقاصية وعنصرية
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تظھر ا&دلة أن المدعي أساء استعمال حاسوب محمول تملكه ا&ونروا وكذلك شبكة  .57

لمطالعة وتمرير رسالة إليكترونية تحتوي مادة انتقاصية  2012فبراير/شباط  27ا&ونروا في 

 16وعنصرية. وتOحظ المحكمة أن المدعي اعترف في المقابلة التي أجريت معه في 

أنه تلقى الرسالة ا$ليكترونية ومررھا، وبذلك , طعن في ھذه  2012انون ا&ول ديسمبر/ك

 الواقعة.

  

  

 ضلل المدعي محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية عمدا •

  

تبين ا&دلة أن المدعي ضلل عمدا محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية من خOل تزوير  .58

التقنية للتوزيع وتورطه في ترھيب زميله له والتحرش به  الحقيقة بشأن تعامOته مع إدارة الوكالة

. وقد مكتبكما تقدم البيان، وكذلك زعمه بأن لديه تصريح ,ستخدام مركبة للتنقل بين البيت وال

وجدت دائرة خدمات الرقابة الداخلية أن أدلة الشھود وسجOت ھاتف ا&ونروا الداعمة تظھر 

ھا المدعي بشأن تعامOته مع إدارة الوكالة التقنية للتوزيع؛ بجOء مجموعة من ا&حداث التي أنكر

زور الحقيقة عمدا أمام المحققين عندما كما وجدت دائرة خدمات الرقابة الداخلية أن المدعي 

قابلوه بشأن تورطه في ترھيب زميل له والتحرش به. وتOحظ المحكمة أيضا أن المدعي ضلل 

؛ وإن المحكمة إذ مكتبوال مركبة للتنقل بين البيت تخدامالمحققين بشأن تصريحه المزعوم ,س

استعرضت تقرير التحقيق بما في ذلك ملحقاته، ترى أن النتائج التي توصلت إليھا دائرة خدمات 

 الرقابة الداخلية قائمة على أدلة مقنعة. 

 

تستحضر المحكمة فقه المحكمة ا$دارية ل_مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم  .59

في مسألة ا$ثبات المعقول للوقائع التي تقوم عليھا  Araim (2001)في قضية  1022

 ا$جراءات التأديبية، وجاء فيه ما يلي: 
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, يترتب عليھا إ,ّ ا$دارة , ُيطلب منھا أن تثبت قضيتھا أبعد من الشك المعقول، و

يكفي "تقديم دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا وتوصياتھا، والمقصود بكلمة كاٍف ھو أّنه 

وبعبارة أخرى، فإّن المقصود توافر  " ...على نحو معقول $قامة دعوى قانونية

  .وقائع كافية تتيح التوصل إلى استد,ل معقول على أّن انتھاكا للقانون قد وقع

  

تأسيسا على ا&دلة المقدمة خOل التحقيق فإن المحكمة مطمئنة بأن الوقائع التي قام عليھا  .60

 ا$جراء التأديبي أثبتت وفق المعقول، ولم يقدم المدعي إ, إفادات غير مثبتة لدحض ھذه ا&دلة. 

 

  ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟ 

 

مدعي تدعم قانونا وصف فعله بأنه سوء إن الوقائع التي أثبتت وفق المعقول بشأن أفعال ال .61

سلوك، فطلب حاسوب محمول مجاني من أحد الموردين المنخرطين في عملية مناقصة تجريھا 

. وتجد المحكمة أن المدعي، 6.1و 4.1ا&ونروا يعد انتھاكا للنظام ا&ساسي للموظفين المحليين

ت ويزعم أن له معرفة مستفيضة الذي كان مسؤول ضبط ا$مداد في دائرة المشتريات واللوجستيا

 المشتريات، كان يعي أخطاءه تماما وينبغي أن يتحمل عواقب أفعاله. بدليل 

 

من التعميم  11و 3على ذلك، يعد ترھيب زميل والتحرش به مخالفا للفقرتين  ةعOو .62

، كما أن إساءة استخدام مركبات ا&ونروا خارج ساعات العمل لتحقيق مصلحة المدعي 06/2010

(أ) و(ج) من دليل إجراءات النقل. وإساءة استخدام حاسوب  1من الفقرة  4تعد انتھاكا للفرع 

ا من أجل مطالعة وتمرير رسالة إليكترونية تحتوي مادة انتقاصية وعنصرية محمول تملكه ا&ونرو

 . 26من التوجيه التنظيمي رقم  64تعد انتھاكا للفقرة 

 
أخيرا، إن التضليل المتعمد الذي مارسه المدعي ضد محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية  .63

لتقنية للتوزيع وتورطه في ترھيب زميل من خOل تزوير الحقيقة بشأن تعامOته مع إدارة الوكالة ا
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الذي يطلب من الموظفين التعامل مع عمليات التحقيق  5/2007التعميم  انوالتحرش به ينتھك

 المصرح بھا حسب ا&صول. 

 
بما  Molari 2011-UNAT-164قضت محكمة ا&مم المتحدة لOستئناف في حكمھا  .64

  يلي: 

 
  

بوجوب إثبات سوء السلوك ببينة جلية ومقنعة عندما يكون إنھاء الخدمة  ونقضي

نتيجة ممكنة، علما أّن البرھان الجلّي والمقنع يطلب ما يفوق رجحان البينة لكن أقل 

من البرھان ا&بعد من الشك المعقول، بمعنى أّن صدق الوقائع المؤكدة راجح 

  رجحانا كبيرا. 

 

 

في القضية الحاضرة تجد المحكمة أن المدعى عليه مارس حسب ا&صول سلطته  .65

ا,جتھادية الواسعة بشأن المسائل التأديبية، فقد أثبتت الوقائع بصورة معقولة عجز المدعي عن 

التزام معايير السلوك المطلوبة والمتوقعة منه بصفته موظفا في الوكالة. وتجد المحكمة أن سوء 

 د أثِبت بأدلة واضحة ومقنعة. سلوك المدعي ق

 

إنھاء تعيين المدعي بسبب سوء السلوك في رأي المحكمة، لقد التزمت الوكالة في عملية  .66

وقاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين  2.10بمتطلبات النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 

ضا أن الوكالة كانت محقة في . وتجد المحكمة أيA/10وتوجيه شؤون الموظفين رقم  1.110رقم 

عدم منح المدعي استحقاقات انتھاء الخدمة &ن قرار إنھاء تعيينه جاء بسبب سوء سلوك خطير، 

 وبذلك لم يكن مخو, بالحصول على استحقاقات نھاية الخدمة. 

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

 في القانون؟ 
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المسألة ا`ن ھي النظر إن كان قرار المدعى عليه القاضي بإنھاء تعيين المدعي قد اُتخذ  .67

بصورة تعسفية أو مزاجية أو كان دافعه التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع أو إن 

ناف في حكمھا اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون، وذلك وفقا لفقه محكمة ا&مم المتحدة لOستئ

Asaad 2010-UNAT-021. 

 

يزعم المدعي وقوع أخطاء في ا$جراءات وأن حقوقه في ا$جراءات العادلة لم تحترم.  .68

وتOحظ المحكمة بناء على ا$طار القانوني الساري أن الوكالة أطلقت تحقيقا أجرته حسب ا&صول 

أعOه؛ ويدل السجل الوارد في  47و 46دائرة خدمات الرقابة الداخلية كما ھو مذكور في الفرقتين 

الملف على أن حقوق المدعي في ا$جراءات العادلة أثناء مجريات التحقيق وقبل إصدار ا$جراء 

أعطي فرصا كافية خOل التحقيق للطعن في التأديبي احُترمت. وتOحظ المحكمة أن المدعي 

و دائرة خدمات الرقابة الداخلية المدعي المزاعم المقدمة ضده وتقديم أدلة لدعم حجته، كما قابل محقق

في ثOث مناسبات منفصلة، وأعِطي المدعي سجل المقابOت التي أجريت معه. وعOوة على ذلك 

أعلِم المدعي باستنتاجات التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية وأعِطي الفرصة للطعن 

&ن السجل يخلو من التعسف ومن ا&خطاء في  فيھا. وتجد المحكمة أن مزاعم المدعي بO أساس

 القانون أو في ا$جراء من جانب الوكالة. 

 
يزعم المدعي أن قرار إنھاء توظيفه كان تعسفيا لكنه عجز عن تقديم أي دليل لدعم ھذا  .69

أثبتت وفق المعقول الوقائع التي استند  الزعم؛ وتستحضر المحكمة أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية

إليھا القرار، وقد التزمت الوكالة ا$طار القانوني الساري عندما قررت إنھاء تعيين المدعي بسبب 

 سوء السلوك، وبذلك , أساس لحجة المدعي في ھذا الصدد. 

 
المقدمة  يزعم المدعي أن "لجنة التحقيق" لم تكن متجردة ولم تقدم أي أدلة لدعم المزاعم .70

ضد المدعي. ويبين السجل أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية أجرت تقييما سليما ل_دلة الواردة في 

تقرير التحقيق الذي أعدته وأن المدعي لم يقدم أي أدلة ليثبت أن محققي دائرة خدمات الرقابة 

 الداخلية كان غير متجردين. وعليه، تعتبر المحكمة أن زعمه بO أساس. 
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شھرا) التي استغرقھا التحقيق، ويزعم أن التحقيق  19يطعن المدعي في الفترة الطويلة ( .71

أبريل/نيسان  28أوِقف فترة تزيد على ثمانية أشھر بO مبرر. وتOحظ المحكمة أن التحقيق بدأ في 

بإصدار تقرير التحقيق. مع ا&خذ في الحسبان  2013نوفمبر/تشرين الثاني  5وانتھى في  2012

ورة المزاعم وتعددھا تجد المحكمة أن فترة التحقيق لم تكن غير معقولة، حيث ُيظھر تقرير خط

التحقيق أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية أخذت الوقت للتحقيق في المزاعم تحقيقا دقيقا. وأما حجج 

 .سخيفةالتحقيق كان ينبغي أن يستغرق بضعة أيام فقط فھي حجج المدعي بأن 

 
أنه خضع للتحقيق "بسبب المسائل ذاتھا أكثر من مرة"، وتOحظ المحكمة أن  يزعم المدعي .72

 المدعي قوبل ثOث مرات في سياق التحقيق الواحد نفسه. 

 
يطعن المدعي أيضا في الدعوى التي رفعھا في إيقافه عن العمل خOل التحقيق. وتOحظ  .73

القرار، وبذلك , و,ية للمحكمة المحكمة أن قرار إيقافه عن العمل لم يكن موضوع طلب مراجعة 

 ,ستعراضه. 

 
قضت محكمة ا&مم المتحدة لOستئناف بأّن الطرف الذي يزعم واقعة ما يحمل عبء إثبات  .74

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

UNAT-178لة مقنعة على أن ). وُيذّكر المدعي بأّن عبء ا$ثبات يقع عليه ويجب أن يقدم أد

قرار المدعى عليه كان مشوبا بدافع غير سليم أو بعناصر أخرى خارجة عن الموضوع كما زعم 

 في دعواه.   

 
عند التدبر في السجل، تجد المحكمة أن مزاعم المدعي ضد العملية التأديبية والتحقيق  .75

والقرار القاضي بإنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك مزاعم بO أساس، فقد عجز المدعي عن تقديم أدلة 

مھا كما أفادت المحكمة ا$دارية ل_مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حك –مقنعة أو غير مقنعة  –

أو التحامل عندما على الدافع غير السليم المزعوم لدى المدعى عليه  Kumar (1997) 834رقم 

 فرض عليه ا$جراء التأديبي المتمثل في إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك. 
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بسبب سوء السلوك غير متناسب بحث يوقع ظلما ھل كان قرار المدعى عليه إنھاء تعيين المدعي 

  عليه؟

 

 
، Aqel 2010-UNAT-040قضت محكمة ا&مم المتحدة لOستئناف في حكمھا رقم  كما .76

فإّن مستوى العقوبة يقع ضمن صOحية ا$دارة، و, يمكن مراجعته إّ, في الحا,ت التي تشھد 

 ا". صارخ اأو تعسف "مجافاة واضحة للمنطق

 

إن المدعي ُوجد حسب بما أن الوقائع المتعددة التي قامت عليھا العقوبة قد أثبتت، وحيث  .77

ا&صول قد ارتكب سوء سلوك على أسس عدة، وحيث إن القرار المطعون فيه لم يعتريه تعسف أو 

خطأ في القانون فإن المحكمة ترى أن ا$جراء التأديبي القاضي بإنھاء تعيين المدعي بسبب سوء 

 السلوك لم يكن غير متناسب أو غير مسوغ ولم يلحق به ظلما. 

 

في تناسب العقوبة مع الذنب تOحظ المحكمة على وجه الخصوص طبيعة وظيفة عند النظر  .78

 Haniya 2010-UNAT-024، وھنا تستشھد بحكم محكمة ا&مم المتحدة لOستئناف أي مدعٍ 

 الذي قضت في: 

 
  

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

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

 
دائرة المشتريات واللوجستيات مؤتمنا على كان المدعي بصفته مسؤول ضبط ا$مداد في  .79

مسؤولية إجراء تحليل لعروض العطاءات ورفع التوصية للوكالة بشأن العقود، وكان المنتظر منه 

ن المخالفات ا&خرى التي ارتكبھا مستوى رفيعا من السلوك؛ ولذلك، حتى لو غضضنا الطرف ع
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فإن واقعة حصوله على ھدية من مورد كان داخO في مناقصة مع الوكالة واقعة تكفي $نھاء تعيينه 

 بسبب سوء السلوك. 

  

  ھل ھناك أي أساس قانوني لOنتصاف الذي يطلبه المدعي؟ 

 

 يلتمس المدعي فسخ القرار المطعون فيه. بعد الحكم بأن:  .80

  

)i(  أي إنھاء التعيين بسبب  - التي استند إليھا ا$جراء التأديبيالوقائع

  أثِبتت وفق المعقول؛  -سوء السلوك 

)ii( الوقائع دعمت قانونا وصف الفعل بسوء السلوك؛ 

)iii( ا$جراء التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ 

)iv( ا,جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل  السلطة

إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ 

 في القانون؛

  

  تقرر المحكمة أّن طلب المدعي لOنتصاف , أساس له , في الواقع و, في القانون. 

 

ھا عاناھا نتيجة $يقافه عن التي يزعم أنأما طلب المدعي للتعويض عن ا&ضرار المعنوية  .81

العمل، فتود المحكمة تذكير المدعي أنه أوِقف عن العمل إيقافا بأجر كامل، ولم يقدم أي دليل لدعم 

المعاناة المعنوية المزعومة. وعOوة على ذلك، من المھم التذكر أن المدعي لم يثر مسألة ا$يقاف 

 لمسألة خارج نطاق و,ية ھذه المحكمة. عن العمل في طلبه لمراجعة القرار، مما يضع ھذه ا
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  الخ1صة

  

  الدعوى مردودة. تقرر المحكمة أن نظرا إلى ما تقدم،  .82

 

 
  

  

  

  

     (ُوقـcع) 

  القاضية بانة َبرازي

   2015 نوفمبر/تشرين الثاني 10 بتاريخ

 

  

  2015نوفمبر/تشرين الثاني  10 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـcع)   

  ، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري مكناب

 


