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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2015/006                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/011 

Date: 16 March 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  المدعي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

في وكالة ا&مم المتحدة $غاثة وتشغيل *جئي فلسطين  ااتخذتھ اتقرارفي  المدعييطعن  .1

وھي القرارات القاضية بما يلي: ، دعى عليه")باسم ا&ونروا ("الم الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضا

) نقله إلى خارج دائرة 3) خفض رتبته بمقدار درجة؛ و2) إيقافه عن العمل إيقافا بA أجر؛ 1

    . السAمة وا&من

  

  الوقائع 

 

تفرض محكمة ا&ونروا للمنازعات ("المحكمة") بموجب ھذا ومن تلقاء نفسھا تدابير  .2

 رية على اسم المدعي توخيا لرفاه عائلته. الس

  

  الوقائع

 

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة مشرف أمن 2005يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .3

 في شعبة الخدمات ا$دارية في مكتب إقليم سوريا.  1والخطوة  5على الدرجة 

 

ُنقل المدعي بموجب ترقية إلى وظيفة مسؤول أمن وسAمة على  2010فبراير/شباط  1في  .4

. وفي 2012نوفمبر/تشرين الثاني  1في مكتب إقليم سوريا ليسري ذلك اعتبارا من  12الدرجة 

الزمن المتعلق بالدعوى، حصل المدعي على ترقية إلى وظيفة مسؤول ا&من والسAمة على الدرجة 

14 . 

 
تلقى مدير شؤون ا&ونروا في سوريا مزاعم مفادھا أن  2014ناير/كانون الثاني في ي .5

في مركز تدريب دمشق التابع  2014يناير/كانون الثاني  25زوجته في على  اعتدىالمدعي 

 لNونروا، علما أن ھذا المركز حاليا ھو مركز إيواء ا&شخاص النازحين داخليا. 
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شكل مدير شؤون ا&ونروا في سوريا لجنة تحقيق  2014يناير/كانون الثاني  28في  .6

 للتحقيق في المزاعم المقدمة ضد المدعي. 

 
، أعلِم المدعي أن تحقيقا أطلِق في 2014يناير/كانون الثاني  28بموجب مذكرة مؤرخة  .7

إيقافا بأجر إلى حين اكتمال زوجته، كما أعلِم أنه أوقف عن العمل  اعتدىالمزاعم القائلة إنه 

 التحقيق. 

 
ُرفع تقرير التحقيق إلى مدير شؤون ا&ونروا في سوريا. وقد  2014فبراير/شباط  16في  .8

با*عتداء بصورة  2014يناير/كانون الثاني  25استنتج تقرير التحقيق أن المدعي قام بتاريخ 

كن حادثا منعز*، وأوصت لجنة وأن ذلك لم ي خطيرة على زوجته في مبنى من مباني ا&ونروا

 التحقيق باتخاذ تدبير تأديبي ضد المدعي. 

 
أعلم مدير شؤون ا&ونروا في سوريا المدعَي با*ستنتاجات  2014مارس/آذار  30في  .9

التي توصلت إليھا لجنة التحقيق وطلب إلى المدعي أن يقدم ردا كتابيا على نتائج تقرير التحقيق في 

عي على رسالة غير مؤرخة إلى مدير شؤون ا&ونروا في سوريا، رد المدوفي خAل ثمانية أيام. 

 استنتاجات لجنة التحقيق. 

 
، من مدير شؤون ا&ونروا في سوريا 2014سبتمبر/أيلول  21بموجب رسالة مؤرخة  .10

لدى  13أوِقف المدعي عن العمل إيقافا بA أجر مدته أربعة أشھر مع خفض رتبته إلى الدرجة 

، كما ذكرت الرسالة أنه لم يعد بإمكان المدعي 2015يناير/كانون الثاني  24عودته إلى العمل في 

وتوقيع وثيقة تفيد بأنه  حضور جلسات إرشادفي دائرة السAمة وا&من، وُطلب إليه  شغل أي وظيفة

 سيمتنع عن إيقاع أي نوع من العنف ضد أفراد عائلته أو أي شخص آخر. 

 
إلى مدير شؤون ا&ونروا في  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  19بموجب رسالة مؤرخة  .11

نوفمبر/تشرين الثاني  23سوريا، طلب المدعي مراجعة لقرار فرض تدابير تأديبية عليه. وفي 

 ، أرسل المدعي طلب مراجعة القرار إلى نائبة المفوض العام. 2014
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ردت نائبة المفوض العام على طلب  2015يناير/كانون الثاني  16بموجب رسالة مؤرخة  .12

 مراجعة القرار وثّبتت قرار فرض تدابير تأديبية عليه. 

 
رفع المدعي دعواه أمام المحكمة، وأرِسلت الدعوى إلى  2015فبراير/شباط  18في  .13

 . 2015فبراير/شباط  22المدعى عليه في 

 
، وھو 11أن الملحق  رفع المدعى عليه رده على الدعوى علما 2015مارس/آذار  24في  .14

 تقرير التحقيق غير المحرر، ُرفع إلى المحكمة بصفة الحجب عن المدعي. 

 
، أرسلت المحكمة رد المدعى عليه والنسخة المحررة من 2015مارس/آذار  31في  .15

 إلى المدعي.  11الملحق 

 
 079، أصدرت المحكمة ا&مر رقم 2015يونيو/حزيران  29في  .16

)UNRWA/DT/2015(  ا&مر رقم")تأمر فيه  2015يونيو/حزيران  29") المؤرخ 079

 . 2015يوليو/تموز  29المدعى عليه بأن يقدم ترجمة عربية للرد في موعد أقصاه نھاية الدوام في 

 
، ذّكرت المحكمة المدعى عليه بأنه لم يمتثل ا&مر رقم 2015أكتوبر/تشرين ا&ول  7في  .17

079 . 

 
، رفع المدعى عليه ترجمة لرده على الدعوى، وكان 2015ل أكتوبر/تشرين ا&و 16في  .18

 المدعي ممن أرسلت إليھم الرسالة ا$ليكترونية. 

 
  

 حجج المدعي

 
 الحجج التالية: يقدم المدعي  .19

  

i(  أن لجنة التحقيق لم تحاول استدعاء  ومنھافي تقرير التحقيق وجود الكثير من المغالطات

 شھود؛ 
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ii( اكن شديديلم  الشجار وقع شجار بينه وبين زوجته لكن 2014يناير/كانون الثاني  25 في 

. وخAل زواجه الذي ا الشجارولم يضربھا بعصا، كما لم يكن ھناك شھود على ھذ

 أعوام لم يقع شجار بينه وبين زوجته إ* مرتين، وھما يعيشان معا اYن؛  ةاستمر ثماني

iii( ظفين في الوكالة "يجيز" معاقبة موظف بسبب مشاكل * يوجد نظام أساسي أو إداري للمو

 عائلية تقع في منزل العائلة وليس في مكان العمل؛ 

iv( "التدخل في النزاعات العائلية في حال لم ترفع الزوجة شكوى  * يوجد قانون وطني "يجيز

 أو تزعم وقوع جريمة؛ 

v( ل كشف مسائل عائلية خاAصة؛ ولطخت الوكالة سمعته أثناء التحقيق من خ 

vi(  تعيش عائلته كلھا تحت ضغط نفسي بسبب حالة عدم ا*ستقرار في سوريا، وكانت

 العقوبات المفروضة أشد مما ينبغي. 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .20

  

i(  وظيفته السابقة ودرجته السابقة؛ إعادته إلى 

ii(  اعتذار رسمي صادر عن الوكالة؛ 

iii( أجرإيقافا تعويضا بمقدار أربعة أشھر عن الوقت الذي أمضاه موقوفا عن العمل  منحه Aب 

 بما في ذلك "استحقاقات صندوق ا*دخار واستحقاقات نھاية الخدمة"؛ 

iv( دفع النفقات التي تكبدھا لحل النزاع العائلي الذي تسببت به الوكالة؛ و 

v(  .أن تصدر الوكالة "كتاب شكر" و"توصية" على أدائه في العمل  

 

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .21

  

i(   أجر؛ Aمة قرار خفض رتبة المدعي وقرار إيقافه عن العمل إيقافا بAس 
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ii( تراف أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا التدابير التأديبية وھي مدعومة با&دلة بما فيھا اع

 المدعي بأنه ضرب زوجته؛

iii(  ا*ستنتاجات التي توصلت إليھا لجنة التحقيق مدعومة بإفادات الشھود؛ 

iv(  مكان خاص &ن موظفي ا&مم تشكل أفعال المدعي سوء سلوك حتى ولو ارُتكبت في

 المتحدة مجبرون على مراعاة معايير السلوك في جميع ا&وقات وفي جميع ا&ماكن؛ و

v(  .ليست التدابير التأديبية غير متناسبة &ن للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.   .22

  

  ا#عتبارات

 

يطعن المدعي في التدابير التأديبية المفروضة عليه بسبب ا&حداث التي وقعت في منزل  .23

عائلته. ويرد المدعى عليه بحجة مفادھا أن الموظفين ملزمون بمراعاة معايير السلوك في جميع 

 ا&وقات وا&ماكن وبذلك فإن التدابير التأديبية اُتخذت حسب ا&صول. 

 

 للمفوض العام، فإنالمسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا*جتھادية  مع ا*عتراف بأن .24

-Portillo Moya 2015في أحكامھا محكمة ا&مم المتحدة لAستئناف المحكمة ستتبع خطى 

UNAT-523  الذي تشير فيه إلى حكمھاKamara 2014-UNAT-398  وكذلك حكمھا ،

Haniya 2010-UNAT-024  المحكمة ستنظر ؛ ولذلك  ء تأديبيإجراعند النظر في)i فيما إن (

) فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء iiم * (أكانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثِبتت 

 .) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم *iiiالسلوك أم * (

 
 الوقائع

 
تلقى مدير شؤون ا&ونروا في سوريا مزاعم مفادھا  2014يناير/كانون الثاني في أواخر  .25

في مركز  2014يناير/كانون الثاني  25في على نحو خطير أن المدعي اعتدى على زوجته 

، أعلم مدير 2014يناير/كانون الثاني  28تدريب دمشق التابع لNونروا. وبموجب رسالة مؤرخة 
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ة تحقيق ُكلفت بالتحقيق في احتمال تورطه في سوء شؤون ا&ونروا في سوريا المدعَي أن لجن

 سلوك، وأوِقف المدعي عن العمل إيقافا بأجر حتى اختتام التحقيق. 

 

قابلت لجنة التحقيق خمسة شھود بمن فيھم المدعي؛ وقد  2014فبراير/شباط  4إلى  2من  .26

تغادر منزلھا  2014يناير/كانون الثاني  25أفاد ثAثة من الشھود أنھم رأوا زوجة المدعي في 

وھي مرتدية مAبس عادية (غير محجبة) وتحنو على يدھا المرضوضة وربما المكسورة.  مھتاجة

ا وقع بينھا وبين كاعرقائلة إن  لجيران المدعي فقد طرقت زوجة المدعي بابھم وھي تنوحووفقا 

&ونروا وُھرع بزوجة المدعي في زوجھا وإنه ضربھا على يدھا بعصا، فنادى الجيران أحد سائقي ا

 سيارة أونروا إلى مستشفى يافا للحصول على العAج الطبي. 

 
أنه ضرب زوجته  2014فبراير/شباط  4اعترف المدعي في المقابلة التي أجريت معه في  .27

، كما استحضر شھود عدة حادثا منفصA وقع 2014يناير/كانون الثاني  25في أثناء شجار وقع في 

عندما تعرضت زوجه المدعي لجرح شديد في الراس تطلّب  2013مبر/تشرين الثاني نوف 6في 

عAجه القَُطب. واستحضر أحد الشھود أن المدعي اتصل به في وقت متأخر ذات ليلة ليأتي إليه وأن 

يراقب أطفاله قائA إنه مضطر إلى أخذ زوجته إلى المستشفى. ولدى وصول ذلك الشاھد *حظ أن 

ن إھا وكان الدم يمN وجھھا". وقال شاھد آخر سكان لديھا "جرح شديد في رأ زوجة المدعي

المدعي ضرب زوجته على رأسھا بصحن وأن "الدم كان يمN وجھھا". وعندما سألت لجنة التحقيق 

المدعَي عن الجرح الذي أصاب رأس زوجته قال إنه تشاجر مع زوجته في مناسبة منفصلة وأنه 

 فاصطدم رأسھا به وإنه أخذھا إلى المستشفى حيث تمت معالجة رأسھا بالقطب. دفعھا باتجاه الحائط 

 
استنادا إلى ا$فادات متقدمة الذكر وإلى إفادات المدعي نفسه، تجد المحكمة أن الوقائع التي  .28

 قامت عليھا العقوبات قد أثِبتت. 

 
 سوء السلوك

 
يطعن المدعي في ا*ستنتاج الذي توصل إليه مدير شؤون ا&ونروا في سوريا، وھو  .29

ا*ستنتاج القائل إن أفعاله تشكل سوء سلوك. ويطعن المدعي كذلك في التدابير التأديبية المفروضة 

) * يوجد نظام أساسي أو إداري للموظفين في الوكالة يجيز للوكالة معاقبته على 1محتجا بما يلي: 
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) نظرا إلى أن زوجته لم ترفع شكوى 2شاكل عائلية تقع في منزل العائلة وليس في مكان العمل، وم

 في محكمة وطنية فلم ينتھك أي قانون وطني. 

 

 على اYتي:  4.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .30

 
  

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

ن لدى الوكالة، وعليھم أ*ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا&داء موظفي

  السليم لواجباتھم مع الوكالة.

 

 
 اعتدى Toukolon 2014-UNAT-407في حكم محكمة ا&مم المتحدة لAستئناف  .31

 موظف ليس من موظفي ا&مم المتحدة في تجمع حدث بعد ساعات العمل فيجسديا على المدعي 

ن. وقد قضت محكمة ا&مم المتحدة قاعدة اللوجستيات التابعة لبعثة ا&مم المتحدة إلى السودا

للمنازعات في تلك القضية بأن ا*ختصاص القضائي لمنظمة ا&مم المتحدة لم يمتد ليشمل ا*عتداء 

مم الذي يرتكبه موظف ضد موظف آخر ليس من موظفي ا&مم المتحدة، بيد أن محكمة ا& الجسدي

 المتحدة لAستئناف فسخت حكم محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات وقضت بما يلي: 

  

للمنظمة تعريف لسوء السلوك على أنه  رد في أي موضع في القانون المدّون* ي

، و* يمكن ينحصر في ا&فعال التي يرتكبھا موظفون ضد موظفين آخرين

  استحسان اقتراح ذلك[.]

 

متحدة للمنازعات أنه * ينبغي لمنظمة ا&مم المتحدة تأديب من استد*ل محكمة ا&مم ال وكان .32

سوء سلوك إلى أن ينظر النظام القضائي الوطني في القضية؛ بيد أن محكمة  هموظف ُيشتَبه بارتكاب

 ا&مم المتحدة لAستئناف رفضت ھذا ا*ستد*ل وقضت بما يلي: 
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المتحدة للمنازعات، فإن ا&مم المتحدة شأنھا شأن بخAف استد*ل محكمة ا&مم 

المنظمات الحكومية الدولية في أرجاء العالم تتمتع بالسلطة بموجب قانونھا المدّون 

أحيل سوء السلوك  سواءً *تخاذ تدابير تأديبية ضد موظفيھا في حا*ت سوء السلوك 

  محلية أم *.  كمةمحإن أدين المتھم أمام  سواءً إلى محكمة محلية أم *، و

 

محكمة ا&مم المتحدة لAستئناف قرار ا$دارة القاضي بإنھاء خدمة الموظف بسبب  وثّبتت .33

سوء السلوك &نه اعتدى على موظف من غير موظفي ا&مم المتحدة في مبنى من مباني ا&مم 

المتحدة. وفي القضية الحاضرة، ُوجد أن المدعي ارتكب سوء سلوك عندما أثبت التحقيق أنه اعتدى 

في منزل عائلته الواقع في مبنى من مباني ا&مم   -التي ليست موظفة في الوكالة  -على زوجته 

، فإن ا*عتداء Toukolonالمتحدة. وفي ضوء فقه محكمة ا&مم المتحدة لAستئناف في قضية 

الجسدي الذي يرتكبه موظف ضد شخص غير موظف ُيعتبر سوء سلوك &ن ھذا الفعل ينافي النظام 

. والرد على الحجة الثانية للمدعي ھو أنه 4.1المحليين في ا&ونروا رقم  ا&ساسي للموظفين

 Abu Ghaliالمذكورة، والفقه القانوني في قضية  Toukolonبموجب الفقه القانوني في قضية 

2013-UNAT-366  لكي تتخذ ، فإن زوجة المدعي ليست بحاجة إلى رفع شكوى 43في الفقرة

* حاجة إلى إدانته بجريمة أمام المحكمة الوطنية لتفعل الوكالة ذلك. الوكالة تدبيرا تأديبيا، كما 

وبخAف حجة المدعي بأن الوكالة * تتمتع بالسلطة للتدخل في شؤونه العائلية، تAحظ المحكمة أن 

، ونرواوقع في مبنى من مباني ا& 2014يناير/كانون الثاني  25ا*عتداء على زوجة المدعي في 

ك أن ينقل سائق من سائقي ا&ونروا زوجة المدعي في سيارة من سيارات ا&ونروا إلى وتطلّب ذل

 مستشفى يافا لعAج إصاباتھا. 

 

 ةمبين يمع القيم ا&ساسية لNمم المتحدة كما ھا&سري عAوة على ذلك، يتعارض العنف  .34

 في ديباجة ميثاق ا&مم المتحدة: 

 

ل^نسان وبكرامة وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق ا&ساسية  •

الفرد وقدره وبما للرجال والنساء وا&مم كبيرھا وصغيرھا من 

 و  حقوق متساوية،
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*  *  *  

 

وأن ندفع بالرقي ا*جتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو  •

 ].[من الحرية أفسح

 
 استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن الوقائع المثَبتة ترقى إلى سوء سلوك.  .35

  

  تناسب العقوبة مع الذنب

 

جسامة ا*عتداءات ويزعم أن العقوبات المفروضة كانت أشد من الAزم،  فييطعن المدعي  .36

ويشير إلى الضغوطات النفسية الناجمة عن العيش في منطقة صراع قائA إن ھذه الضغوطات عامل 

 مخ̀فف. 

 

يجوز للمفوض العام على ما يلي: " 2.10ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .37

 الموظفين الذين يرتكبون سوء سلوك". فرض إجراءات تأديبية على 

 
التأديبية التي  للتدابيربيانا  1.110يورد النظام ا$داري للموظفين المحليين في القاعدة رقم  .38

 ، حيث ينص على ما يلي:الذين يرتكبون سوء سلوكيجوز اتخاذھا ضد الموظفين 

 
  

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

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

  [.]سوء السلوك

 

، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا&مم المتحدة لAستئناف في حكمھا رقم  .39

 في الحا*ت التي تشھد ية ا$دارة، و* يمكن مراجعته إ*ضمن صAح مستوى العقوبة يقع فإن

 ا". صارخ اأو تعسف "مجافاة واضحة للمنطق
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) 1المفروضة على سوء السلوك الذي ارتكبه المدعي ما يلي: شملت التدابير التأديبية  .40

حيث  كاملة.) خفض الرتبة بمقدار درجة 2ا$يقاف عن العمل إيقافا بA أجر مدة أربعة أشھر؛ و

إن الوقائع قد أثبِتت ومفادھا أن المدعي ارتكب اعتداءين خطيرين على زوجته في مبنى تملكه 

جدا وتعيد إلى الذاكرة أن المدعي في قضية  ةخفيف ةالتأديبي ابيرا&ونروا، تجد المحكمة أن التد

Toukolon  وة على ذلك، كان المدعي في زمن أحداث القضيةAعوقب بإنھاء خدمته. وع

يشغل وظيفة مسؤول أمني أقدم تمثلت مھمته في حراسة وحماية الموظفين وممتلكات ا&ونروا. 

ر التأديبية المفروضة ليست ا&شد، يتجلى أن مدير شؤون ا&ونروا في سوريا وحيث إن التدابي

ل المخ̀فف المتمثل في الحالة النفسية المتوترة للمدعي بسبب العيش في العام أخذ في ا*عتبار

 منطقة صراع.

 

استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن التدابير التأديبية المفروضة على المدعي لم تكن غير  .41

 متناسبة مع سوء السلوك الُمثَبت. 

 
ا&من ويلتمس العودة إلى أخيرا، يطعن المدعي في قرار نقله إلى خارج دائرة السAمة و .42

 على اYتي: 3.4وظيفته السابقة بالوضع السابق. ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 

 
  

في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا*عتبار الواجب لضرورة 

  تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

  

 
، Rolland 2011-UNAT-122قضت محكمة ا&مم المتحدة لAستئناف في حكمھا  .43

 :بما يلي 26وتحديدا الفقرة 

  

ھذه  ا&عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھناك دائما قرينة مفادھا أن

  .ھا قرينة قابلة للدحضالقرينة قرينة السAمة، لكن
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أو أسباب قانونية لحجته بأنه كان ينبغي عدم  تAحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل .44

نقله من دائرة السAمة وا&من أو لطلبه بأن يعود إلى وظيفته السابقة؛ ولذلك سوف ترد المحكمة 

 ھذه الحجة.  

 

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .45

 

   أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  فرانسوا كوزانجان  القاضي

 2016 مارس/آذار 16 بتاريخ

  

  2016مارس/آذار  16 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


