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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2015/021                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/017 

Date: 19 May 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  باغوت

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  ماتيس كيرن

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا)مم المتحدة  ضد ("المدعي")باغوت  كريستوفررفعھا ھذه دعوى  .1

، دعى عليه")باسم ا)ونروا ("الم في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضا&غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

    . إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوكوھو قرار 

  

  الوقائع 

 

، وحيث 2014ثاني يناير/كانون ال 10بحادثة وقعت في حيث إن القضية الحاضرة ترتبط  .2

الحادثة موضع نزاع، فسيتناول ھذا الحكم الوقائع موضع النزاع في الفرع  إن بعض وقائع ھذه

 .المخصص لIعتبارات

 

وظفت الوكالة المدعي في منصب مدير دائرة  2013أكتوبر/تشرين ا)ول  19اعتبارا من  .3

 ب تعيين محدد ا)جل مدته سنتين.خدمات الرقابة الداخلية بموج

 
إلى المدعي، طلب مدير  2014يناير/كانون الثاني  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

"ا)دوار والوصول تتطرق إلى ورقة مسودة  حولدائرة تخطيط موارد المؤسسة مIحظات عاجلة 

يناير/كانون الثاني  16سُترفع في ("ورقة تخطيط موارد المؤسسة") في تخطيط موارد المؤسسة" 

ن أعد المسودة كانت إلى مجموعة إدارة التنفيذ التي كان المدعي عضوا فيھا، علما أن مَ  2014

 السيدة ل، وھي متعاقدة في دائرة تخطيط موارد المؤسسة. 

 
أشار المدعي على مدير  2014يناير/كانون الثاني  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

با,تصال مباشرة بزميلين آخرين له في ؤسسة بأن يلتمس مدخIت رسمية دائرة تخطيط موارد الم

م المدعي مدخIت غير رسمية بعد "تصفح سريع" لورقة ددائرة خدمات الرقابة الداخلية، وقد ق

 تخطيط موارد المؤسسة واقترح ا,جتماع في مساء يوم ا)حد بشأن المدخIت غير الرسمية. 
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موجھة إلى ثIثة أشخاص  2014يناير/كانون الثاني  8رخة بموجب رسالة إليكترونية مؤ .6

بمن فيھم المدعي، طلبت السيدة ل تعليقات من دائرة خدمات الرقابة الداخلية على ورقة تخطيط 

 موارد المؤسسة. 

 
، مرر المدعي إلى السيدة ل 2014يناير/كانون الثاني  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 عن "التصفح السريع" التي قدمھا لمدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة. المIحظات التي تمخضت 

 
صباحا)،  5:22(الساعة  2014يناير/كانون الثاني  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

 مرر المدعي إلى السيدة ل المIحظات ا)ولية من زمIئه في دائرة خدمات الرقابة الداخلية. 

 
ظھرا)  12:50(الساعة  2014يناير/كانون الثاني  9 مؤرخةإليكترونية بموجب رسالة  .9

مIحظات للسيدة ل على ورقة تخطيط دائرة خدمات الرقابة الداخلية  منقدم مراجع حسابات كبير 

 موارد المؤسسة. 

 
(ليس يوم الجمعة يوم عمل)، التقى  2014يناير/كانون الثاني  10في يوم الجمعة الموافق  .10

قريب،  غداء. وبعد الغداء مرا بمتجر مشروبات كحوليةمحلي لتناول الالمدعي بالسيدة ل في مطعم 

ثم قصدا شقة المدعي التي كانت تبعد مسافة مشي على ا)قدام من المطعم. وفي شقة المدعي دار 

 جسدي من المدعي مع السيدة ل.  اتصالأمور شخصية تبعه  حولبينھما نقاش 

 
دة ل شكوى رسمية من سلوك محظور ضد رفعت السي 2014يناير/كانون الثاني  20في  .11

 المدعي إلى نائبة المفوض العام، وُمررت الشكوى إلى مديرة الموارد البشرية. 

 
طلبت مديرة الموارد البشرية إلى شعبة التحقيقات التابعة لمكتب  2014فبراير/شباط  3في  .12

 ل.خدمات الرقابة الداخلية في ا)مم المتحدة إجراء تحقيق في شكوى السيدة 

 
مارس/آذار  11فبراير/شباط إلى  3أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحقيقا من  .13

2014 . 
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 . 2014فبراير/شباط  7قابل محققو مكتب خدمات الرقابة الداخلية السيدة ل في  .14

 
 . 2014فبراير/شباط  14قابل محققو مكتب خدمات الرقابة الداخلية السيدة ھـ في  .15

 
 16الرقابة الداخلية مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة في قابل محققو مكتب خدمات  .16

 . 2014فبراير/شباط 

 
، أعلم مكتب خدمات الرقابة الداخلية 2014فبراير/شباط  16بموجب إشعار تحقيق مؤرخ  .17

 المدعَي بما يلي: 

 
  

ربما جري (مكتب خدمات الرقابة الداخلية) تحقيقا في مزاعم مفادھا أنك ... يُ 

  . 5/2007وك حسب تعريفه في التعميم رقم ارتكبت سوء سل

  

ارتكبت سلوكا ربما تلقى مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تزعم أنك 

خIل اجتماع مع السيدة [ل] في  2014يناير/كانون الثاني  10محظورا في 

مطعم، [...] و,حقا في مكان إقامتك؛ وإذا ثُبت ھذا فسيشّكل انتھاكا للنظامين 

يرقى إلى سوء سلوك قد للموظفين الدوليين في ا)ونروا، وھذا ا)ساسي وا&داري 

  .5/2007ضمن معنى التعميم رقم 

 
أعلم مكتب خدمات الرقابة الداخلية المدعي أن المقابلة سُتجرى في اليوم التالي، بيد أن  .18

عن حقه في  داخلية أنه "تنازلفورا وأعلم مكتَب خدمات الرقابة ال أن تبدأ المقابلةالمدعي طلب 

 ساعة"، فقابل محققو مكتب خدمات الرقابة الداخلية المدعي في اليوم نفسه.  24الـ

 

قابل محققو مكتب خدمات الرقابة الداخلية مراجع الحسابات الكبير من دائرة خدمات الرقابة  .19

 . 2014فبراير/شباط  17الداخلية في 
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 . 2014مارس/آذار  11 أصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقرير تحقيق مؤرخ .20

 
، أوجزت مديرة الموارد البشرية النتائج 2014مارس/آذار  20بموجب رسالة مؤرخة  .21

لتحقيق التي توصل إليھا مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقدمت للمدعي نسخة محررة من تقرير ا

ن جميع ؛ ثم قُدمت للمدعي ,حقا نسخة غير محررة من التقرير وم2014مارس/آذار  11المؤرخ 

 المرفقة به.  المبرزات

 
المؤرخة  مراعاة ا)صول القانونيةقدم المدعي ردا على رسالة  2014مايو/أيار  11في  .22

 وعلى تقرير التحقيق.  2014مارس/آذار  20

 
مع السيدة ل بعد رد المدعي أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية المزيد من المقابIت  .23

سة، ثم أصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقريرا نھائيا يحمل ومدير دائرة تخطيط موارد المؤس

 . 2014يونيو/حزيران  23تاريخ 

 
لخصت مديرة الموارد البشرية النتائج  2014يونيو/حزيران  26بموجب رسالة مؤرخة  .24

التي توصل إليھا مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقدمت للمدعي تقرير التحقيق النھائي مع مبرزات 

 ية. إضاف

 
 قدم المدعي ردا على تقرير التحقيق النھائي.  2014يوليو/تموز  21في  .25

 
، عقدت اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية اجتماعا 2014سبتمبر/أيلول  12في  .26

خاصا بطلب من المفوض العام بھدف استعراض حالة المدعي. ونظرا إلى الظروف السائدة، عينت 

كون أمين ا,جتماع الخاص بد, من يلمعنية بالرقابة الداخلية رئيس الطاقم لاللجنة ا,ستشارية ا

المدعي الذي لو, القضية لكان ھو أمين ا,جتماع بصفته مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

 5") المؤرخ 24("التوجيه التنظيمي  24من التوجيه التنظيمي رقم  10بموجب المادة 

 . وقد جاء في محضر ا,جتماع ما يلي: 2012أكتوبر/تشرين ا)ول 
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. أفادت اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية أنه ينبغي للمفوض العام 12

لدى تدبره في وزن ا)دلة أن يأخذ في الحسبان إن كانت ھناك أدلة واضحة ومقنعة 

سلوكا فيما إن ارتكب مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية  باعتبار مجمل ا)دلة

محظورا أم ,. وأشارت اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية بأنه ينبغي 

من كل من المشتكية ومدير  بّينةا,نتباه إلى مواطن التشابه والتنافر في المواقف الم

دائرة خدمات الرقابة الداخلية وكذلك إلى حا,ت التضارب في الشھادة التي تعتري 

  قاب الحادثة الحرجة. سلوك المشتكية في أع

  

[...]  

  

أفادت اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية بأنھا حبذت أن ينظر . 14

المفوض العام فيما إن كان )قدمية منصب مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

المنتظرة من محترف  ،بما في ذلك مدونة ا)خIقيات، وطبيعة عمله ومسؤولياته

  خدمات الرقابة الداخلية صلة بتقييم مدركات المشتكية. مقام مدير ب

  

[...]  

  

على المفوض العام بأن . أشارت اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية 16

بما وقع ريستعرض مجمل ا)دلة التي قد تدعم ا,ستنتاج القائل إن سلوكا محظورا 

يستعرض ا)دلة التي تدعم على المفوض العام بأن بطريقة أو أكثر؛ كما أشارت 

  ا,ستنتاج بأن السلوك المحظور ربما لم يقع. 

  

. أشارت اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية على المفوض العام بأن 17

يأخذ في الحسبان، وبصرف النظر عن السلوك المحظور، فيما إن ارتكب مدير 
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اكا لمدونة ا)خIقيات بصفته أحد دائرة خدمات الرقابة الداخلية إساءة أمانة وانتھ

  المديرين الرئيسيين الكبار في ا)ونروا. 

    

  

 

 
اجتمع المفوض العام ومديرة الموارد البشرية مع  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  15في  .27

 18المدعي &بIغه بقرار المفوض العام إنھاء تعيين المدعي بسبب سوء السلوك اعتبارا من 

، علما أن قرار المفوض العام كان مسطورا في رسالة تحمل التاريخ 2014أكتوبر/تشرين ا)ول 

 نفسه وأعطيت إلى المدعي. 

 

إلى مديرة الموارد  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .28

 ر المدعي عن "تأكيده الرغبة في ا,ستقالة بأثر فوري". البشرية عبّ 

 
أكدت مديرة الموارد  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  16ة بموجب رسالة إليكترونية مؤرخ .29

البشرية تسلّمھا للرسالة ا&ليكترونية المرسلة من المدعي بشأن استقالته وذكرت أن عليه تقديم 

أكتوبر/تشرين ا)ول  16رسالة استقالة رسمية للمفوض العام في موعد أقصاه نھاية الدوام في 

شارت مديرة الموارد البشرية إلى أن المدعي برفع استقالته وأتلتزم الوكالة بالرد عليھا.  2014

 عن استقالته في رسالة تحتوي ا)سطر التالية: "يقبل بأن تبلغ الوكالة أصحاب المصلحة المIئمين 

 
  

في أعقاب تلقي شكوى من إحدى العامIت في الوكالة، أجرى مكتب خدمات 

ي ا,عتبار ا)دلة والنتائج والتوصيات الرقابة الداخلية تحقيقا مستقI. وبعد ا)خذ ف

التي أفضى إليھا التحقيق وكذلك المشورة المقدمة من اللجنة ا,ستشارية المعنية 

بالرقابة الداخلية، رأى المفوض العام أن المزاعم أثبِتت حسب ا)صول، وبذلك 

 فُصل الموظف المعني من الوكالة". 
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ن مديرة الموارد البشرية، سحب المدعي بموجب ردا على الرسالة ا&ليكترونية المرسلة م .30

عرض ا,ستقالة؛ وأقرت مديرة  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  16رسالة إليكترونية مؤرخة 

 الموارد البشرية بتسلّمھا سحب ا,ستقالة. 

 

 . 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  18أنھي تعيين المدعي بسبب سوء السلوك اعتبارا من  .31

 
، رفع المدعي طلب مراجعة قرار إلى مديرة الموارد 2014)ول ديسمبر/كانون ا 14في  .32

 البشرية؛ ولم يقدم له رد عليه. 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا)ونروا للمنازعات  2015أبريل/نيسان  13في  .33

 . 2015أبريل/نيسان  14("المحكمة")، فأرسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
 ى عليه رده على الدعوى. ، رفع المدع2015مايو/أيار  14في  .34

 
رفع المدعي طلبا معنونا "طلب عقد جلسة استماع واستدعاء  2015يونيو/حزيران  12في  .35

 شھود" ("الطلب"). 

 
، رفع المدعى عليه ردا على الطلب معترضا على طلب 2015يونيو/حزيران  24في  .36

 جلسة ا,ستماع الشفھية. 

 
لحصول على إذن لرفع تعليقات" على رفع المدعي "التماسا ل 2015أغسطس/آب  6في  .37

 رد المدعى عليه على طلبه. 

 
رفع المدعى عليه وثيقة عنوانھا "رد على التماس ا&ذن رفع  2015أغسطس/آب  14في  .38

 تعليقات"، واعترض فيه على طلب المدعي لرفع تعليقات على الرد. 
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 2015سبتمبر/أيلول  21المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 103بموجب ا)مر رقم  .39

الموافقة على طلب المدعي لجلسة استماع شفھية، كما رأت المحكمة عدم ضرورة رفع  تتم

 المزيد من التعليقات. 

 
 17) المؤرخ 002("ا)مر رقم ) UNRWA/DT/2016( 002بموجب ا)مر رقم  .40

 22أعلمت المحكمة الطرفين أن المحكمة ستعقد جلسة استماع في  2016يناير/كانون الثاني 

صباحا في الرئاسة العامة ل[ونروا في عّمان. وطلبت  10في تمام الساعة  2016ر مارس/آذا

المحكمة حضور المدعي ومحاميه ومحامي المدعى عليه وكذلك المشتكية السيدة ل والشاھدة 

 السيدة ھـ والشاھد مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة. 

 
 . 002على ا)مر رقم رفع المدعى عليه ردا  2016يناير/كانون الثاني  25في  .41

 
وعلى الرد  002رفع المدعي مIحظاته على ا)مر رقم  2016فبراير/شباط  5في  .42

 من جانب المدعى عليه. المرفوع  2016يناير/كانون الثاني  25المؤرخ 

 
 8") المؤرخ 010) ("ا)مر رقم UNRWA/DT/2016( 010بموجب ا)مر رقم  .43

ة أمور أخرى على طلب المدعى عليه لمزيد من وافقت المحكمة من جمل 2016فبراير/شباط 

 الوقت &عداد قائمة الشھود النھائية الخاصة به. 

 
وكرر قوله  010، قدم المدعى عليه تعليقاته على ا)مر رقم 2016فبراير/شباط  17في  .44

إن السيدة ل , تستطيع ا&د,ء بالشھادة "إذا رأت المدعي )ن رؤيته ستسبب لھا كربا عاطفيا 

ديا"؛ واقترح المدعى عليه أن تشارك السيدة ل أو المدعي في الجلسة عن طريق وصلة وجس

 ، كما ذكر المدعى عليه أن المفوض العام سيدلي بالشھادة بصفته شاھدا. الفيديو

 
 18") المؤرخ 013)مر رقم ) ("اUNRWA/DT/2016( 013بموجب ا)مر رقم  .45

المفوض العام شخصيا ل^د,ء بالشھادة في ، وافقت المحكمة على حضور 2016/شباط فبراير
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إلى المدعي  2016فبراير/شباط  17جلسة ا,ستماع، وأرسلت تعليقات المدعى عليه المؤرخة 

 للحصول على تعليقاته النھائية. 

 
، واعترض على 013قدم المدعي مIحظاته تنفيذا ل[مر رقم  2016شباط فبراير/ 26في  .46

المدعي أو السيدة ل في الجلسة عبر وصلة الفيديو؛ ثم ُمررت  اقتراح المدعى عليه بأن يشارك

 إلى المدعى عليه. مIحظات المدعي 

 
أمرت  2016مارس/آذار  1) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 017بموجب ا)مر رقم  .47

المحكمة أن تقدم السيدة ل شھادة في حضور الطرفين بمن فيھم المدعي، وكذلك أن تخضع 

 لIستجواب. 

 
، 2016مارس/آذار  14) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 019مر رقم بموجب ا) .48

أمرت المحكمة المدعي أن يبلغ المحكمة فيما إن أراد المشاركة في الجلسة بصفة شاھد وأن يكون 

 لIستجواب أم أنه سيحضر فقط بصفة طرف يمثله محام. متاحا 

 
د لسة بصفة شاھأعلم المدعي المحكمة بأنه "سيشارك في الج 2016مارس/آذار  16في  .49

 لIستجواب".  متاح

 
 2016مارس/آذار  16) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 021بموجب ا)مر رقم  .50

 أعلمت المحكمة الطرفين بالترتيب النھائي وبتعليمات إجراء جلسة ا,ستماع. 

 
مدعي ومحاميه ومحامي ُعقدت جلسة استماع في حضور ال 2016مارس/آذار  22في  .51

المفوض العام والمدعي والسيدة ل والسيدة ھـ ومدير دائرة تخطيط  المدعى عليه، كما شارك

موارد المؤسسة بصفة شھود. وفي ختام جلسة ا,ستماع، أمرت المحكمة الطرفين بأن يقدما 

 مرافعاتھما الختامية كتابيا في غضون ثIثة أسابيع. 
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 2016مارس/آذار  24) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 022بموجب ا)مر رقم  .52

 . 2016أبريل/نيسان  12ت المحكمة الطرفين بأن يقدما مرافعاتھما النھائية في موعد أقصاه أمر

 
طلب المدعي أن تبدأ مدة ا)سابيع الثIثة اعتبارا "من يوم  2016مارس/آذار  24في  .53

 ". 2016مارس/آذار  29ة ا,ستماع، أي في ل ا)ول بعد الحصول على تسجيل جلسالعم

 
 28") المؤرخ 023) ("ا)مر رقم UNRWA/DT/2016( 023بموجب ا)مر رقم  .54

رفضت المحكمة طلب المدعي وأمرت الطرفين بتقديم مرافعاتھما النھائية في  2016مارس/آذار 

 .2016أبريل/نيسان  12موعد أقصاه 

 
قدم الطرفان مرافعاتھما النھائية للمحكمة امتثا, ل[مر رقم  2016أبريل/نيسان  12في  .55

 . 2016أبريل/نيسان  27المرافعات إلى الطرفين الخصمين على التوالي في ، وأرِسلت 023

 
  

  حجج المدعي

  

 يقدم المدعي الحجج التالية:     .56

  

i(  استند القرار المطعون فيه إلى معيار إثبات غير صحيح، فقد قرر مكتب خدمات الرقابة

"أدلة واضحة الداخلية والمفوض العام الوقائع بناء على "رجحان ا)دلة" وليس على 

 ومقنعة" حسب المطلوب في قضايا سوء السلوك؛ 

ii(  أخفق مكتب خدمات الرقابة الداخلية في أن يأخذ في الحسبان ا)دلة حسب ا)صول، حيث

استنتاجا باتا أن رواية السيدة ل ل[حداث صحيحة، لكن مكتب يستنتج تقرير التحقيق 

 من ا)دلة؛ خدمات الرقابة الداخلية توصل إلى استنتاجات خاطئة

iii(   التحقيق عيوب إجرائية جسيمة، فلم ُيعلم المدعي بفحوى المزاعم المقدمة ضده اعترت

 وبذلك لم يستطع الدفاع عن نفسه كما يجب خIل التحقيق؛ 
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iv(  عجز المفوض العام عن ضمان انعدام تضارب المصالح لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية

 ؛ يزوعن اتخاذ تدابير للحد من تأثير التح

v( "فا )حكام لم ُيمنح الفرصة للرد على "مسودة التفاصيل التحقيقيةIدليل التحقيقات لمكتب  خ

. وُوضع تقرير التحقيق في 2009خدمات الرقابة الداخلية المؤرخ مارس/آذار 

أي تعليق منه، كما لم ُيمنح الفرصة للتعليق على الوثائق طلب صورته النھائية بدون 

,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية أو لشرح موقفه أمامھا؛ ولم التي قُدمت للجنة ا

يحصل على الفرصة للتعليق على التوصيات التي أرسلتھا اللجنة ا,ستشارية المعنية 

 بالرقابة الداخلية إلى المفوض العام؛ 

vi(  نون ايناير/ك 10تبين ا)دلة أن التھم غير ُمثَبتة، وكان اللقاء بين المدعي والسيدة ل في

بط بالعمل، و, يوجد سلوك محظور )ن السيدة ل تراجتماعيا غير م 2014الثاني 

والذھاب إلى شقته لمواصلة الشرب بعد الغداء؛ وافقت على تناول الغداء مع المدعي 

كما وافقت السيدة ل على ا,تصال الجسدي ولم ُتجبر على ذلك ولم ُتفرض عليھا قيود، 

 غيره و, إساءة استعمال للسلطة؛ ولم يكن ھناك تحرش جنسي أو 

vii( لم يأخذ المفوض العام في ا,عتبار ا)دلة المبرئة؛ و 

viii(  أّثر موظفو الوكالة في الشھود الذين استدعاھم المدعي تأثيرا غير ,ئق، وقد كذبت كل

 من الضحية المزعومة وشاھدة ا&ثبات الوحيدة وھما تحت القسم. 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .57

  

i( ه إلى وظيفته السابقة؛ تإعاديطلب ر المطعون فيه، وفسخ القرا 

ii(  بديل ذلك أن ُيدفع إليه تعويض يساوي المبلغ الكامل للرواتب والمنافع التي كانت سُتدفع إليه

لو أنه بقي مديرا لدائرة خدمات الرقابة الداخلية حتى السن الطبيعي للتقاعد؛ وھناك 

 الصافي لسنتين؛  بديل آخر ھو أن ُيدفع إليه الراتب ا)ساسي

iii(  مراعاة ا)صول القانونيةصدور أمر بشطب تقرير التحقيق وجميع متعلقاته، ورسالة 

 وجميع متعلقاتھا، والقرار المطعون فيه من ملفه في شؤون الموظفين؛ 
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iv(  أن تصدر الوكالة، إذا لم ُيرجع إلى وظيفته السابقة، شھادة عمل صحيحة من حيث الوقائع

 ي به لجھات التوظيف المستقبلية؛ وتذكر جودة عمله وتوص

v( دو,ر أميركي وعن ا)تعاب  50,000مقدارھا  دفع تعويضات عن ا)ضرار المعنوية

   دو,ر أميركي.  35,000نية بمقدار القانو

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .58

  

i(  جاء إنھاء تعيين المدعي حسب ا)صول؛ 

ii( ليھا العقوبة التأديبية أثبِتت بأدلة واضحة ومقنعة تم الحصول عليھا إن الوقائع التي قامت ع

ه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتجلى من ا)دلة الوثائقية امن التحقيق الذي أجر

وشھادة المفوض العام في جلسة ا,ستماع أن معيار ا&ثبات الذي طبقه متخذ القرار 

 لمقنعة"؛ على ا)دلة ھو معيار ا)دلة "الواضحة وا

iii( ير دائرة خدمات الرقابة الداخلية وأنه عمل سابقا في مكتب نظرا إلى أن المدعي ھو مد

خدمات الرقابة الداخلية/نيروبي ومكتب خدمات الرقابة الداخلية/جنيف، اختارت الوكالة 

مكتب خدمات الرقابة الداخلية/فيينا ليتولى التحقيق، وذلك لھدف معين ھو تحاشي 

 ؛تضارب المصالح

iv(  وحواليه إزاء  2014يناير/كانون الثاني  10شّكلت ا)فعال التي ارتكبھا المدعي في

المشتكية تحرشا وتحرشا جنسيا وإساءة استعمال للسلطة، وھذا يرقى إلى سلوك 

 محظور وبذلك ھو سوء سلوك؛

v(  أجرى محققون نزيھون من مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحقيقا سليما؛ 

vi( دليل مقنع على أن التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية  لم يقدم المدعي أي

كان معيبا أو أن قرار إنھاء تعيينه اُتخذ بطريقة تعسفية أو مزاجية أو أن دافعه كان 
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التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في 

 القانون؛ 

vii(  د قُدمت للمدعي نسخ من تقريَري التحقيق اللذين أجراھما ، فقروعيت ا)صول القانونية

يونيو/حزيران  23و 2013مارس/آذار  11مكتب خدمات الرقابة الداخلية المؤرخين 

مع المبرزات. وحصل المدعي على الفرص للرد على كل من تقريَري  2014

مع  قانونيةمراعاة ا)صول الالتحقيق، كما نال قسطا كافيا من الوقت للرد على رسائل 

 مساعدة من محاميه؛ 

viii(  مع اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية بموجب الفقرة تشاور المفوض العام

&جراء استعراض ")24("التوجيه التنظيمي  24(ت) من التوجيه التنظيمي رقم 27

 خارجي ومستقل للحالة؛ 

ix(  الخطيرة والمركبة للسلوك الطبيعة تتناسب عقوبة إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك مع

في ضوء الوظيفة الرفيعة التي يشغلھا الموظف بصفته مدير دائرة خدمات وكذلك 

 الرقابة الداخلية؛ 

x(  التي جاء بھا المدعي في جلسة ا,ستماع؛ و ا)صول القانونية, دليل يثبت انتھاكات 

xi(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيIأساس قانونيا ل , 

      

 عليه ما يلي:  يلتمس المدعى .59

  

i(  السرية فيما يخص المشتكية؛ 

ii( رفض ا,نتصاف الذي يطلبه المدعي؛ و 

iii(  .رد الدعوى بكاملھا 

  

  ا#عتبارات

  

  المسائل التمھيدية



                                                                                                                                           

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/HQA/2015/021                                              

                                                                                                                         Judgment No.:   UNRWA/DT/2016/017                                             

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Page 15 of 45 

 

في حضور المدعي  2016مارس/آذار  22عقدت المحكمة جلسة استماع شفھية في  .60

ا والمدعي والسيدة ل ومحاميه ومحامي المدعى عليه، في حين شارك المفوض العام ل[ونرو

 والسيدة ھـ ومدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة بصفة شھود. 

 

لئن ُسجلت جلسة ا,ستماع إ, أن الجزء ا)خير منھا، بما في ذلك شھادة مدير دائرة تخطيط  .61

موارد المؤسسة، لم ُيسجل كما يجب بسبب مشكلة فنية، بيد أن المحكمة تؤكد أن مدير دائرة تخطيط 

 في المقابلة. ا&فادة التي أدلى بھاأمام المحكمة الشفھية  شھادتهل في لمؤسسة لم يعدّ موارد ا

 
  

 موضوع الدعوى

 
. يطعن المدعي في قرار المفوض العام ل[ونروا القاضي بإنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك .62

م المدعي وقد قام التدبير التأديبي على التحرش والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة؛ ويزع

أن الوقائع التي استندت إليھا العقوبة لم تثبت بأدلة واضحة ومقنعة وأنه , يمكن وصف الوقائع 

 المزعومة بأنھا سوء سلوك. 

 

فيما يلي بيان ل[حكام السارية من النظامين ا)ساسي وا&داري للموظفين وغيرھما من  .63

    ا&صدارات: 

  

 (أ) على ما يلي:  2.10رقم  ينص النظام ا)ساسي للموظفين الدوليين .64

 
 

تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء  تدابيريجوز للمفوض العام فرض 

  سلوك.
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(ب) التي كانت سارية في زمن  3.110قاعدة النظام ا&داري للموظفين الدوليين كانت  .65

 على ا`تي:تنص الوقائع 

  

ظام ا)ساسي للموظفين رقم النالفقرة ا)ولى من التأديبية بموجب  التدابيرتتألف 

من اللوم الكتابي، أو ا&يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو  2.10

شريطة أ, ُيعد ا&يقاف عن العمل على ذمة التحقيق  بسبب سوء السلوك الفصل

  ديبيا.  أت تدبيرا 4.110 رقمللموظفين بموجب قاعدة النظام ا&داري 

 

بما في ذلك التحرش  –بحظر التمييز والتحرش لخاص ا 06/2010ينص التعميم رقم  .66

 : 6) على ما يلي في الفقرة 06/2010، (التعميم وإساءة استعمال السلطة –الجنسي 

  

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

ت المعقول أنه يسبب إساءة أو إذ,, لشخص آخر. وقد يأخذ التحرش شكل كلما

 أو إساءة استعماله 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 إحراجه، ومثلھا 

 ا)فعال التي تخلق بيئة عمل تتسم بالترھيب والعدوانية وا&ساءة.

 

لب خدمات جنسية، ھو أي تودد جنسي غير مرحب به، أو ط التحرش الجنسي  ) ت

أو إيماءة ذات طبيعة جنسية، أو أي سلوك شفھي أو جسدي ذو طبيعة جنسية 

أو أي سلوك آخر ذو طبيعة جنسية قد ُيتوقع أو ُيدرك منه وفق المعقول أنه 

يسبب إساءة أو إذ,, لشخص آخر، وذلك عندما يتدخل ھذا السلوك في العمل، 

مل ترھيبية أو عدائية أو مسيئة؛ أو يكون شرطا للتوظيف، أو يخلق بيئة ع

يمكن أن يأخذ ھيئة حادثة إ, أنه  نمط سلوكيعلى ولئن كان في العادة ينطوي 

 .ن الذكور وا&ناث ضحايا أو جناةمنفردة، كما يمكن أن يكو
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ھي ا,ستخدام غير الIئق لموقع تأثير أو نفوذ أو  إساءة استعمال السلطة  ) ث

لى خطورة خاصة عندما يستخدم سلطة ضد شخص آخر؛ وينطوي ھذا ع

شخص تأثيره أو نفوذه أو سلطته ليؤثر تأثيرا غير ,ئق في الحياة المھنية 

لشخص آخر أو في أحوال توظيفه، ويشمل ھذا ِذكرا , حصرا التعيين أو 

ا,نتداب أو تجديد العقد أو تقييم ا)داء أو الترقية. وقد تشمل إساءة استعمال 

لق بيئة عمل عدائية أو مسيئة تشمل ِذكرا , حصرا السلطة السلوك الذي يخ

استخدام الترھيب أو التھديدات أو ا,بتزاز أو ا&كراه. ويتسم التمييز والتحرش، 

بما في ذلك التحرش الجنسي، بخطورة خاصة عندما يقترنان بإساءة استعمال 

      السلطة.

 

سق لمحكمة ا)مم المتحدة لIستئناف في القضايا التأديبية يحدده الفقه المتإن دور المحكمة  .67

 بما يلي: Applicant 2013-UNAT-302التي قضت في حكمھا 

  

يتطلب ا,ستعراض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة ا)مم المتحدة  .29

للمنازعات في ا)دلة المقدمة وفي ا&جراءات المستخدمة أثناء مجريات التحقيق 

السياق على محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات "النظر  الذي تجريه ا&دارة. وفي ھذا

الوقائع المثَبتة تعتبر  تفيما إن أثبِتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة، وفيما إن كان

سوء سلوك [حسب النظامين ا)ساسي وا&داري للموظفين]، وفيما إن كانت العقوبة 

ارة عبء إثبات وقوع سوء متناسبة مع الذنب أم ,"؛ وبطبيعة الحال "تحمل ا&د

عندما يكون إنھاء "السلوك المزعوم الذي )جله اُتخذ تدبير تأديبي ضد موظف". و

ھذا يعني "، و"بأدلة واضحة ومقنعةالتعيين نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء السلوك 

 aدة راجح رجحانا كبيرا" (ُحذفت الحاشية). أن صدق الوقائع المؤك   
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، Messinger, 2011-UNAT-123حدة لIستئناف في حكمھا قضت محكمة ا)مم المت .68

 بما يلي:

  

من الواضح أّن محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات , تملك الو,ية للتحقيق في 

من النظام ا)ساسي لمحكمة ا)مم المتحدة  2شكاوى التحرش بموجب المادة 

مطعون فيھا سليمة للمنازعات؛ لكن بغية البّت فيما إن كانت القرارات ا&دارية ال

الدوافع، يقع ضمن نطاق اختصاص محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات النظر في 

  مزاعم التحرش، وھذا يختلف عن إجراء تحقيق من جديد في شكوى من التحرش. 

 

ح في عملية اتخاذ القرار؛ ييزعم المدعي أن المفوض العام استخدم معيار إثبات غير صح .69

ن المفوض العام كان يعي جيدا معيار ا&ثبات المطلوب في قضية إنھاء ويتجلى من القرار نفسه أ

التعيين بسبب سوء السلوك. وعلى المحكمة النظر فيما إن طبق المفوض العام معيار ا&ثبات 

 المطلوب في القضية الحاضرة تطبيقا صحيحا أم ,. 

 

ومة وأن معيار ا&ثبات مع ا)خذ في الحسبان أن المدعي يطعن في العديد من الوقائع المزع .70

المطلوب ھو ا)دلة الواضحة والمقنعة، فإن المحكمة ستقيم قرارھا أو, على الوقائع التي , طعن 

فيھا، وثانيا على ا)دلة المادية مثل الرسائل ا&ليكترونية والرسائل النصية، ثم ثالثا على الشھادات 

دا. و, يحتوي ھذا الحكم في طياته بعض في الحا,ت التي تكون فيھا مصداقية الشاھد راجحة ج

الوقائع التي يزعمھا الطرفان وذلك )نھا غير مدعومة بأدلة؛ ولھذا السبب , طائل من تناول 

وفي الحا,ت التي ترى المحكمة فيھا أن واقعة أثِبتت وأن ھذه الواقعة مدعومة فقط المحكمة لھا. 

 بشھادة شفھية، فستشير المحكمة إلى ذلك. 

 
  

 وقائعال
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أكتوبر/تشرين  18قرر المفوض العام إنھاء تعيين المدعي بسبب سوء السلوك اعتبارا من  .71

، فقد رأى المفوض العام أن المدعي ارتكب سلوكا محظورا ھو على وجه التحديد 2014ا)ول 

في زمن الوقائع  تالتحرش والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ضد السيدة ل التي كان

 10مع دائرة تخطيط موارد المؤسسة. وحدثت الوقائع المزعومة في يوم الجمعة الموافق متعاقدة 

عندما التقت السيدة ل بالمدعي في مطعم لتناول الغداء (ليس الجمعة يوم  2014يناير/كانون الثاني 

 ذھبا إلى شقة المدعي، وبعدما غادرت السيدة ل شقة المدعي ذھبعمل في ا)ونروا)، وبعد الغداء 

 المدعي بسيارته إلى شقتھا واتصل بھا عددا من المرات. 

  

 الغرض من الغداء •

 

اعتبر المفوض العام في قراره أن الغرض من الغداء كان بحث ورقة تخطيط موارد  .72

 نالسيدة ل تعمل عليھا، بيد أن المدعي يطعن بقوة في ھذه النتيجة ويزعم أ تالمؤسسة التي كان

يا فحسب. وبناء على ذلك، على المحكمة النظر فيما إن قامت النتيجة الغرض من الغداء كان اجتماع

 التي توصل إليھا المفوض العام على أدلة واضحة ومقنعة أم ,. 

 

, طعن في أن عIقة اجتماعية وجدت بين المدعي والسيدة ل بصفتھما جزءا من مجموعة  .73

&مضاء "ساعات شرب سعيدة". من الزمIء الذين اعتادوا ا,لتقاء في أمسيات أيام الخميس 

المدعي السيدة ل والسيدة ھـ إلى  ادع 2013نوفمبر/تشرين الثاني  26وبرسالة إليكترونية مؤرخة 

، وقد ردت السيدة ل 2013ديسمبر/كانون ا)ول  8النبيذ خIل ا)سبوع الذي بدأ في  تجربةمنزله ل

 15ى "مطلع السنة القادمة". وفي واقترحت تأجيل اللقاء حت 2013ديسمبر/كانون ا)ول  11في 

، دعت السيدة ل المدعي وأو,ده الذين كانوا يزورونه إلى الغداء في 2013ديسمبر/كانون ا)ول 

 صمنزلھا. و, طعن أيضا في أن المدعي والسيدة ل تعامI مع بعضھما بعضا في العمل فيما يخ

في زمن الوقائع تعمل على إنجاز واجباتھا في دائرة تخطيط موارد المؤسسة؛ وكانت السيدة ل 

إدارة التنفيذ المزمع ورقة تخطيط موارد المؤسسة التي كانت سُتقدم للبحث في اجتماع مجموعة 
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، وھو اجتماع كان المدعي سيحضره بصفته مدير دائرة 2014يناير/كانون الثاني  16في  عقده

 خدمات الرقابة الداخلية. 

 
ة جدا على ورقة تخطيط موارد المؤسسة وأنھا كانت تبين ا)دلة أن السيدة ل كانت قلق .74

متلھفة على الحصول على تعليقات دائرة خدمات الرقابة الداخلية قبل اجتماع مجموعة إدارة التنفيذ، 

وكانت مھتمة على نحو خاص بالحصول على تعليقات المدعي نظرا إلى خبرته المستفيضة في 

بشأن ورقة  السيدة لالتي راودت  لمدعي الشواغلا وأكد جميع الشھود بمن فيھم ؛مسائل مشابھة

 تخطيط موارد المؤسسة. 

 
لمؤسسة، في حين تزعم السيدة ل أن الغرض من الغداء كان بحث ورقة تخطيط موارد ا .75

 يطعن المدعي في الغرض من الغداء زاعما أنه كان حدثا اجتماعيا ليس إ,. 

 
ل الزمني ل[حداث ذات الصلة وأن تحدد على المحكمة &ثبات الحقيقة أن تستعرض التسلس .76

يناير/كانون الثاني  8أو, الزمان الذي قررت فيه السيدة ل والمدعي ا,لتقاء لتناول الغداء. في 

، تبادل المدعي ومدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة والسيدة ل رسائل إليكترونية بشأن 2014

مجموعة إدارة التنفيذ. ومع أن المدعي ومدير لله ورقة تخطيط موارد المؤسسة وا,جتماع المخطط 

تخطيط موارد المؤسسة حاو, إيجاد وقت مIئم لبحث ورقة تخطيط موارد المؤسسة إ, أن دائرة 

، فاقترح المدعي على مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة أن يلتقوا يوم ا)حد الموافق ھذا لم يتحقق

، علما أن يوم ا)حد يوم عمل عادي في ا)ونروا بيد لبحث الورقة 2014يناير/كانون الثاني  12

 كان عطلة رسمية.  2014يناير/كانون الثاني  12أن يوم ا)حد الموافق 

 
 2014يناير/كانون الثاني  8تبين ا)دلة أن المدعي قدم في رسالة إليكترونية مؤرخة  .77

ة بعض "المدخIت صباحا) بناء على طلب مدير دائرة تخطيط موارد المؤسس 07:47(الساعة 

لورقة تخطيط موارد غير الرسمية" لمدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة بعد "تصفح سريع" 

المؤسسة؛ كما أشار المدعي على مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة أن يطلب "مدخIت رسمية 

خدمات من دائرة خدمات الرقابة الداخلية" من خIل ا,تصال مباشرة بزميلين آخرين في دائرة 
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أرسل صباحا)  11:12( 2014يناير/كانون الثاني  8. وبرسالة إليكترونية مؤرخة الرقابة الداخلية

بما  المدعي إلى السيدة ل الرسائل ا&ليكترونية التي تبادلھا مع مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة

يناير/كانون الثاني  8فيھا تعليقات "التصفح السريع" التي قدمھا. وفي رسالة إليكترونية مؤرخة 

صباحا)، أرسلت السيدة ل مسودة ورقة تخطيط موارد المؤسسة إلى ثIثة زمIء  10:31( 2014

 14في دائرة خدمات الرقابة الداخلية بمن فيھم المدعي وطلبت مIحظاتھم في موعد أقصاه 

 05:22( 2014يناير/كانون الثاني  9. وفي رسالة إليكترونية مؤرخة 2014يناير/كانون الثاني 

صباحا) أرسل المدعي بصفة "السرية" إلى السيدة ل مسودة المIحظات التي أعدھا زميIه في 

 دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن ورقة تخطيط موارد المؤسسة. 

 
تتجلى من الملف واقعة , تطعن فيھا السيدة ل أو المدعي، وھي أنھما اتفقا خIل مكالمة  .78

على تناول الغداء في يوم الجمعة  2014يناير/كانون الثاني  8بعاء الموافق ھاتفية في يوم ا)ر

، و, يتوفر نص مكتوب للمحادثة التي دارت بينھما. لكن 2014يناير/كانون الثاني  10الموافق 

من الواضح أنه كانت لدى السيدة ل مصلحة في تناول الغداء مع المدعي للحصول على مIحظاته 

مصلحة السيدة ل في الحصول على المIحظات  بيد أنتخطيط موارد المؤسسة،  على ورقةالكاملة 

 , تعني أن ھذا كان دافعھا الوحيد لتناول الغداء مع المدعي. 

 
يناير/كانون  10على المحكمة النظر إن كان ما يزال لدى السيدة ل سبب حقيقي في صباح  .79

عي أم ,، فقد تقرر الغداء بمكالمة ھاتفية لبحث ورقة تخطيط موارد المؤسسة مع المد 2014الثاني 

 2014يناير/كانون الثاني  9. وبرسالة إليكترونية مؤرخة 2014يناير/كانون الثاني  8جرت في 

صباحا)، أرسل المدعي بصفة "السرية" إلى السيدة ل مسودة مIحظات أعدھا  05:22(الساعة 

تخطيط موارد المؤسسة. وبھذا تبين ا)دلة أن زميIه في دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن ورقة 

دائرة خدمات الرقابة موظفي السيدة ل ما ألغت موعد الغداء مع أنھا تسلّمت مسودة مIحظات 

صباحا) على  09:11(الساعة  2014يناير/كانون الثاني  9الداخلية، بل ردت السيدة ل في 

الة ا&ليكترونية. وبالنسبة إلى يوم تقول "صباح الخير، شكرا على الرس ةالمدعي برسالة نصي

, يمكنني الشرب ومعدتي  -الجمعة، ھل نتناول الغداء في مقھى بول في سيتي مول أو,؟؟؟ 

خاوية"، ولم يرد في رسالتھا ھذه إلى المدعي ذكر لورقة تخطيط موارد المؤسسة، ناھيك عن أن 
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توحي بأنه قد ُخطط لشيء آخر بعد في سيتي مول أو," عبارة "ھل نتناول الغداء في مقھى بول 

الشرب ومعدتي خاوية" على نحو معقول كما لو أن الغداء، كما يمكن أن ُتفھم عبارة ", يمكنني 

 جزءا من الخطة كان تعاطي المشروبات الكحولية بعد الغداء. 

 
مايو/أيار  11لفت نظر مديرة الموارد البشرية في  ھو الذي تIحظ المحكمة أن المدعي .80

التي كانت ما تزال مسجلة  2014يناير/كانون الثاني  9إلى وجود الرسالة النصية المؤرخة  2014

الجوال، ثم استجوب المحققون السيدة ل بشأن محتوى ھذه الرسالة وسألوھا إن كانت ما  هفي ھاتف

 لم أحذف أي افردت قائلة "أعتقد أنھا ُمسحت ... أن تزال تحتفظ بنسخة من الرسالة في ھاتفھا

 أن السيدة ل مسحت ھذه الرسالة من ھاتفھا عمدا. في جلسة ا,ستماع شيء"، بيد أن المدعي زعم 

 
إليھا رسالة تقول  2014يناير/كانون الثاني  9ردا على رسالة السيدة ل أرسل المدعي في  .81

أليس من ا)فضل أن  "شكرا على الرسالة. يقع مقھى بول في الطرف ا`خر من المدينة من شقتي

بعد ذلك تقي في مطعم غاسبرز وغامبيني في عبدون؟ الميزة ا)خرى لھذا أنه يمكنك أن تساعديني نل

من متجر الكحول قرب سكني وذلك للتحدث [منقول] للفطور المتأخر الذي فّوار النبيذ الفي اختيار 

رى تقول سنقيمه في السنة الجديدة في يوم السبت"؛ ثم ردت السيدة ل على المدعي برسالة نصية أخ

؟ ھل ستأتي الليلة؟". في ھذه المرحلة، من 1"بالتأكيد، ذلك مكان جميل أيضا. ما رأيك في الساعة 

 الجلي أن المدعي والسيدة ل قررا مكان الغداء وموعده. 

 
كررت السيدة ل في خIل المقابلة التي أجريت معھا وكذلك في جلسة ا,ستماع قولھا إنھا  .82

وأن تحظى  2014يناير/كانون الثاني  9عي في اللقاء المسائي في كانت تأمل في مقابلة المد

بالفرصة لبحث ورقة تخطيط موارد المؤسسة، بيد أن ا)دلة تبين أن المدعي قدم قبل ذلك بعض 

يناير/كانون  9وأرسل إلى السيدة ل في صباح  2014يناير/كانون الثاني  8المIحظات ا)ولية في 

زميIه في دائرة خدمات الرقابة الداخلية، وبھذا , توجد أدلة مادية  مIحظات أعدھا 2014الثاني 

بل على العكس من ذلك تتسم الرسائل النصية التي تبادلتھا تثبت أن الغداء كان مرتبطا بالعمل فقط، 

وليس  بسياق اجتماعي 2014يناير/كانون الثاني  10السيدة ل والمدعي بشأن الغداء المزمع في 

 العمل. بط بتربإطار م
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 10على أن الغرض من الغداء في  إن الدليل الوحيد، إلى جانب شھادة السيدة ل، .83

تعلق بالعمل ھي شھادة السيدة ھـ التي أفادت في المقابلة التي أجريت  2014يناير/كانون الثاني 

بعد  2014يناير/كانون الثاني  9أنھا اتصلت بالمدعي في ب 2014فبراير/شباط  14معھا في 

يناير/كانون الثاني  10. وتقول السيدة ھـ إن المدعي أعلمھا أنه سيلتقي بالسيدة ل في ع عملاجتما

بشأن الورقة [التي قامت السيدة ل] بكتابتھا" وأنه "كان يرى أنھا  شواغل)نه "كانت لديه  2014

سل إليھا" معقدة جدا بحيث تستعصي على ا&دارة العليا وھو مستوى مجموعة إدارة التنفيذ التي سُتر

. وأكدت السيدة ھـ ھذا في شھادتھا في جلسة ا,ستماع إلى لغة أبسط"؛وأن الورقة "احتاجت ... 

قال المدعي إنه , "يتذكر ھذه  2014فبراير/شباط  16وفي المقابلة التي أجريت مع المدعي في 

المؤسسة مع السيدة المحادثة إطIقا" وقال في جلسة ا,ستماع إنه لم يناقش َقط ورقة تخطيط موارد 

ھـ )ن ذلك لم يكن من شأنھا، كما قال إنه من غير المحتمل أن السيدة ھـ تتذكر محتوى المكالمة 

لة المحققين لھا، وقال إن السيدة ل والسيدة ھـ تربطھما صداقة بالھاتفية التي جرت قبل شھر من مقا

ن، حتى لو كانت الصداقة الوثيقة وثيقة وإن شھادة السيدة ھـ اخُتلقت لدعم مزاعم السيدة ل. لك

ليس موجودة بين السيدة ل والسيدة ھـ تIحظ المحكمة أن السيدة ھـ كانت أيضا صديقة للمدعي. و

من مزاعم المدعي، و, من ا)دلة الواردة في ملف القضية، ما يشير إلى أن السيدة ھـ كان لديھا 

ليه، تعتبر المحكمة أن شھادة السيدة ھـ سبب &يذاء المدعي أو أنھا شعرت بسوء نية تجاھه. وع

 موثوقة. 

 

في ضوء ما سبق، تجد المحكمة أن ھناك أدلة واضحة ومقنعة على أن الغرض من الغداء  .84

كان وفقا للمشاركين إما حدثا اجتماعيا ومرتبطا بالعمل أو كان  2014يناير/كانون الثاني  10في 

السيدة ل كانت مھتمة ببحث ورقة تخطيط موارد اجتماعيا خالصا، فI يمكن أن المدعي أغفل أن 

المؤسسة معه حتى لو كان الغداء لقاء اجتماعيا غير رسمي. وفي المقابل، , يمكن أن تكون السيدة 

ل قد أغفلت ا&شارات بأن المدعي اھتم با,رتباط ا,جتماعي بھا بما في ذلك تذوق النبيذ وزيارتھا 

ورقة تخطيط موارد المؤسسة. وعليه، , توجد أدلة واضحة  لشقته أكثر بكثير من اھتمامه ببحث
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ومقنعة على أن المدعي أغوى السيدة ل لتناول الغداء معه بذريعة أنه سيكون غداء عمل لبحث 

 ورقة تخطيط موارد المؤسسة. 

 
 2:44الساعة  2014نون الثاني يناير/كا 10طلبت السيدة ل في رسالة نصية أرسلتھا في  .85

مساء. وقد فسرت ذلك في المقابلة التي أجريت  5:00ة ھـ بأن تتصل بھا الساعة من السيد عصرا

معھا بقولھا إنھا قصدت من ذلك التماس عذر للمغادرة إذا أطال المدعي الحوار بينھما. وھنا , تتفق 

س متسقا المحكمة مع النتيجة التي توصل إليھا المفوض العام وھي أن ھذا الطلب إلى السيدة ھـ "لي

، فا)دلة تبين أن الغداء كان منتھيا في اللحظة التي أرسلت فيھا السيدة مع مفھوم اللقاء ا,جتماعي"

ل الرسالة النصية إلى السيدة ھـ وأنھما لم يناقشا ورقة تخطيط موارد المؤسسة وأنھما وصI توا 

مساء  5ي اللقاء في الساعة ھننصية فقط أن السيدة ل أرادت أن تإلى شقة المدعي. وتبين الرسالة ال

بيد أن ھذا ليس دليI واضحا ومقنعا على أنھا كانت ما تزال تأمل في مناقشة ورقة تخطيط موارد 

ُتعتبر رسالتھا النصية  المؤسسة مع المدعي؛ بل على النقيض من ذلك، فمن المعقول بالمثل أن 

سيكون اجتماعيا فحسب وأنھا لم تكن دليI على فھم السيدة ل من تلك اللحظة فصاعدا بأن الحوار 

 مساء في شقة المدعي.  5:00ترغب في البقاء بعد الساعة 

 
النتيجة التي توصل إليھا المفوض العام في رسالة ، ترى المحكمة أن في ضوء ما تقدم .86

 ، وھي النتيجة القائلة: 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  15القرار المؤرخ 

 
  

ل إليه مكتب خدمات الرقابة الداخلية وھو أن إشارة تفق مع ا,ستنتاج الذي توصأ"

حقيقية بشأن ورقة تخطيط موارد المؤسسة  شواغل[المدعي] [للسيدة ل] بأن لديه 

  ‘" 2014يناير/كانون الثاني  10,ختIق سبب للقاء [السيدة ل] في ’كانت فقط 

  

وم بالوقائع التي حدثت في يجة , تدعمھا أدلة واضحة ومقنعة؛ ورأي المحكمة ھذا مدعإنما ھي نت

المطعم وفي شقة المدعي. وتIحظ المحكمة أن السيدة ل شربت كأسين من النبيذ في المطعم وقبلت 
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,جتماع  ترقبھاالعديد من المشروبات الكحولية في شقة المدعي؛ و, ينسجم تعاطيھا الكحول مع 

                 عمل مع المدعي. 

 
مقنعة على أن مناقشة ورقة وقضي بعدم وجود أدلة واضحة ن المحكمة تإالقول  قصارى .87

يناير/كانون الثاني  10تخطيط موارد المؤسسة كانت فقط عذرا من المدعي للقاء السيدة ل في 

2014 . 

  

  الغداء •

 

يناير/كانون  10تتشابه روايتا السيدة ل والمدعي عن الوقائع التي حدثت في المطعم في  .88

الغداء وزجاجة نبيذ ثم طلب المدعي بعد ذلك كأس نبيذ آخر لنفسه. ، حيث تناو, 2014الثاني 

مناقشة المدعي بشأن ورقة تخطيط موارد المؤسسة خIل الوقت الذي وتزعم السيدة ل أنھا حاولت 

أمضياه في المطعم لكنه اقترح العمل على ورقة تخطيط موارد المؤسسة في شقته؛ بيد أن المدعي 

يوجد دليل على ھذا الحوار، لكن السيدة ل , تطعن في أنھا قبلت وبI ينفي حجة السيدة ل، و, 

 تردد الذھاب إلى شقة المدعي بعد الغداء. 

 

وفي الطريق إلى شقة المدعي توقفا بمحل مشروبات كحولية، واشترى المدعي نبيذا  .89

لمدعي حُضرھا كIھما؛ وسأل اسيَ  لية أخرى استعدادا )مسية كوكتيIت كحوليةومشروبات كحو

 لكي تجربھا فوافقت. الكحولية إعداد بعض وصفات الكوكتيIت السيدة ل إن كان يستطيع 

 

  الشقة •

 

ليست ھناك تباينات كثيرة بين إفادة المدعي وإفادة السيدة ل بشأن ما حدث في الشقة، و,  .90

السيدة ل  يطعن أي منھما في واقعة مفادھا أنھما لم يناقشا ورقة تخطيط موارد المؤسسة وإن زعمت

أنھا حاولت ذلك وأن المدعي صد محاو,تھا. أعّد المدعي كأَسي كوكتيل لكل منھما، ومن الجلي أن 

 قد تبخرت في ھذه المرحلة. فرصة السيدة ل لمناقشة ورقة تخطيط موارد المؤسسة 
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, طعن في أن السيدة ل والمدعي انخرطا في حوار ذي طبيعة شخصية في شقته وأن  .91

لھا معنى بعض أوارق التاروت التي اختارتھا؛ كما لم يطعن أحد في أن اتصا, المدعي شرح 

جسديا حدث بين المدعي والسيدة ل، فقد دلك المدعي يدھا وقدمھا ولمس كتفھا، ولم تعترض السيدة 

ل على ا,تصال الجسدي إ, عندما وضع المدعي أصبع قدمھا في فمه وعضه مسببا لھا ا)لم. 

ل أيضا عندما وضع المدعي إبھامھا في فمه واستخدم الطريقة ذاتھا على ما يبدو واعترضت السيدة 

 " الحواجز، وكانت تلك نھاية ا,تصال الجسدي. فكلكي "ي

 
مساء والساعة  5:00, تطعن السيدة ل في أنھا لم ترد على مكالمَتي السيدة ھـ الساعة  .92

,ختIق عذر مساء  5:55في الساعة  ء. ومن الثابت أن السيدة ل اتصلت بالسيدة ھـمسا 5:30

لمغادرة شقة المدعي وذلك بالتظاھر بوقوع حالة طارئة في منزلھا مع خادمتھا، ثم أخبرت السيدة ل 

المدعي بأنھا مضطرة إلى المغادرة فورا بسبب ھذه الحالة الطارئة. واتصلت السيدة ل بالسيدة ھـ 

ود حالة طارئة، فاقترح المدعي أن يوصلھا مساء وواصلت التظاھر بوج 6:00مرة أخرى الساعة 

 آخر للمدعي. بسيارته إلى بيتھا لكن السيدة ل غادرت الشقة بدون إعطاء أي شرح 

 
  

 ا)حداث التي تلت •

  

استقلت السيدة ل سيارة أجرة في الشارع بعد مغادرة شقة المدعي، وأرشدت سائق سيارة  .93

مساء لتطلب إليھا القدوم إلى منزلھا )نھا  6:05ا)جرة إلى شقتھا واتصلت بالسيدة ھـ في الساعة 

مساء اتصل المدعي بالسيدة ل لمعرفة ماھية الحالة  6:06لم تشعر بأنھا على ما يرام. وفي الساعة 

الطارئة ولكي يخبرھا بأنه في طريقه إلى منزلھا، فطلبت السيدة ل إلى سائق سيارة ا)جرة أن 

 يأخذھا إلى منزل السيدة ھـ. 

 

السيدة ل أثناء وقوفھا أمام بناية السيدة ھـ في انتظار السماح لھا بالدخول رسالة  أرسلت .94

لتخبره بأنھا كانت مع حارس البناية التي تقطنھا، وطلبت  مساء 6:21نصية إلى المدعي الساعة 



                                                                                                                                           

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/HQA/2015/021                                              

                                                                                                                         Judgment No.:   UNRWA/DT/2016/017                                             

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Page 27 of 45 

ھا و, طعن في أن المدعي في تلك ا)ثناء قاد سيارته إلى شقة السيدة ل ولم يجد إليه أ, يزعج نفسه.

مساء والساعة  6:24مساء والساعة  6:23ھناك، ثم اتصل بالسيدة ل ثIث مرات في الساعة 

أرسل المدعي رسالة نصية إلى السيدة ل مساء  6:26مساء لكنھا لم ترد. وفي الساعة  6:26

 يخبرھا بأنه كان خارج البناية التي تسكنھا وسألھا إن أرادت منه أن "يبقى أو أن يعود أدراجه"، ثم

 مساء لكنھا لم ترد.  6:27اتصل المدعي مرة أخرى بالسيدة ل في الساعة 

 
شھدت السيدة ھـ أن رائحة الكحول كانت تفوح من السيدة ل عندما وصلت إلى شقتھا وأنھا  .95

مساء اتصل المدعي بالسيدة ل وكانت  6:29كانت تشعر بالغثيان وأنھا تقيأت مرتين. وفي الساعة 

وسمعت السيدة ھـ جزءا لت السيدة ل مكبر الصوت ؛ وخIل ھذه المكالمة شغّ دقيقة 17مدة المكالمة 

مساء  7:12من الحوار، ثم عاد المدعي إلى شقته وأرسل رسالة نصية إلى السيدة ل في الساعة 

من مساء  11:30مساء لكنھا لم ترد، ورجعت إلى شقتھا حوالى الساعة  9:20وأخرى في الساعة 

 تلك الليلة. 

 
صباحا أرسل المدعي رسالة نصية  5:47في الساعة  2014 /كانون الثانيايرين 11في  .96

ه وإعطائه يلإوشكرھا بسبب "إصغائھا" التي اتبعھا إلى السيدة ل اعتذر فيھا عن "طريقة الخيارات" 

من اليوم عصرا  3:26"الفرصة للمساعدة"، كما وعد بأ, يقول المزيد في ھذا الصدد. وفي الساعة 

 المدعي ا,تصال بالسيدة ل لكنھا لم ترد. نفسه، حاول 

 
، مررت السيدة ل مسودة نھائية من ورقة تخطيط موارد 2014يناير/كانون الثاني  12في  .97

 المؤسسة إلى مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة وذكرت أنھا لم تحصل على مIحظات المدعي. 

 
المدعي مIحظاته على الورقة  قدم 2014يناير/كانون الثاني  13في يوم ا,ثنين الموافق  .98

صورة بلمدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة وأرسل الرسالة ا&ليكترونية ذاتھا إلى السيدة ل 

وفي الرسالة ا&ليكترونية المرسلة إلى مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة اعتذر المدعي منفصلة. 

طاع الكھرباء عن البناية في معظم يوم على "عدم إرسال التعليقات [إليه] في أمس" معلI ذلك "بانق
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السبت" وأن "الوقود قرر النفاد في وقت ما خIل السبت ليI"، وقال أيضا إنه "لم يحصل على 

 مقدار الوقت المتوقع لمراجعتھا لكنه أراد تقديم بعض ا)فكار [له]". 

 
المؤسسة أنھا أعلمت السيدة ل مدير دائرة تخطيط موارد  2014يناير/كانون الثاني  15في  .99

, تستطيع عرض ورقة تخطيط موارد المؤسسة في اجتماع مجموعة إدارة التنفيذ )ن حادثة وقعت 

مع "موظف كبير" وأنھا لم تشعر بأمان في عّمان. ولم تعرض السيدة ل ورقة تخطيط موارد 

 . 2014يناير/كانون الثاني  16المؤسسة في اجتماع مجموعة إدارة التنفيذ في 

 
 احثات مع مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة ومديرة الموارد البشرية عادت السيدةبعد مب .100

رفعت السيدة ل شكوى  2014يناير/كانون الثاني  20ل إلى ديارھا في المملكة المتحدة. وفي 

 رسمية من السلوك المحظور إلى نائبة المفوض العام ضد المدعي. 

 
ة ومقنعة؛ وترى ائع التي تدعمھا أدلة واضحكما تقدم الذكر، أوردت المحكمة فقط الوق .101

متقدمة الذكر أثبِتت. وعلى المحكمة ا`ن النظر فيما إن كانت الوقائع المثَبتة  المحكمة أن الوقائع

 ى إلى سوء سلوك و, سيما التحرش أو التحرش الجنسي أو إساءة استعمال السلطة. قتر

 
  

  سوء السلوك

  

 الغداء •

 
فإن من الواضح أن  2014يناير/كانون الثاني  10ماع يوم أيا كان أول مقترحي ا,جت .102

. 2014يناير/كانون الثاني  10المدعى لم يمارس أي ضغط على السيدة ل لتناول الغداء معه في 

وكما تقدم الذكر، , يوجد دليل واضح ومقنع يدعم النتيجة التي توصل إليھا المفوض العام وھي أن 

حقيقية بشأن ورقة تخطيط موارد المؤسسة كانت فقط  شواغلن لديه "إشارة [المدعي] [للسيدة ل] بأ

 ‘". 2014يناير/كانون الثاني  10,ختIق سبب للقاء [السيدة ل] في ’
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، علما أن تبّين للسيدة ل في الغداء أن المدعي لم ُيرد مناقشة ورقة تخطيط موارد المؤسسة .103

لمدعي أجبرھا على شرب الكحول، ولذلك ترى عاما , تقول إن ا 40السيدة ل التي تبلغ من العمر 

المحكمة أن أفعال المدعي قبل الغداء وخIله , تعتبر سوء سلوك. وعليه، , تشكل الوقائع المثَبتة 

 بشأن أفعال المدعي قبل الغداء وخIله تحرشا أو تحرشا جنسيا أو إساءة استعمال للسلطة. 

 
  

 الشقة •

 
وافقت بمحض إرادتھا على الذھاب إلى شقة المدعي،  , شك لدى المحكمة في أن السيدة ل .104

وتبّين الوقائع المثَبتة أن السيدة ل ساعدت المدعي على تحضير كوكتيل واحد على ا)قل في شقته، 

 كما أن المدعي لم يجبرھا على شرب الكوكتيIت. 

 

ية طبيعة شخصب يتسمھناك أدلة واضحة ومقنعة على أن المدعي والسيدة ل خاضا نقاشا  .105

عصرا تقريبا والساعة  3:00وأن اتصا, جسديا وقع بينھما. ووقعت ھذه ا)حداث بين الساعة 

طبيعة شخصية بين شخصين بالغين تفاعI اجتماعيا في  لهمساء؛ وترى المحكمة أن حوارا  6:00

السابق ضمن مجموعة ا)صدقاء ذاتھا , يعتبر تحرشا، ولم تزعم السيدة ل أنھا رفضت ا,تصال 

لجسدي إ, عندما عض المدعي أصبع قدمھا وإبھامھا، كما , يطعن أحد في أن المدعي أنھى ا

 ا,تصال الجسدي في تلك اللحظة. 

 
المسألة التي تنتظر البت من المحكمة ھي إن كانت الوقائع تشكل تحرشا جنسيا أم ,، حيث  .106

مرحب به"، فھل  ھو أي تودد جنسي غير على أن "التحرش الجنسي 06/2010ينص التعميم 

يمكن أن المدعي كان يعي أن أفعاله كانت غير مرحب بھا؟ في القضية الحاضرة نجد أن السيدة ل 

عاما وتعيش في لندن، وتبين ا)دلة أن السيدة ل والمدعي  40امرأة عاملة ومتزوجة يقارب عمرھا 

اعترضت على سلوكه إلى شربا قدرا كبيرا من الكحول وأنھا لم ُتشر بأي طريقة إلى المدعي بأنھا 

ن عض المدعي أصبع قدمھا وإبھامھا، وقد مر في تلك اللحظة على بقائھما معا أربع ساعات أ

 اثنتان منھا في شقة المدعي. 
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عاما؛ وبصفته مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية ليس ھو  55يبلغ المدعي من العمر  .107

بشأن ورقة تخطيط موارد في العمل اعI معا المشرف المباشر للسيدة ل. وتظھر ا)دلة أنھما تف

المؤسسة وأنھما كانا جزءا من مجموعة ا)صدقاء ذاتھا التي كانت تنظم وتحضر أحداثا اجتماعية 

راضھا على تواجتماعات شرب بعد العمل. وتتساءل المحكمة عن السبب عدم تعبير السيدة ل عن اع

دم مغادرتھا الشقة عندما أصبح الحوار أو عن سبب ع ا,نزعاجسلوك المدعي فور شعورھا ب

 شخصيا، وبالتأكيد عندما بدأ ا,تصال الجسدي. 

 
ترى المحكمة أنه لم يوجد سبب يمنع السيدة ل من الطلب من المدعي بأن يوقف ا,تصال  .108

شعرت في  ھاالجسدي، بل تبين ا)دلة أنه توقف عندما طلبت إليه ذلك بوضوح. وتزعم السيدة ل أن

مساء بانزعاج كبير وبأنھا عرضة للخطر لكنھا لم تجرؤ على أن تطلب منه  4:30 حوالى الساعة

    التوقف )نه مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛ لكن , يوجد دليل على ھذا.  

 
على أن التوددات الجنسية يجب أن تكون "غير مرحب بھا"،  06/2010رقم  التعميمينص  .109

مزعوم أن يستطيع وفق المعقول أن يفھم أن تودداته غير مرحب بھا. وھذا يعني أنه ينبغي للجاني ال

عIقة صداقة فحسب، وھو دعاھا لم يكن المدعي والسيدة ل على عIقة جنسية، بل كانت تربطھما 

إلى شقته بعد الغداء وھي قبلت الدعوة وشربا عددا من كؤوس الكوكتيل، ثم دار بينھما حديث 

ل جسدي مع السيدة ل. وتبين ا)دلة أنھا لم تطلب إليه في بداية شخصي وأقدم المدعي على اتصا

 ا,تصال الجسدي أن يتوقف، وأنه توقف عندما طلبت إليه ذلك. 

 
إن  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  15يقول المفوض العام في رسالة القرار المؤرخة  .110

واضحة ومقنعة تدعم ھذه "المشتكية بذلت جھودا معقولة لتعبر عن عدم رضاھا"، لكن , توجد أدلة 

، فقد عبرت السيدة ل عندئذ عن شعورھا با)لم النتيجة إ, عندما عض المدعي أصبع قدمھا وإبھامھا

. وتجد المحكمة أنه حتى تلك اللحظة استطاع المدعي أن يعتبر وأنھى المدعي ا,تصال الجسدي

لة واضحة ومقنعة على وفق المعقول أن سلوكه لم يكن "غير مرحب به"؛ وعليه، , توجد أد

التحرش الجنسي في الشقة، وھذه نتيجة تدعمھا إفادة السيدة ل نفسھا في جلسة ا,ستماع، حيث 
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أيمكنك القول إن المدعي تحرش بك جنسيا؟"، فكان جوابھا أنھا لم  ،سألتھا المحكمة "في رأيك

 تعرف. 

 
  

       ا)حداث التي تلت •

 
لسيدة ل لشقة المدعي مختلفة تماما، فعندما اختلقت إن ا)حداث التي وقعت بعد مغادرة ا .111

مساء وأخبرته بأنھا مضطرة إلى  5:55السيدة ل عذرا لمغادرة شقة المدعي في حوالى الساعة 

المغادرة فورا بسبب حالة طارئة اقترح المدعي عليھا أن يأخذھا إلى بيتھا بسيارته لكنھا رفضت 

فجأة عندما خرج المدعي من الغرفة. وفي ھذه اللحظة  العرض، ثم انتھزت الفرصة لمغادرة الشقة

يمكن أنه تولد لدى المدعي شك معقول في الحالة الطارئة المزعومة؛ وحتى لو افترضنا أن المدعي 

صدق قول السيدة ل بشأن الحالة الطارئة وأراد أن يساعدھا إ, أن السيدة ل أرسلت إليه في الساعة 

يھا بأنھا كانت مع حارس البناية التي تقطنھا وتطلب إليه بأ, مساء رسالة نصية تخبره ف 6:21

يزعج نفسه، لكنه مع ذلك ذھب بسيارته إلى شقتھا ولم يجدھا ھناك ثم اتصل بالسيدة ل ثIث مرات 

مساء لكنھا لم ترد على أي منھا.  6:26مساء والساعة  6:24مساء والساعة  6:23في الساعة 

رسالة نصية إلى السيدة ل يخبرھا بأنه كان خارج البناية التي  أرسل المدعي 6:26وفي الساعة 

تسكنھا وسألھا إن أرادت منه أن "يبقى أو أن يعود أدراجه"، ثم حاول المدعي ا,تصال بالسيدة ل 

 مساء لكنھا لم ترد. 6:27مرة أخرى في الساعة 

 

بغي للمدعي أن يكون ، كان ينالمتقدمةفي ضوء الوقائع المثَبتة كما ھي مسطورة في الفقرة  .112

واعيا على نحو معقول بأنه لم تكن ھناك حالة طارئة بخIف قول السيدة ل وأنھا أرادت ترك 

صحبته، كما كان جليا أن السيدة ل لم تكن في شقتھا أو أنھا لم ُترد فتح الباب له. وفي ھذه اللحظة 

غادرة شقته وأن أي عمل ما كان أي شخص عاقل سيشك في أن الحالة الطارئة كانت مجرد عذر لم

مساء  6:29سُيعتبر غير مرحب به، بيد أن المدعي اتصل بالسيدة ل في الساعة  يقدم عليه بعد ذلك

لت السيدة ل، التي كانت في شقة السيدة ھـ، . وشغّ دقيقة 17فردت عليه ودار بينھما حوار مدته 

 مكبر الصوت في ھاتفھا لكي تسمع السيدة ھـ الحوار. 
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دة ھـ أنھا سمعت جزءا من الحوار بين السيدة ل والمدعي؛ ووفقا للسيدة ھـ شھدت السي .113

ل "مقدر لنا أن نكون معا، فھذه ھي الطريقة التي يخّيرك  ةلسيدلتحدث المدعي عن "الكون" وقال 

مھما طال ا)مر".  4أو  3بھا الكون"، ومضى قائI "أنا خارج منزلك وسأبقى ھنا ساعتين أو 

، قالت له السيدة ل ",، أرجوك أ, تقلق نفسك. أرجوك اذھب إلى منزلك و, تزعج ووفقا للسيدة ھـ

 :Iنفسك، فأنا بخير"، لكنه رد عليھا قائ 

 
  

لكن [...] مقدر لنا أن نكون معا، فنحن توأم روحي وقدرنا أن نكون معا والكون 

ن ھذا رتب ھذه الخطة وأنا أفھم الكون بصورة أفضل مما تفھمينه أنت تعتقدين أ

التي يعني أن الكون يعتقد أننا ينبغي أ, نكون معا لكني أفھم أن ھذه ھي الطريقة 

 لكن يجب عليك أن تختاري الليلة.   يخيرك بھا الكون ولك ا,ختيار

 
نظرا إلى الطريقة التي أنھَي بھا ا,جتماع في الشقة، تجد المحكمة من الواضح أن السيدة ل  .114

دعي أكثر من ذلك؛ وعليه، فإن أفعال المدعي المتمثلة في ا,تصال لم ترغب في التحدث إلى الم

، وكذلك إرسال ثIث رسائل مساء 6:29مساء والساعة  6:06بالسيدة ل ست مرات بين الساعة 

مساء، شّكلت بالتأكيد سلوكا غير مرحب به، ناھيك  9:20مساء والساعة  6:26نصية بين الساعة 

دقيقة كما وصفتھا السيدة ل والسيدة ھـ في  17التي استمرت عن أن فحوى المكالمة الھاتفية 

عندما  2014يناير/كانون الثاني  11شھادتيھما يشكل تحرشا جنسيا. وتواصل التحرش الجنسي في 

صباحا وحاول ا,تصال بھا في الساعة  5:47أرسل المدعي رسالة نصية إلى السيدة ل الساعة 

 عصرا.  3:26

 

على أنه ليشكل السلوك تحرشا جنسيا يجب أن يكون "توددا  06/2010التعميم رقم ينص  .115

سيا غير مرحب به" وأنه "قد ُيتوقع أو ُيدرك منه وفق المعقول أنه يسبب إساءة أو إذ,, لشخص جن

آخر، وذلك عندما يتدخل ھذا السلوك في العمل [...] أو يخلق بيئة عمل ترھيبية أو عدائية أو 
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العادة ينطوي على نمط سلوكي إ, أنه يمكن أن يأخذ ھيئة حادثة مسيئة" وكذلك "لئن كان في 

 . منفردة"

 
في القضية الحاضرة، ثُبت في إفادة وشھادة مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة الذي كان  .116

أن السيدة ل كانت مضطربة بعد الحاثة. ووفقا لمدير دائرة تخطيط موارد المشرف المباشر للمدعي 

لسيدة ل با)مان في عّمان، ولم تستطع عرض ورقة تخطيط موارد المؤسسة المؤسسة، لم تشعر ا

 . 2014يناير/كانون الثاني  16في اجتماع مجموعة إدارة التنفيذ في 

 
وبعد أيام قليلة من الحادثة، وفي أعقاب مباحثات مع مدير دائرة تخطيط موارد المؤسسة  .117

 في المملكة المتحدة.  ومديرة الموارد البشرية، عادت السيدة ل إلى وطنھا

 
لكن من من الراجح جدا أن السبب في ردة فعل السيدة ل ھي طبيعتھا الحساسة جدا،  .118

أنھا رأت أن أفعال المدعي سببت لھا "إساءة أو إذ,," وأن بيئة عملھا أصبحت "عدائية"  الواضح

 10الغداء في يوم  وبالرغم من أن المحكمة قضت أنه لم يثُبت أن الغرض من بعد الحادثة. وعليه،

اجتماع عمل، إ, أن التحرش الجنسي الذي وقع بعد مغادرة عقد ھو  2014يناير/كانون الثاني 

السيدة ل لشقة المدعي أسفر عن آثار مباشرة في بيئة عمل السيدة ل، وبھذا توافرت المتطلبات التي 

 . 06/2010يفرضھا التعميم 

 
  

 التناسب

 
شقته في  السيدة لكمة أن أفعال المدعي فقط بعدما غادرت كما تقدم البحث، وجدت المح   .119

ي سوء سلوك. ولدى إثبات ارتكاب التشكل تحرشا جنسيا وبالت 2014يناير/كانون الثاني  10

موظف لسوء السلوك، يتمتع المفوض العام بسلطة اجتھادية واسعة لفرض التدابير التأديبية، ودور 

 . المحكمة في استعراض قراره دور محدود
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 Ogorodnikovمن حكمھا  30استشھدت محكمة ا)مم المتحدة لIستئناف في الفقرة  .120

2015-UNAT-549  بحكمھاSanwidi 2010-UNAT-084 وبحكمھا ،Cobarrubias 

2015-UNAT-510 :ء بما يليIوفيه نطقت بج ، 

 
  

، وھو 2010...ما فتئ فقه محكمة ا,ستئناف متسقا وجليا منذ جلستھا ا)ولى في 

  ما يلي:  يرسخ

  

عند الحكم على صحة ممارسة ا)مين العام لIجتھاد في المسائل ا&دارية فإن محكمة 

المنازعات تبت فيما إن كان القرار قانونيا وعقIنيا وصحيحا إجرائيا ومتناسبا أم ,، 

كما يمكن للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل يعتد بھا أو إن دخلت في ا,عتبار 

ا؛ منحرفأو  منافيا للعقل يعتد بھا، وتستطيع أيضا النظر فيما إن كان القرار مسائل ,

بيد أن دور محكمة المنازعات ليس النظر في صحة ا,ختيار الذي أقدم عليه ا)مين 

العام من بين أنواع ا&جراءات العدة المتاحة له؛ كما , يتمثل دور المحكمة في استبدال 

 م.  قرارھا بقرار ا)مين العا

 

 
في القضية الحاضرة فرض المفوض العام أشد العقوبات التي تنص عليھا قاعدة النظام  .121

(ب) وھي الفصل بسبب سوء السلوك. وتنص قاعدة النظام 3.110ا&داري للموظفين الدوليين رقم 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  3.110ا&داري للموظفين الدوليين رقم 

  

النظام ا)ساسي للموظفين الفقرة ا)ولى من تأديبية بموجب ال التدابيرتتألف (ب) 

من اللوم الكتابي، أو ا&يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو  2.10رقم 

شريطة أ, ُيعد ا&يقاف عن العمل على ذمة التحقيق  بسبب سوء السلوك الفصل

  يبيا.  دأت، تدبيرا 4.110 رقمللموظفين بموجب قاعدة النظام ا&داري 
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أما وقد وجدت المحكمة أن أفعال المدعي فقط بعد مغادرة السيدة ل لشقته تشكل سوء   .122

سلوك، فإن دور المحكمة ا`ن ھو النظر فيما إن كان المفوض العام سيفرض التدبير التأديبي ذاته، 

نفسھا التي وقائع أن سوء السلوك ينحصر في الأي إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك، لو أنه اعتبر 

  اعتبرتھا المحكمة سوء سلوك. 

 

أسباب قراره في جلسة ا,ستماع مشيرا إلى النصيحة التي  شرح المفوض العام بالتفصيل .123

تلقاھا من مديرة الموارد البشرية ومدير إدارة الشؤون القانونية با&نابة واللجنة ا,ستشارية المعنية 

ير التأديبي المفروض ذكر المفوض العام في رسالة القرار بالرقابة الداخلية. وفي مسألة تناسب التدب

 جملة أمور منھا ما يلي:  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  15المؤرخة 

 
  

إن ارتكاب كبار المديرين لسلوك  –المنصب (الوظيفة وا)قدمية)  •

محظور أمر ينطوي على خطورة شديدة؛ وفي ھذه الحالة َمن 

ھدت إليه المسؤولية العامة ارتكب السلوك المحظور ھو مدير عُ 

، عن ا)خIقيات والتحقيقات والرقابة الداخلية عموما في الوكالة

فقد كنت في موقع أمانة عجزت عن احترامه. وأشير أيضا إلى أن 

سوء سلوكك قّوض ثقتي في قدرتك على النھوض بمسؤوليات 

 وظيفتك، كما قّوض ثقتي فيك بصفتك أحد كبار المديرين. 

  

  أن شدة العقوبة المفروضة على المدعي ارتبطت بمنصبه الكبير في الوكالة. من الجلي 

 
فور ا&ثبات بأن الوقائع بلغت حد التحرش الجنسي تجب معاقبة الجاني بسبب سوء السلوك.  .124

وتجد المحكمة أن سوء السلوك يتسم بخطورة خاصة عندما يتورط فيه مدير كبير مثل مدير دائرة 

ية التي تتمثل مھمتھا في تقديم خدمات الرقابة الداخلية التي تضيف القيمة إلى خدمات الرقابة الداخل

الوكالة وتدعمھا في سبيل تحقيق مھمتھا. وكان المدعي بصفته مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية 
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يمسك بزمام مسؤولية ا&شراف على شعبة التحقيقات، وشعبة الضمانات والخدمات ا,ستشارية، 

 قييم، كما أن مكتب ا)خIقيات كان ملحقا إداريا بدائرة خدمات الرقابة الداخلية. وشعبة الت

 

تستحضر المحكمة أن استعراضھا لتناسب تدبير تأديبي إنما ھو استعراض محدود، و,  .125

؛ وليس دور المحكمة النظر في صحة منحرفةأو  منافية للعقلتستطيع فسخ العقوبة إ, إذا كانت 

دم عليه المفوض العام من ضمن ا&جراءات العدة المتاحة له. و, تستطيع المحكمة ا,ختيار الذي أق

حتى وإن  منحرفةأو منافية للعقل في القضية الماثلة أمامنا الحكم بأن العقوبة المطعون فيھا كانت 

أخذنا في الحسبان فقط ا)فعال التي ارتكبھا المدعي بعد مغادرة السيدة ل لشقته؛ وعليه، تجد 

 المطعون فيه كان غير متناسب مع الذنب. محكمة أن المدعي لم يثبت أن التدبير التأديبي ال

 
  

  مراعاة اصول القانونية

  

 تضارب المصالح •

  

زعم المدعي في جلسة ا,ستماع أن رئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مكتب فيينا  .126

رح م يشيقة في ھذا الصدد، كما لوقع في تضارب مصالح، بيد أن المدعي لم يقدم أي تفاصيل دق

أو كيفية تحيزھم ضده. وفي رأي المحكمة  ح في ھذه القضيةأمام تضارب مصال كيف كان المحققون

أنه لو ظھر خطر تضارب المصالح لدى المحققين أو مكتب خدمات الرقابة الداخلية في فيينا لكان 

ھم بأسمائھم أو أعلم الوكالة عن تضارب مصالح ينبغي للمدعي تقديم طلب تنحية المحققين فور علم

 محتمل من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية في فيينا. 

 

تIحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم أي طلب من ھذا القبيل خIل التحقيق وأنه أثار ھذه  .127

ر النھائي على التقري 2014يوليو/تموز  21المسألة للمرة ا)ولى وبعبارات مبھمة في رده المؤرخ 

 للتحقيق، وذكر في الجزء ذي الصلة ما يلي بالتحديد: 
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التحيز وغياب المتعددة على مؤشرات التخلفت [ا)ونروا] عن النظر فيما إن كانت 

المھنية لدى فريق التحقيق تتطلب إحالة المسألة إلى ھيئة تحقيق أخرى , سيما أني 

  ل ا,نضمام إلى ا)ونروا؛اخلية قبكنت موظفا في مكتب خدمات الرقابة الد

  

وشھادةُ المفوض العام خIل جلسة بخIف زعم المدعي، تبين ا)دلة الواردة في الملف  .128

ا,ستماع أن الوكالة أخذت في ا,عتبار منصب المدعي بصفته مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

بت الوكالة إلى شعبة التحقيقات وخبرته العملية السابقة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية عندما طل

التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في فيينا إجراء تحقيق في شكوى السيدة ل؛ وعليه، ترى 

المحكمة أن المدعي لم يثبت وجود تضارب مصالح لدى المحققين أو مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

 في فيينا. 

  

 عدم إعIمه بالمزاعم المقدمة ضده •

 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  06/2010تعميم رقم ينص ال  .129

  

في الحا,ت التي يقرر فيھا مدير ا&قليم أو مدير الموارد البشرية المضي في تحقيق 

  رسمي، ينبغي إعIم الجاني المزعوم بالزعم (المزاعم). 

 

ى ما عل 18ينص دليل إجراء التحقيقات في سوء السلوك الذي أعدته ا)ونروا في الصفحة  .130

 يلي بشأن معيار التحقيقات: 

  

يحق للشخص [موضوع التحقيق] أن يعرف فحوى المزاعم المقدمة ضده و/أو 

 .)ي تعليقات سلبيةا)سس 
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أعلم مكتب خدمات الرقابة الداخلية  ،2014فبراير/شباط  16تحقيق مؤرخ  بموجب إشعار .131

 المدعي بما يلي: 

  

مكتب خدمات الرقابة الداخلية يجري الغرض من ھذه المذكرة ھو إعIمك أن ... 

تحقيقا في مزاعم مفادھا أنك ارتكبت سوء سلوك حسب تعريفه في التعميم رقم 

5/2007 .  

  

تلقى مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تزعم أنك ارتكبت سلوكا محظورا في 

خIل اجتماع مع السيدة [ل] في مطعم، [...]  2014يناير/كانون الثاني  10

وا)ساسي حقا في مكان إقامتك؛ وإذا ثُبت ھذا فسيشّكل انتھاكا للنظامين ا&داري و,

يرقى إلى سوء سلوك ضمن معنى التعميم قد للموظفين الدوليين في ا)ونروا، وھذا 

  .5/2007رقم 

 

  

 

بما  Flores 2015-UNAT-525قضت محكمة ا)مم المتحدة لIستئناف في حكمھا  .132

 يلي: 

  

)مين العام بأن ا)سئلة التي ُطرحت خIل المقابلة كانت كافية . [...] يحتج ا23

لكي تفھم السيدة فلوريس المزاعم المقدمة ضدھا، بيد أنه , ينفي أنھا لم ُتعلم بماھية 

وتIحظ محكمة ا,ستئناف أن الفقه  ؛المزاعم قبل المقابلة. وليس ا,ستجواب إعIما

بإعIم الموظفين  زام المترتب على ا&دارةتالذي استشھد به ا)مين العام بشأن ا,ل

غير  فقه بالتھم فقط عند الشروع با&جراءات التأديبية وليس خIل التحقيق ا)ولي

  جوھري في ھذه القضية. 
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ينص في الجزء ذي  2014فبراير/شباط  16إن سجل مقابلة المدعي مع المحققين المؤرخ  .133

 الصلة على ما يلي: 

  

   ھل تقر بأني قدمت لك إشعار تحقيق في صباح ھذا اليوم؟أيھا [المدعي]، . 27

  . نعم28

يفيد وھل تقر بأنك أعلِمت خ;ل فترة ا:شعار أننا تلقينا تقرير سوء سلوك . 29

   مع السيدة [ل]. 2014يناير/كانون الثاني  10بتورطك بشأن لقاء حدث في 

   . نعم (التشديد في ا)صل) 30

 

أن  2014فبراير/شباط  16أعلِم بموجب إشعار تحقيق مؤرخ تIحظ المحكمة أن المدعي   .134

 2014يناير/كانون الثاني  10مكتب خدمات الرقابة الداخلية تلقى معلومات تزعم أنه بتاريخ 

"ارتكب سلوكا محظورا خIل لقاء مع السيدة [ل] في مطعم، [...] و,حقا في مكان السكن". ويشير 

الذي يتناول "إجراءات المزاعم  5/2007ضمن معنى التعميم إشعار التحقيق إلى سوء سلوك ممكن 

والشكاوى والحماية من ا,نتقام بسبب ا&بIغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق 

 والتحقيق". 

 

 ما يلي:  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  15ذكر المفوض العام في رسالة القرار المؤرخة  .135

 
  

بة الداخلية من تقييم جميع ا)دلة، ما كان من إلى أن فرغ مكتب خدمات الرقا

المعقول أو مما ينسجم وروح المسؤولية أن يذكر مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

بالتحديد أنواع السلوك المحظور الخاضعة للتحقيق، علما أن لتعريف السلوك 

أربعة عناصر منھا التحرش، والتحرش  06/2010المحظور بموجب التعميم رقم 

سي، وإساءة استعمال السلطة. وأنا أرى أنك حظيت بمعلومات كافية في زمن الجن
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المقابلة لتفھم أنك كنت خاضعا لتحقيق في زعم ارتكابك التحرش والتحرش الجنسي 

يناير/كانون الثاني  10لسلطة ضد المشتكية خIل اللقاء في و/أو إساءة استعمال ا

2014.  

 
ي معلومات للمدعي حول مزاعم التحرش والتحرش بخIف قول المفوض العام، لم تقدم أ .136

إلى إجراءات المزاعم  5/2007الجنسي وإساءة استعمال السلطة المرفوعة ضده. ويشير التعميم 

والشكاوى والحماية من ا,نتقام بسبب ا&بIغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق 

بما في ذلك التحرش الجنسي  –يز والتحرش بحظر التميالخاص  06/2010والتحقيق؛ أما التعميم 

، كما لم 2014فبراير/شباط  16المؤرخ ، فلم ُيذكر في إشعار التحقيق وإساءة استعمال السلطة –

 يذكره المحققون خIل المقابلة التي أجريت مع المدعي. 

 

 لو افترضنا أن المدعي لم يأخذ في ا,عتبار أنه كان متورطا في ارتكاب تحرش أو تحرش .137

جنسي أو إساءة استعمال للسلطة، فھذا يعني أنه ربما لم يستطع فھم المزاعم المرفوعة ضده على 

وجه التحديد، ناھيك عن أن ا&شارة في إشعار التحقيق إلى سلوك محظور خIل لقاء مع السيد [ل] 

دثت في في مطعم ثم ,حقا في محل سكنه ربما أدت إلى لبس )نه , يمكن اعتبار الوقائع التي ح

 المطعم تحرشا أو تحرشا جنسيا أو إساءة استعمال للسلطة. 

 
من الجلي أن المدعي لم يكن عالما تماما بالمزاعم المقدمة ضده خIل جزء كبير من  .138

درك فحوى المزاعم المقدمة ضده فقط عند أالمقابلة؛ فوفقا لنص المقابلة التي أجريت معه، بدا أنه 

 . ويرد في الجزء ذي الصلة من نص المقابلة ما يلي: قرةف 835مما مجموعه  746الفقرة 

 
  

وقد أعلِمُت أنك بعد ذلك اتصلت بھا وشرعت في محادثة طويلة زادت . 740

  دقيقة؟  15مدتھا على 

  دقيقة. نعم 17 . نعم، المكالمة التي مدتھا741
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. وفيھا أخبرتھا بأنك اضطررت إلى العودة وبأن تلك كانت الفرصة الوحيدة 742

  لتكونا معا، وقلت لھا كلمات مفادھا أنكما توأم روحي وإن الكون يخّيركما؟ 

743 ., .  

  . وأن قدركما أن تكونا معا؟744

ونكمل  تأتي. ,. كان كIمي ھذا يتعلق برغبتھا أو عدم رغبتھا في أن 745

الحوار أو ... وأيضا أن أعرف ماذا كان يحدث. , أنا لم، أنا قطعا لم ... أنا 

  طيع أنا , أتذكر أي حوار من ھذا النوع. أست

 . واو، حسنا، أستطيع أن أفھم لماذا أنا ھنا (التشديد في ا)صل) 746

 
تIحظ المحكمة أن المحققين استھلكوا جزءا كبيرا من المقابلة في استجواب المدعي فقط  .139

سسة، ولم بشأن ورقة تخطيط موارد المؤعن دوره في تقديم مIحظات رسمية أو غير رسمية 

 يتطرقوا إلى مزاعم السيدة ل حتى الجزء ا)خير من المقابلة. 

 

نصا واضحا على أنه "ينبغي إعIم الجاني المزعوم  06/2010ينص التعميم رقم  .140

ضده. بالمزاعم المقدمة ضده"، ومن الجلي أن المدعي لم ُيعلم حسب ا)صول بالمزاعم المقدمة 

المدعي، بصفته مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية، كان  ويزعم المدعى عليه أن من المحال أن

غير عالم بأن المزاعم المقدمة ضده كانت التحرش والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة؛ لكن 

، وھو التعميم الوحيد المقتبس. ويزعم 5/2007سوء السلوك كما ذكرنا آنفا مفھوم واسع في التعميم 

أثناء المقابلة يعي المزاعم المقدمة ضده )ن إشعار التحقيق يذكر سوء  المدعى عليه أن المدعي كان

السلوك والسلوك المحظور؛ لكن واقع الحال أن نص المقابلة يبين بجIء أن المدعي لم يكن يعرف 

المزاعم على وجه التحديد على ا)قل في الجزء الرئيسي من المقابلة، بل يبين نص المقابلة أن 

 اضحة وأنه تردد في أجوبته. أجوبته لم تكن و

 
نصا جليا على وجوب إعIم الجاني المزعوم  06/2010على أي حال، ينص التعميم  .141

، وبذلك , أساس لزعم المدعى عليه بأن بالمزاعم المقدمة ضده وأن ھذا يجب أن يتم قبل المقابلة

 ا)ولى. من المحال أن يكون المدعي غير عالم بالمزاعم المقدمة ضده بعد المقابلة 
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في القضية الماثلة أمامنا، لم يكن لدى المحققين سبب لعدم إعIم المدعي بالمزاعم التي  .142

ا جنسيا، أو إساءة استعمال شقدمتھا السيدة ل ضده وأن ھذه المزاعم يمكن أن تعتبر تحرشا، أو تحر

تخطيط موارد للسلطة. وتIحظ المحكمة أن المحققين قابلوا السيدة ل والسيدة ھـ ومدير دائرة 

المؤسسة قبل مقابلتھم المدعي، وكانت السيدة ل قد غادرت عّمان أصI؛ وبذلك لم يكن ھناك خوف 

 من أي انتقام ضد السيدة ل التي لم تكن في أي حال تحت إشراف المدعي. 

 
خلل  كلد وبذلك ترى المحكمة أن حق المدعي في ا)صول القانونية لم ُيحترم، لكن , يق .143

بالضرورة إلى فسخ التدبير التأديبي؛ و, يجوز للمحكمة فسخ تدبير تأديبي بسبب عدم  في العملية

 ثبات الوقائع. إمراعاة ا)صول القانونية إ, إذا أدى انتھاكھا إلى عواقب جسيمة على 

 
كما تقدم الذكر، قررت المحكمة أن ا)فعال التي ارتكبھا المدعي فقط بعد مغادرة السيدة ل  .144

دقيقة، أي أنه , أثر  17تي تشكل تحرشا جنسيا و, سيما المكالمة الھاتفية التي مدتھا لشقته ھي ال

لعدم إعIم المدعي بمزاعم السيدة ل في إثبات الوقائع )ن أھم دليل في ھذا الصدد ھي شھادة السيدة 

 ھـ وليس مقابلة المدعي. 

 
  

 عدم إعطائه الفرصة للرد على التقرير التحقيقي •

 
أبريل/نيسان  9ي أنه لم ُيمنح الفرصة للرد على تقرير التحقيق الذي قدم له في يزعم المدع .145

 2009من دليل التحقيقات المؤرخ مارس/آذار  83بصيغة محررة. وتنص الصفحة  2014

 المعتمد لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية على ما يلي: 

  

لمتحدة الذين تتم يعني ا&نصاف خIل مرحلة كتابة التقرير منح موظفي ا)مم ا

وع تحقيق الفرصة للرد ضمن إطار زمني محدد على مقابلتھم على أنھم موض

مسودة تفاصيل التحقيق التي تدعم ا,ستنتاجات القائلة باحتمال حدوث إساءة ... 

م معلومات إضافية يُيدعى الموظفون موضوع التحقيق إلى تقدوعلى وجه التحديد، 
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ما ُيمنحون الفرصة للتعليق على دقة الوقائع في أو أدلة يعتبرونھا ذات صلة، ك

مسودة تفاصيل التحقيق. وإذا اختار موظف التعليق، فسينظر مكتب خدمات الرقابة 

الداخلية في الرد قبل وضع تقرير التحقيق في صيغته النھائية، وسترفق الردود من 

  ھذا القبيل في تقارير التحقيق. 

 

التقرير المحرر لمكتب  2014مارس/آذار  20دعي في تبين ا)دلة أن الوكالة قدمت للم .146

يوما.  14وطلبت إليه تقديم رد في غضون  2014مارس/آذار  11خدمات الرقابة الداخلية المؤرخ 

طلب المدعي وقتا إضافيا للرد وأن تقدم له المبرزات المستشھد بھا  2014مارس/آذار  30وفي 

، قبلت الوكالة طلب المدعي 2014أبريل/نيسان  1 في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي

للمزيد من الوقت للرد وأمھلته أربعة أسابيع من التاريخ الذي تسلّم فيه المبرزات. وتسلم المدعي 

طلب المدعي  2014أبريل/نيسان  8، وفي 2014أبريل/نيسان  3المبرزات المحررة في 

الداخلية غير المحرر، وطلب أيضا السماح  المبرزات غير المحررة وتقرير مكتب خدمات الرقابة

قدمت  2014أبريل/نيسان  9له برفع رده بعد أربعة أسابيع من تسلّم الوثائق غير المحررة. وفي 

المبرزات غير المحررة وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير المحرر، كما الوكالة للمدعي 

 . 2014مايو/أيار  11وافقت على طلب المدعي لتمديد الوقت للرد حتى 

 

على تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعلى المبرزات بموجب رسالة المدعي رده  رفع .147

. وردا على مرافعة المدعي أجرى المحققون مقابIت إضافية 2014مايو/أيار  11مؤرخة 

ز يوليو/تمو 2. وفي 2014يونيو/حزيران  26واستعرضوا سجIت إليكترونية قدمت للمدعي في 

قدمت الوكالة بناء على طلب من المدعي نسخا من وثائق محددة، وُمنح المدعي أسبوعين  2014

 . 2014يوليو/تموز  21من ذلك الحين لرفع تعليقاته النھائية؛ ورفع تعليقاته النھائية في 

 
كان المدعي على علم بمزاعم سوء السلوك والتفاصيل المتعلقة بھا اعتبارا من تاريخ مقابلته  .148

عندما حصل على النسخ غير  2014أبريل/نيسان  9أو ا)قل منذ  2014فبراير/شباط  16ي ف

بعد أكثر من  ولىالمحررة من تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية والمبرزات، وقدم مرافعته ا)
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من تسلّمه النسخ غير المحررة من التقرير والمبرزات، وجاءت مرافعته النھائية بعد أكثر من  شھر

. وتIحظ المحكمة أن ا)دلة تكونت من مقابIت مع أربعة أشخاص من بينھم ھرين من ذلكش

المدعي، ومن سجIت ھاتفية ورسائل إليكترونية من فترة زمنية محدودة. وكان المدعي على علم 

بأساس الزعم، وھو سلوكه مع السيدة ل في عصر أحد ا)يام وفي مطلع أمسية في يناير/كانون 

ضخمة أو معقدة بحيث تمنع مع بضع رسائل نصية أرسلت بعد ذلك. ولم تكن ا)دلة  2014الثاني 

المدعي الذي لديه محاٍم من رفع رد ضمن الوقت الممنوح؛ وعليه، تجد المحكمة أن المدعي حصل 

 على فرصة ووقت كافيين لرفع تعليقاته على ھذه التقارير. 

 

للجنة ا,ستشارية عدم منح المدعي الفرصة للتعليق على توصية ا •

         المعنية بالرقابة الداخلية

 

، طلب المفوض العام المشورة من اللجنة 24بموجب الحق الذي يمنحه التوجيه التنظيمي  .149

ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية، علما أن المشورة التي تقدمھا اللجنة ا,ستشارية المعنية 

العام، أي أنه , يشترط أن يتبعھا. و, يوجد نظام أساسي أو  بالرقابة الداخلية غير ملزمة للمفوض

إداري للموظفين الدوليين أو أي إصدار إداري آخر ينص على حق الموظف الخاضع لعملية تأديبية 

 في أن تسمعه اللجنة ا,ستشارية المعنية بالرقابة الداخلية، وبھذا , أساس لحجة المدعي. 

 

ثبت بأدلة واضحة ومقنعة ھي فقط بعض الوقائع المزعومة  أن مايلزم من جميع ما تقدم  .150

، وأن عقوبة إنھاء التعيين ليست وأن ھذه الوقائع تشكل تحرشا جنسيا وسوء سلوك ضد المدعي،

   غير متناسبة، وأن التخلف عن مراعاة ا)صول القانونية لم يسفر عن تبعات على إثبات الوقائع. 

  

   الخ;صة

 

 :تقرر المحكمة بموجب ھذا تأسيسا على ما تقدم، .151
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  أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـfع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 مايو/أيار 19 بتاريخ

  

  2016مايو/أيار  19 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـfع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


