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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/061                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/018 

Date: 29 May 2016 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو رحمة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية)ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة  ضد ("المدعي")أشرف أبو رحمة رفعھا ھذه دعوى  .1

، دعى عليه")باسم ا&ونروا ("الم ا&دنى التي ُتعرف أيضافي الشرق $غاثة وتشغيل -جئي فلسطين 

    . إنھاء خدماته بسبب سوء السلوكوھو قرار 

  

  الوقائع 

 

دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة في وظيفة معلم  2001مارس/آذار  10في  .2

ات في بموجب تعيين محدد ا&جل مدته سنتين؛ وكان المدعي في زمن وقائع القضية معلم رياضي

 مدرسة التاج ا$عدادية ا&ولى للذكور ("مدرسة التاج").

 

 
، تلقى مدير مدرسة التاج شكوى مجھولة المصدر 2013نوفمبر/تشرين الثاني  11في  .3

مع المدعي تصرف بطريقة غير -ئقة مع ابنھا و قالت إنو بنھا والدة أحد الطNأ عمتزممن 

نوفمبر/تشرين  13ا على الشكوى مجھولة المصدر، أجرى مدير المدرسة في وردّ  .1طNب آخرين

طالبا في مدرسة التاج  20- 15تحقيقا أوليا تم باختيار مجموعة عشوائية من حوالي  2013الثاني 

وكذلك بسؤالھم إن كانت لديھم شواغل أو شكاوى بشأن المدرسة والھيئة التدريسية والمدعي، 

 حداثا انتھكھم المدعي فيھا انتھاكا جنسيا. فوصف ثNثة طNب أ

 

، التقى رئيس منطقة جنوب عّمان مع المدعي لبحث 2013نوفمبر/تشرين الثاني  13في  .4

 المزاعم المقدمة ضده. 

 

                                      
1
الشكوى مجھولة المصدر، لكن &ن مدير المدرسة تNحظ المحكمة وجود تضارب في الملف بشأن التاريخ الذي تلقى فيه مدير المدرسة  

ليN فإن المحكمة  11في الساعة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  11أنه تلقى المكالمة الھاتفية في  2013نوفمبر/تشرين الثاني  12كتب في 
  على أنه التاريخ الذي تم تلقي الشكوى فيه.   2013فمبر/تشرين الثاني نو 11تقبل تاريخ 
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إلى مسؤول التعليم في منطقة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14بموجب رسالة مؤرخة  .5

سي لكنه اعترف أنه تصرف أحيانا بطريقة يمكن أن جنوب عّمان أنكر المدعي مزاعم ا-نتھاك الجن

يسيء الطNب فھمھا، ومن ذلك مثN أنه يسرد النكات أو يقف بالقرب منھم؛ وقال على وجه التحديد 

إنه أحيانا يقول للطNب "أريد أن أقبلك أو أعضك"، وذكر المدعي أنه لم يكن يعرف أن ھذه ا&فعال 

  اعُتبرت غير مقبولة. 

 
إلى إدارة مكتب إقليم  جنوب عّمان منطقةكتب رئيس  2013فمبر/تشرين الثاني نو 14في  .6

) تشكيل مجلس تحقيق لجمع المزيد من 2) إيقاف المدعي عن العمل؛ 1ا&ردن مقترحا ما يلي: 

 ) نقل المدعي مؤقتا إلى حين اتخاذ قرار نھائي. 3المعلومات؛ و

 
 التاج.  ، ُنقل المدعي من مدرسة2013نوفمبر/تشرين الثاني  14في  .7

 
ُكشف عنھا في التحقيق ا&ولي، أجاز مدير عمليات التي ظاھرية الدلة ا&استنادا إلى  .8

إجراء تحقيق، فتم تشكيل مجلس  2013نوفمبر/تشرين الثاني  17ا&ونروا في ا&ردن با$نابة في 

شمال عّمان، ومسؤول ا-ستحقاقات في الموارد البشرية، ومساعد تحقيق تكّون من رئيس منطقة 

من منطقة شمال عّمان. وُوضعت لمجلس التحقيق مھمة محددة وُطلب إليه أن ُيرسل تقريره  إداري

، وأشار مدير عمليات 2013ديسمبر/كانون ا&ول  1إلى المكتب القانوني مع نھاية الدوام في 

 17بأجر كامل في إيقافا ا&ونروا في ا&ردن با$نابة إلى أن المدعي أوِقف عن العمل 

 . 2013ن الثاني نوفمبر/تشري

 
قابل مجلس التحقيق المدعي ومدير المدرسة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  26إلى  20من  .9

") من 6 – 1ومعلمين اثنين من مدرسة التاج ("المعلم أ والمعلم ب")، وستة طNب ("الطNب 

 الصفين التاسع والعاشر. 

 
أعلم مدير عمليات ا&ونروا في  2013نوفمبر/تشرين الثاني  24بموجب رسالة مؤرخة  .10

مزاعم سوء سلوك قُدمت ضده وأن مجلس تحقيق ُشكل للتحقيق  ا&ردن با$نابة المدعي رسميا أن

في المزاعم، وأضاف مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن با$نابة قائN إنه نظرا إلى وجود أدلة 
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ثبت وقوع سوء السلوك فقد أوقِف المدعي عن العمل إيقافا بأجر إلى حين صدور النتيجة ظاھرية ت

. وُطلب إلى المدعي عدم ا-تصال بالمشتكين أو الطNب أو الشھود أو الزمNء 2النھائية للتحقيق

  بشأن التحقيق.

 
ن أفعا- أخرى م ُسلمت رسالة لمدير المدرسة تصف 2013ديسمبر/كانون ا&ول  4في  .11

 ا-نتھاك الجنسي التي ارتكبھا المدعي، علما أن الرسالة حملت توقيع طالب في الصف العاشر. 

 
بّين مجلس التحقيق النتائج وا-ستنتاجات التي توصل  2013ديسمبر/كانون ا&ول  8في  .12

 إليھا في تقريره. 

 
مكتب في  كبيرسؤول القانوني الأعلم الم 2014فبراير/شباط  16بموجب رسالة مؤرخة  .13

إقليم ا&ردن المدعَي أن المكتب القانوني في ا$قليم وجد استنادا إلى التحقيق أنه ارتكب سلوكا غير 

-ئق مع الطNب، وقدم للمدعي ملخصات لشھادات الطلبة ونسخة من ا$فادات التي أدلى بھا خNل 

 يوما للرد على نتائج التحقيق. 14 هالتحقيق، ومنح

 
في  الكبيررد المدعي على المسؤول القانوني  2014ارس/آذار م 2بموجب رسالة مؤرخة  .14

مكتب إقليم ا&ردن منكرا ضلوعه في أي سلوك غير -ئق، ورفض شھادة كل طالب/مشتكي، وزعم 

أن الشكوى ضده كانت مختلقة بسبب انخراطه السياسي في انتخابات المدارس وبسبب ضغينة كان 

 رى. يكنھا له طالب &نه نقله إلى مدرسة أخ

 
، أعلمت مديرة الموارد البشرية ومدير 2015فبراير/شباط  22بموجب مذكرة مؤرخة  .15

الشؤون القانونية مديَر عمليات ا&ونروا في ا&ردن أنه با-ستناد إلى أدلة واضحة ومقنعة فإن 

المدعي ارتكب انتھاكا جنسيا واستغN- جنسيا وأن إنھاء تعيينه بسبب سوء السلوك سيكون تدبيرا 

 يا مNئما. تأديب

                                      
2
من ھذا الحكم ومفاده أن  8الوارد في الفقرة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  17رغم تعليق مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن با$نابة في   

ي دليل أمام المحكمة $ثبات ھذا؛ بل تدل ا&دلة الواردة في الملف على المدعي أوقف عن العمل إيقافا بأجر في ذلك اليوم، إ- أنه - يوجد أ
  .  2013نوفمبر/تشرين الثاني  24أن المدعي أعلِم وأوِقف عن العمل رسميا إيقافا بأجر في 
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أعلم مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن  2015فبراير/شباط  26بموجب رسالة مؤرخة  .16

المدعي أن الوكالة اعتبرت أفعاله أفعا- تشكل سوء سلوك خطير وأن خدماته سُتنھى فور تسلّمه 

 ھذه الرسالة. 

 
أنِھي تعيين  ، وھو التاريخ الذي تم فيه تسلّم الرسالة،2015مارس/آذار  2اعتبارا من  .17

 المدعي بسبب سوء السلوك. 

 
 رفع المدعي طلب مراجعة قرار إلى نائبة المفوض العام.  2015أبريل/نيسان  19في  .18

 
ردت نائبة المفوض العام على المدعي وثّبتت  2015مايو/أيار  19بموجب رسالة مؤرخة  .19

 قرار مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن. 

 
مدعي دعواه إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات رفع ال 2015أغسطس/آب  3في  .20

 ("المحكمة"). 

 
وھو تقرير التحقيق  9رفع المدعى عليه رده، علما أن الملحق  2015سبتمبر/أيلول  3في  .21

أرسلت المحكمة الرد إلى المدعي بدون الملحق  2015سبتمبر/أيلول  6ُرفع بصفة الحجب. وفي 

9 . 

 
ديسمبر/كانون ا&ول  1) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 123بموجب ا&مر رقم  .22

      أمرت المحكمة المدعى عليه أن يترجم رده إلى اللغة العربية.  2015

 
 رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى.  2015ديسمبر/كانون ا&ول  20في  .23

 
أرسلت المحكمة الترجمة العربية لرد المدعى عليه  2015ديسمبر/كانون ا&ول  21في  .24

 إلى المدعي. 
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 2016أبريل/نيسان  5) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 028بموجب ا&مر رقم  .25

أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يرفع بصفة الحجب ا$فادات ا&صلية للشھود الواردة في قائمة 

وكذلك نسخة من التقرير ا&صلي إذا كان مكتوبا  9من الملحق  22و 21ين الملحقات في الصفحت

 باللغة العربية. 

 
 15والملحق  13-3رفع المدعى عليه بصفة الحجب الملحقات  2016أبريل/نيسان  7في  .26

 لتقرير مجلس التحقيق، كما أعلم المحكمة أن التقرير ا&صلي كان مكتوبا باللغة ا$نجليزية. 

 
 14") المؤرخ 033) ("ا&مر رقم UNRWA/DT/2016( 033ر رقم بموجب ا&م .27

وترجمة المحكمة  9النسخة المحررة من الملحق أرسلت المحكمة إلى الطرفين  2016أبريل/نيسان 

$فادات الشھود مع طمس أسماء الشھود بغية حمايتھم؛ ولم تطمس المحكمة أسماء المعلمين &نھا لم 

 28عه المدعى عليه. وأمھلت المحكمة المدعي أسبوعين، أي حتى الذي رف 10ُتطمس في الملحق 

 ، للرد على ا&دلة المقدمة. 2016أبريل/نيسان 

 
، أعلم المدعي المحكمة أنه لم يقرأ 2016مايو/أيار  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .28

بذلك ، و2016أبريل/نيسان  14الذي أِرسل إليه في  2016مايو/أيار  4حتى  033ا&مر رقم 

  طلب المزيد من الوقت لرفع مNحظاته. 

 
أمھلت  2016مايو/أيار  8) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 039بموجب ا&مر رقم  .29

 لرفع مNحظاته.  2016مايو/أيار  16المحكمة المدعي حتى 

 
 . 033رفع المدعي مNحظاته على ا&مر رقم  2016مايو/أيار  15في  .30

 
  

 حجج المدعي

 
 التالية: يقدم المدعي الحجج  .31
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i(  سنة ولم ُترفع عليه أي شكوى؛  13عمل معلما مدة 

ii(  لم يكن يعلم أن تحقيقا كان جاريا في مزاعم مقدمة ضده؛ 

iii(  يحق له معرفة ھويات المشتكين ومواجھتھم؛ 

iv(  لم تأخذ الوكالة في الحسبان إفاداته وردوده؛ 

v(  شّھر آذن المدرسة به &نه كان منافسا &خي آذن المدرسة في ا-نتخابات المدرسية؛ 

vi(  حظ أي شيء غريب في سلوك المدعي؛Nشھد مدير المدرسة أنه لم ي 

vii( لم ُيحقق مع معلمين آخرين لم يكن سلوكھم -ئقا؛ و 

viii( .به وما اشتكى منه َقطNكان ابن مدير المدرسة أحد ط 

  

  يلتمس المدعي ما يلي: .32

  

i( فسخ قرار إنھاء خدماته؛ و 

ii(  التعويض عن ا&ذى النفسي وا-جتماعي والجسدي &ن القرار لطخ سمعته الشخصية

 والمھنية. 

  

  حجج المدعى عليه

  

حجة المدعى عليه ھي أن قرار إنھاء تعيين المدعي اُتخذ حسب ا&صول، وأنه - أساس  .33

 لNنتصاف الذي يلتمسه المدعي - في الواقع و- في القانون. 

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .34

 
  

  ا#عتبارات
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  المسائل الرئيسة

  

 دعي بسبب سوء السلوك قرارا اُتخذ حسب ا&صول؟ ھل كان قرار المدعى عليه إنھاء تعيين الم

 
الوكالة على ا$طار القانوني وا$داري الساري عندما  من المھم النظر فيما إن اعتمدت .35

 قررت إنھاء تعيين المدعي بسبب سوء السلوك. 

 

 على اZتي:  4.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .36

 
بصفتھم موظفين  مركزھما&وقات بطريقة تليق بعلى الموظفين التصرف في جميع 

لدى الوكالة، وعليھم أ-ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا&داء السليم لواجباتھم 

 .مع الوكالة

 
 : 2.10بموجب النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .37

  

تأديبي]]]]]]ة عل]]]]]]ى الم]]]]]]وظفين ال]]]]]]ذين  ت]]]]]]دابيريج]]]]]]وز للمف]]]]]]وض الع]]]]]]ام ف]]]]]]رض 

  .يرتكبون سوء سلوك

 

فّوض ، 2.3الفقرة  ،A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .38

إلى مديري على الموظفين المحليين العاملين في ا$قليم تأديبية  تدابيرفرض  المفوُض العام سلطة

 .كل في إقليمها&قاليم 

 

 على ما يلي أيضا:  A/10وينص توجيه شؤون الموظفين  .39

 
  

  السياسة المّتبعة. 4
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التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو السلوك  التدابيرستـُفرض  1.4

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

  تعليمات محددة. 

  

*  *  *  

  

تأديبية في  تدابير... نورد فيما يلي أمثلة على الحا-ت التي تـُفرض فيھا  3.4

  العادة: 

  

النظام ا-لتزامات ا&ساسية المحددة في ا&ساسية ورفض تأدية وتنفيذ المھام   ) أ

، والتوجيھات المتـّبعة في الوكالة، فينالنظام ا$داري للموظ، وا&ساسي للموظفين

النظام ا&ساسي الخروج عن معايير السلوك المحددة في الفصل ا&ول من  - سيماو

  . للموظفين

 ا$خفاق المتعمد أو غير المسؤول في مراعاة ا-لتزامات التعاقدية.   ) ب

فوية أو الش المكتوبةا$خفاق المتعمد أو غير المسؤول في ا-لتزام بالتعليمات   ) ت

  ؛الصادرة عن المشرفين

   المخالفات البسيطة المتكررة.  ) ث

 

 

، بيانا 1رقم  ا، في فقرتھ1.110يورد النظام ا$داري للموظفين المحليين، في القاعدة رقم  .40

 :التأديبية التي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين لتدابيرل
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من اللوم  2.10التأديبية بموجب النظام ا&ساسي للموظفين رقم  رالتدابيتتألف 

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

  سوء السلوك[.]

  

 A/10وفي مسألة إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .41

 :على ما يلي

  

في الحا-ت التي ُينھى فيھا تعيين الموظف بسبب سوء السلوك بموجب النظام 

ل ھذا تدبيرا تأديبيا يؤثر في ، فسوف يشكّ 2.10للموظفين المحليين رقم  ا&ساسي

استحقاق تعويض انتھاء الخدمة. وفي ھذه الحا-ت، ستذكر رسالة إنھاء التعيين أن 

  إنھاء التعيين جاء بسبب سوء سلوك الموظف. 

 
 1321كما أشارت المحكمة ا$دارية ل^مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم  .42

 :IX)، في الفقرة رقم 2007(

  

من ضمن السلطة ا-جتھادية ل^مين العام الحكم  تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أن

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

  ا&ساسي وا$داري للموظفين أم -. 

 

المعني بإجراءات الشكاوى من ا-ستغNل  07/2010من التعميم رقم  3بموجب الفقرة  .43

وا-نتھاك الجنسيين ("التعميم")، تطبق الوكالة التعريفين التاليين -صطNَحي "ا-ستغNل الجنسي" 

 و"ا-نتھاك الجنسي": 
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يعني "ا ستغ�ل الجنسي" أي إساءة استخدام لحالة ضعف أو لتفاوت في   ) أ(
سواء وقعت إساءة ا ستخدام ھذه فع� أو النفوذ أو .مانة بغية تحقيق مآرب جنسية، 

؛ وھذا يشمل على سبيل الذكر   الحصر ا نتفاع ماليا أو اجتماعيا أو تم الشروع بھا
 سياسيا من ا ستغ�ل الجنسي لشخص آخر. 

 

يعني "ا نتھاك الجنسي" التعّدي الجسدي ذو الطبيعة الجنسية سواء ارتُكب   ) ب(

ع تحت ظروف غير متساوية أو خدام القوة أو وقأو ھُدد بارتكابه، وسواء تم باست

   ؛قسرية

 

 من التعميم على ما يلي: 4تنص الفقرة  .44

  

وتعزيزا لحماية أكثر فئات السكان ضعفا، - سيما النساء وا&طفال والمعاقين، 

تصدر المعايير المحددة التالية التي تكرر ا-لتزامات العامة القائمة في إطار 

  وا$داري لموظفي ا&ونروا:النظامين ا&ساسي 

  

  

تمثل حا-ت ا-ستغNل الجنسي وا-نتھاك الجنسي أفعا- من سوء السلوك الخطير،   ) أ(

 ومن ثم تعد سببا موجبا -تخاذ تدابير تأديبية بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة؛ 

 

تحظر ممارسة أي نشاط جنسي مع ا&طفال (ا&شخاص الذين تقل   ) ب(

غض النظر عن سن الرشد أو سن الرضا المقررة محليا. سنة) ب 18أعمارھم عن 

 ؛ليس الخطأ في تقدير سن الطفل حجة دفاعو

 
بما  ،المال أو التوظيف أو البضائع أو الخدمات مقابل الجنس ُتحظر مبادلة  ) ت(

ا&شكال السلوك المذل والمھين أو في ذلك الخدمات الجنسية أو غيرھا من 

 ي مبادلة للمساعدة المستحقة للمنتفعين من المساعدة.  ا-ستغNلي، وھذا يشمل أ
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، وھي ا&ونروا والمنتفعين من المساعدة العNقات الجنسية بين موظفي  ) ث(

 ،ياتكيغير متكافئة أو تشجع ھذه الدينام سلطةات يكالتي تقوم على دينامي العNقات

 ؛إنما ھي عNقات محظورة، فھي تقوض مصداقية عمل ا&ونروا ونزاھته

 
على موظف ا&ونروا الذي تتكون لديه شواغل أو شكوك بشأن استغNل يجب    ) ج(

في ا&ونروا أو وكالة  زميNجنسي أو انتھاك جنسي يرتكبه زميل له سواء كان 

غل من عن ھذه الشواأن يبلغ أممية أخرى أو مؤسسة خارج منظومة ا&مم المتحدة 

 ؛خNل آليات ا$بNغ المعتمدة

 
وا ملزمون بخلق بيئة تمنع ا-ستغNل الجنسي وا-نتھاك الجنسي موظفو ا&ونر  ) ح(

وبإدامة ھذه البيئة؛ وتترتب على المديرين في جميع المستويات مسؤولية خاصة 

    لدعم وتطوير أنظمة تحافظ على ھذه البيئة. 

 

 ھادية الواسعة للمفوض العام،المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا-جت مع ا-عتراف بأن .45

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

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

Haniya 2010-UNAT-024  المحكمة ستنظر ؛ ولذلك  ديبيأاستعراض تدبير تعند)i فيما (

) فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى iiم - (أتندت إليھا العقوبة أثبِتت إن كانت الوقائع التي اس

لكن، نشير إلى . ) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم -iiiسوء السلوك أم - (

-Abu Hamda 2010اZتي استنادا إلى فقه محكمة ا&مم المتحدة لNستئناف في حكمھا 

UNAT-022: 

  

المحاكم - تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ-ّ إن كان ثمة  القاعدة العادية أن

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقNنية، أو على خلل إجرائي. 
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-Molari 2011المحكمة فقه محكمة ا&مم المتحدة لNستئناف في الحكم تستحضر  .46

UNAT-164 الذي أفادت فيه بما يلي: 

  

المسائل التأديبية ليس جنائية، و- تھدد حرية المذنب، لكن عندما يكون إنھاء الخدمة  إن

نتيجة محتملة، ينبغي أن نطلب برھانا كافيا. ونقضي بوجوب إثبات سوء السلوك ببينة 

البرھان الجلّي والمقنع  ھاء الخدمة نتيجة ممكنة، علما أنجلية ومقنعة عندما يكون إن

 &بعد من الشك المعقول، بمعنى أنالبينة لكن أقل من البرھان ا يطلب ما يفوق رجحان

  صدق الوقائع المؤكدة راجح رجحانا كبيرا. 

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتا بأدلة واضحة ومقنعة؟

 

عند تدبر السجل تجد المحكمة أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثبِتت بأدلة واضحة  .47

 ومقنعة.

 

مارس/آذار  2تNحظ المحكمة أن مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن أنھى اعتبارا من  .48

تعيين المدعي بسبب سوء السلوك، وقد قام إنھاء التعيين على أدلة ُجمعت في تحقيق تناول  2015

يشغل  المزاعم القائلة إن المدعي ارتكب ا-ستغNل وا-نتھاك الجنسيين ضد العديد من الطNب وھو

 منصب معلم في ا&ونروا. 

 
طالبا بعدما تلقى شكوى مجھولة المصدر  20-15ويبين السجل أن مدير المدرسة سأل نحو  .49

قائلين إنھم عن المدرسة والھيئة التدريسية والمدعي، فكتب ثNثة طNب  كتابيةأن يقدموا آراءھم ال

المكالمة الھاتفية ا&ولية التي تزعم  تعرضوا لNنتھاك الجنسي على يد المدعي. وتNحظ المحكمة أن

عيا، وبذلك فلن ُتعطى وزنا كبيرا؛ بيد أن ھذه ارتكاب المدعي سلوكا غير -ئق إنما تشكل دليN سما

نوفمبر/تشرين الثاني  13المكالمة ذات صلة بالقضية &نھا أدت إلى التحقيق ا&ولي الذي أجري في 

 على سوء سلوك المدعي.الذي أماط اللثام عن أدلة ظاھرية  2013
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استنادا إلى ھذه ا&دلة الظاھرية أوقف مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن با$نابة المدعي  .50

، ومضى قُدما إلى تشكيل مجلس تحقيق 2013نوفمبر/تشرين الثاني  24في عن العمل إيقافا بأجر 

ولية التي تم تلقيھا بشأن بغية "إجراء استعراض دقيق للشكوى والمعلومات ا& ةمع تعليمات محدد

المزاعم"، ووصف "جميع الوقائع والمNبسات ذات الصلة" بشأن المزاعم والبت فيما إن كانت ھناك 

مجلس التحقيق أن يقابل أدلة على ارتكاب المدعي سوء سلوك أو عدم ارتكابه له. وأوِعز إلى 

ي مبادئ ا$نصاف العامة وأن يجمع ا&دلة، وتم تذكيره بأن عليه أن يراعي بضمير ح نشھودا وأ

 يراعي ا&صول القانونية مع ا-لتزام الصارم بقواعد السرية. 

 
تكون مجلس التحقيق من ثNثة أعضاء ھم: رئيس منطقة شمال عّمان، ومسؤول  .51

ا-ستحقاقات/الموارد البشرية، والمساعد ا$داري في منطقة شمال عّمان. واستعرض مجلس 

التحقيق ا$فادات الكتابية التي أِخذت خNل التحقيق ا&ولي والرد الكتابي الذي قدمه المدعي؛ وقابل 

مدير  2013نوفمبر/تشرين الثاني  26نوفمبر/تشرين الثاني إلى  20ي الفترة من مجلس التحقيق ف

 المدرسة والمعلم أ والمعلم ب، وستة طNب من الصفين التاسع والعاشر والمدعي. 

 
 المقابNت التي أجراھا مجلس التحقيق

 
ن رفع أفاد مدير المدرسة، الذي تولى مھام منصبه في مدرسة التاج قبل شھرين تقريبا م .52

الشكوى مجھولة المصدر، أنه لم يكن يعلم بأي مشاكل سابقة مع المدعي وأنه لم يNحظ أي شيء 

غير عادي في سلوكه، كما أثنى على أداء المدعي بصفته معلما. وفي مقابلة أجريت في مرحلة 

سيئة  سابقة، ناقض مدير المدرسة إفادته السابقة بقوله إنه كان يعرف أن المدعي كان صاحب سمعة

في المجتمع المحلي. ونظرا إلى التضارب في إفادَتي مدير المدرسة، فN تعتبره المحكمة شاھدا 

 صادقا. 

 

أفاد المعلم أ أن طالبا اشتكى قبل سنتين من أن المدعي لمس "ا&عضاء الحساسة" من  .53

. وقال المعلم أ جسمه؛ وزعم المعلم أ أنه أبلغ مدير المدرسة (السابق) بھذا لكن لم ُيتخذ أي إجراء
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إنه تحدث إلى المدعي في ھذا ا&مر وإن المدعي رد قائN إنه يعامل جميع الطNب كأبنائه؛ وأنھى 

المعلم أ المقابلة معربا عن اندھاشه عندما علم أن غالبية الطNب كانوا غير راضين عن تصرف 

 المدعي. 

 
أفاد المعلم ب أن بعض الطNب أبلغوه عن سلوك غير -ئق ارتكبه المدعي في رحلة  .54

مدرسية لكنھم لم يجرؤوا على التحدث إلى أن ُنقل المدعي إلى مدرسة أخرى في انتظار نتيجة 

التحقيق. وذكر أحد الطNب للمعلم ب أن المدعي أراھم في حصة علوم صورا لفتيات شبه عاريات؛ 

اZخر، وھما طالبان سابقان في  ب قائN إن طالبين حذرھما أخو أحدھما وقريبُ  وأضاف المعلم

 مدرسة التاج، ونصحاھما با-بتعاد عن المدعي. 

 
أن المعلَمين تلقيا قبل مجلس التحقيق مزاعم من الطNب مفادھا أن المدعي تNحظ المحكمة  .55

المNئمة المبينة في التعميم تحت  ارتكب ا-نتھاك الجنسي ومع ذلك لم يتبع أي منھما ا$جراءات

التي تقتضي التبليغ عن الشكاوى إلى المنسق المعني با-ستغNل وا-نتھاك الجنسيين  (ج)4الفقرة 

في إقليمھما. وتحتوي إفادة كل من المعلم أ والمعلم ب أدلة سماعية، وبذلك - تجد المحكمة ھذين 

ا عن اتباع ا$جراءات السليمة عندما أبلِغا عن مزاعم المعلمين شاھدين صادقين، وذلك &نھما تخلف

 سابقة تتعلق با-نتھاك الجنسي، كما تحتوي إفاداتھما على أدلة سماعية.

 
تNحظ المحكمة أن مجلس التحقيق قابل ستة طNب تشّكل إفاداتھم أدلة مباشرة  في المقابل، .56

ت المحكمة ا&جزاء ذات الصلة من ستعطيھا المحكمة وزنا أكبر من شھادات المعلمين. وقد أوجز

 إفادات الطNب أدناه. 

 
") أنه انزعج عندما سأله المدعي أكثر من مرة في غرفة 1أ خ ("الطالب  أفاد الطالب .57

إنه رد على المدعي مرة وقال له إنه  1الرياضة والغرفة الصفية إن كان يحبه أم -. وقال الطالب 

 تحسس كتَفي الطالب أ. يحبه بمثابة أخ كبير، فغضب المدعي وضرب الطالب أ و
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مرة إلى الغرفة الصفية الفارغة لجلب شطيرته،  أنه عاد") 2أفاد الطالب و م ("الطالب  .58

ووضع رجل الطالب بين رجليه وضرب  2وكان المدعي في الغرفة الصفية الفارغة فدفع الطالب 

 إنه دفع المدعي عنه وغادر الغرفة.  2على وجھه. وقال الطالب  2الطالب 

 
ھو في الصفين التاسع والعاشر ") إن المدعي كان يقول له و3أفاد الطالب م ع م ("الطالب  .59

إنه إذا أراد عNمات أفضل ينبغي له أن يقترب منه وأن يسمح له بتقبيله أو عضه؛ وكان المدعي 

أن المدعي  3أن يذھب إلى غرفة الرياضة وأن يخلع مNبسه. وذكر الطالب  3يطلب من الطالب 

 تحرش به مرارا وكان يحاول أن يحاصره في غرفة الرياضة. 

 
") أن المدعي وضع يده مرة على فخذ الطالب وسأله إن كان 4أفاد الطالب ي م (الطالب  .60

إن المدعي كان يطلب منه الذھاب إلى غرفة  4على مؤخرته؛ كما قال الطالب يحب أن ُيصفع 

 الرياضة. 

 
") أن المدعي طلب إليه مرارا الذھاب إلى غرفة الرياضة 5أفاد الطالب ح خ ("الطالب  .61

حادثة أخرى  5وسأله إن كان يحبه أم -. واستحضر الطالب  5عي اقترب مرة من الطالب وأن المد

وفخذه وحاول جذبه إليه،  5في غرفة الرياضة عندما وضع المدعي يده على مؤخرة الطالب 

المغادرة بسرعة. وفي مرة أخرى في غرفة  5رأى المدعي معلما مارا طلب إلى الطالب وعندما 

سيبلغ عنه  5على فمه؛ وعندما اعتقد المدعي أن الطالب  5دعي تقبيل الطالب الرياضة حاول الم

إنه شعر با-رتياح عندما علم أن  5اعتذر منه وقال إنه سيعطيه عNمات أفضل. وقال الطالب 

 المدعي ُنقل من المدرسة &نه كان قلقا على أخيه الذي كان المدعي سيدّرسه في العام التالي. 

 
  ") ما يشتكي منه إزاء المدعي. 6طالب ح ع م ("الطالب لم يكن لدى ال .62

 
خمسة من الطNب الستة الذين تNحظ المحكمة عدم وجود شھود على ا&حداث التي سردھا  .63

شكوى. لكن المحكمة تجد أن شھادات الطNب  6جرت مقابلتھم، في حين لم تكن لدى الطالب 

صادقة &ن كN منھم حدد أن المدعي ھو الجاني كما أن رواياتھم تظھر أسلوب عمل؛ وھذا يعني 

لمدرسة التي وقعت فيھا نمطا منھجيا من ا-نتھاك اشتمل على كلمات وأفعال ومواقع محددة في ا
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حاليين وسابقين من  Nبا-عتداءات. وأخيرا، كان الطNب الذين قابلھم مجلس التحقيق مزيجا من ط

مما يجعل التواطؤ أو ا-ختNق أمرين غير محتملين. وتجد طNب المدعي في صفوف مختلفة 

 Nل وا-نتھاك المحكمة أن ھذا ا-تساق - يدع مجا- للشك في أن المدعي ارتكب فعNا-ستغ

 الجنسيين. 

 
شھاداتھم، فھم يعيشون في  اختNقمحكمة سببا يدفع الطNب إلى عNوة على ذلك، - ترى ال .64

العار عليھما وعلى  جلبمجتمع تقليدي جدا يمكن أن تؤدي فيه العNقات الجنسية بين ذكرين إلى 

قالت  2013نوفمبر/تشرين الثاني  11في عائلتيھما؛ ومثال ذلك أن ا&م التي قدمت الشكوى ا&ولية 

تشكو باسمه وبالنيابة عن المجتمع المحلي؛ وقال طالب آخر لمجلس إن ابنھا جبان وإنھا كانت 

التحقيق إنه ذكر مسألة ا-نتھاك الجنسي &خته وإنھا طلبت إليه عدم كشف ذلك &حد. وھناك حقيقة 

الذي جرى قبل تشكيل مجلس التحقيق ُطلب إلى أخرى تؤكد مصداقية الطNب، ففي التحقيق ا&ولي 

مجموعة عشوائية من الطNب أن يدلوا بآرائھم في المدرسة وفي الھيئة التدريسية وفي المدعي، 

عن ا-نتھاك الجنسي الذي ارتكبه المدعي ثNثة طNب (من مجموعة قوامھا ستة طNب)  بلّغحيث 

       . 3ا شھادات الطالبين اZخرين أثناء التحقيقمعبرين عن ذلك بتعابير مشابھة لما كشفته -حق

 
  

 الرسالة المسلّمة باليد

 
") التي ُسلمت إلى مدير المدرسة 7يشير السجل أيضا إلى رسالة من طالب آخر ("الطالب  .65

، أي بعدما أجرى مجلس التحقيق المقابNت. وتذكر الرسالة أن 2013ديسمبر/كانون ا&ول  4في 

شھرا؛ أن يقّبل طالبا آخر أمامه، وأن الولدين ھربا وغابا عن المدرسة  7المدعي طلب إلى الطالب 

 7ندما لم يصدقھما مدير المدرسة واجه والد أحدھما المدعي فابتعد عن ابنه. وذكر الطالب وع

حا-ت أخرى أخبره فيھا المدعي بأنه سيحصل على عNمة ناجح إذا سمح للمدعي أن يعضه أو 

يقّبله أو أن يفعل أي شيء أراده المدعي. وتNحظ المحكمة أن مجلس التحقيق لم يقابل مؤلف 

                                      
3
ا&ولي؛ وعليه، قدم تNحظ المحكمة أن مجلس التحقيق قابل أيضا الطNب الثNثة الذين وصفوا حا-ت ا-نتھاك الجنسي خNل التحقيق   

  وى.  كاثنان من الشھود الثNثة الباقين شھادة تصف حا-ت انتھاك جنسي، في حين لم تكن لدى الشاھد المتبقي ش
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ولئن كانت المحكمة ستقبل ھذا الدليل إ- أنھا لن تعطيه وزنا كبيرا &ن المؤلف لم يخضع  الرسالة؛

 للتدقيق على يد مجلس التحقيق. 

  

  المرافعات الكتابية للمدعي والمقابلة مع مجلس التحقيق

 

ا على المزاعم التي ذكرھا بعض الطNب، وھي أن المدعي أراد تقبيلھم أو عضھم، ردّ  .66

إلى مسؤول التعليم في  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14اعترف المدعي بموجب رسالة مؤرخة 

منطقة جنوب عّمان بأنه قال ھذا شارحا ذلك بحجة غير مقنعة ھي أنه كان ببساطة يمزح. وعندما 

، اعترف المدعي مجددا أنه كان 2013نوفمبر/تشرين الثاني  26يق المدعي في مجلس التحققابل 

 2يسأل الطNب إن كان يمكن له أن "يبوسھم" أو أن "يعضھم". وبموجب رسالة مؤرخة 

تطرق المدعي إلى إفادته الكتابية التي كتب فيھا "أريد أن أبوسك" أو "أريد أن  2014مارس/آذار 

ع مفاده أنه كان يقول "أعضك، أبوسك"، وھي عبارة يعتقد المدعي أن أعضك" وقدم شرحا غير مقن

 لھا معنى مختلف تماما. 

 

أنه أنكر المدعي أيضا أنه تصرف بطريقة غير -ئقة مع أي طالب في غرفة الرياضة أو  .67

تحسسه في غرفة الرياضة وحده. أما ما يخص سؤاله للطNب إذا كانوا يحبونه أم - فقد اعترف 

اتساق بأنه قال ھذا لكنه يقول إن ھذا كان بغرض تقييم أدائه بصفته معلما، وقال إنه لم المدعي ب

يخطر بباله َقط أن سلوكه ھذا سُيساء تفسيره؛ بيد أن المحكمة - تصدق ھذه الرواية الساذجة التي 

 قدمھا المدعي بشأن ا&حداث التي جرت. 

 
و-  ةعقولالمحكمة غير ذات صلة أو غير ميعزو المدعي المزاعم إلى عوامل عدة تجدھا  .68

) أنه صاحب شخصية قوية غير مھادنة، وبعض الطNب قد يظنونه iأساس لھا، وھذا العوامل ھي: (

) ينشر الطNب شائعات سلبية عنه &ن أسئلته في مادة الرياضيات صعبة، و- ii( ؛مدير المدرسة

كون مدربا في بركة يرحلة إلى جرش ل ) قبل ثNث سنوات، ذھب فيiii( ؛يھادن في العNمات

السباحة، وربما لمس بعض الطNب ھناك في الماء لكي يدربھم وربما بدأت المشكلة منذ ذلك 
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طNبا آخرين لرفع ) نقل طالبا شتم الذات ا$لھية إلى مدرسة أخرى، وربما حّرض ھذا iv( ؛الحين

 منطقة التاج تعج با&شخاص من أصحاب القيود الجنائية. ) vشكوى بدافع ا-نتقام؛ و(

 
يقول المدعي أيضا إن بعض أطفال زمNئه كانوا طNبه وإنھم لم يشتكوا منه، بيد أن  .69

وفي شأن زعم المحكمة ترى أن ھذا الكNم غير مقنع نظرا إلى الشھادات الخمس الموجزة أعNه. 

المحكمة تذكر المدعي أن آذن المدرسة لم ُيقابل. ومن المدعي أن آذن المدرسة لفق المزاعم ضده، ف

وبذلك التفسيرات المجافية للعقل التي جاء بھا المدعي ھي أن الطNب يكرھون مادة الرياضيات 

يكرھون معلم الرياضيات مضيفا أن التحقيق أجري في أمسية امتحان الرياضيات، وھذا ربما دفع 

 الطNب للشھادة ضده. 

 
شجع الطNب فعN  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14أيضا أن نقله في  من حجج المدعي .70

على أن يقدموا مزاعم - أساس لھا؛ لكن المحكمة تعيد إلى ا&ذھان أن التحقيق ا&ولي أجري في 

زال يعمل في مدرسة التاج، وقد وكان المدعي في ذلك الحين ما  2013نوفمبر/تشرين الثاني  13

 تعرضوا فيھا لNنتھاك الجنسي على يد المدعي. وصف ثNثة طNب حا-ت 

 
أقل ما يمكن أن توصف به ا&دلة التي قدمھا المدعي لدحض شھادات الطNب ھي أنھا  .71

ضعيفة، فكونه معلم رياضيات وخوضه ا-نتخابات المدرسة أو كونه والدا &ربعة أطفال كلھا أمور 

ضده، فقد اعترف أنه  بت بعض ا&دلة المقدمة- تعتبر برھانا على براءته ناھيك عن أن المدعي أث

نه يود أن يعضھم أو يقّبلھم ثم سألھم إن كانوا يحبونه. وفي شأن زعم المدعي أن طالبا إقال للطNب 

نقله إلى مدرسة أخرى ھو الذي حرض طNبا آخرين على الشكوى ضده، فلم يقدم المدعي أي دليل 

 يدعم نظرية المؤامرة ھذه. 

 
موثوقة - تكھنات جامحة. إذا أراد تفنيد المزاعم المقدمة ضده أن يقدم أدلة على المدعي  .72

ومن مزاعم المدعي أيضا عدم وجود شكاوى ضده في المدرسة التي كان يدّرس فيھا؛ وھنا تذكره 

المحكمة أن فحوى القضية الحاضرة ھي شكوى ُرفعت ضده في مدرسة التاج وليس في مدرسته 

 السابقة. 
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با$ضافة إلى ذلك، يقول المدعي إنه ھو الذي اختار النقل من مدرسة النزھة؛ لكن كما  .73

تقدمت ا$شارة، موضوع الدعوى الحاضرة ھو سلوك المدعي أثناء عمله معلما في مدرسة التاج 

 وليس في مدرسة النزھة. وعليه، لم تأخذ المحكمة في ا-عتبار نقل المدعي من مدرسة النزھة. 

 
يزعم المدعي أيضا أنه لم يكن لدى مدير مدرسة التاج شكوى بشأن سلوكه؛ بيد أن المحكمة  .74

مھام منصبه قبل شھرين فقط من الشكوى مجھولة المصدر. وتود  تولىتNحظ أن مدير المدرسة 

 إلى أن قُدمت المزاعم فيالمحكمة ا$شارة إلى أنه لم يكن لدى مدير المدرسة سبب لتأديب المدعي 

، كما أن التدبير التأديبي يتعلق بحا-ت محددة من سوء السلوك 2013بر/تشرين الثاني نوفم 11

 وليس با&داء العام للمدعي خNل عمله مع الوكالة. 

 
 المNحظات على تقرير التحقيق

 
وھو عبارة عن النسخ  9أرسلت المحكمة إلى المدعي الملحق  033بموجب ا&مر رقم  .75

. 2016مايو/أيار  15قيق وإفادات الشھود، ثم رفع المدعي مNحظاته في المحررة من تقرير التح

 لeنصاف، بيد أنھا توخيا وتNحظ المحكمة أنھا تطرقت سلفا إلى بعض مNحظات المدعي أعNه

 ستتناول بقية المNحظات أدناه.  والوضوح

 

عائNتھم عن غوا من مزاعم المدعي أيضا أن شھادات الطNب غير معقولة &نھم لم يبلّ  .76

ا-نتھاك الجنسي المزعوم. وواقع الحال أن جميع الضحايا لم يخبروا أحدا عن ا-نتھاك الجنسي 

باستثناء طالب واحد أخبر أخته عنه، لكن المحكمة تذّكر المدعي أن ضحاياه أطفال ضعاف؛ كما أن 

سة أخرى - يعني أن كونھم لم يبلغوا رسميا عن ا-نتھاك الجنسي إلى أن تم نقل المدعي إلى مدر

     . 4ا-نتھاك لم يقع

 

                                      
4
 20في  2والطالب  1وأن مجلس التحقيق قابل الطالب  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14تستحضر المحكمة أن المدعي ُنقل في  

  .  2013نوفمبر/تشرين الثاني  24في  6-3الطNب و 2013نوفمبر/تشرين الثاني 
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يقول المدعي إن من المحال أن يكون قد ارتكب ا-نتھاك ضد الطNب &ن جدول عمله  .77

وأن مساحة المدرسة ضيقة مما الحافل لم يسمح له بأكثر من استراحات مدة الواحدة خمس دقائق 

وجدتھا المحكمة موثوقة أن ا-نتھاك الجنسي يمنع ارتكاب ھذه ا&عمال. تبين شھادات الطNب التي 

فارغة بصرف النظر عن جدول العمل رياضة وقع في الغرفة الصفية خNل استراحة وفي غرفة 

الحافل المزعوم لدى المدعي أو ضيق حيز المدرسة، فا-نتھاك الجنسي يمكن أن يقع في أي مكان 

 ا يمكن أن يحدث في غضون ثواني. وأي زمان سواء كانت المساحة كبيرة أم صغيرة، كم

 
استنادا إلى السجل والتحليل أعNه، فإن المحكمة مطمئنة بأن الوقائع التي قام عليھا التدبير  .78

 التأديبي أثِبتت بأدلة واضحة ومقنعة. 

 
 

  ھل ترقى الوقائع المثَبتة إلى سوء سلوك؟

 
إن أفعال المدعي الموصوفة أعNه تلبي حتما تعريف ا-نتھاك الجنسي وھو التھديد بالتعدي  .79

الجسدي ذي الطبيعة الجنسية؛ وتلبي أيضا تعريف ا-ستغNل الجنسي وھو إساءة ا-ستعمال الفعلية 

د أن أو المشروع بھا لحالة ضعف أو تفاوت في السلطة أو &مانة لتحقيق مآرب جنسية. و- ينكر أح

 العNقة بين المعلم والطالب ھي عNقة سلطة من جھة، وعNقة ضعف من جھة أخرى. 

 

استنادا إلى ما تقدم، تNحظ المحكمة أن المدعي استغل منصبه وأساء استعماله لتحقيق  .80

أغراض جنسية. وقد شرع المدعي في التعدي الجسدي وارتكبه ضد خمسة من الطNب الستة الذين 

تقبيلھم وضربھم وتحسس أجسادھم وعضھم وبطرق أخرى لمس تمت مقابلتھم وذلك من خNل 

-ئقة. وقد فعل المدعي ھذا بعرض إعطاء عNمات أفضل أو ارتكب ھذه  أجسادھم بطريقة غير

ا&فعال ببساطة تحت ظروف قسرية في غرفة رياضة فارغة أو في غرفة صفية، حيث أساء 

 استعمال سلطة منصبه وأساء ا&مانة باستغNله أطفا- ضعفاء. 
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خطير في التعميم يوصف ا-ستغNل الجنسي وا-نتھاك الجنسي على أنھما سوء سلوك  .81

أعNه. ويثبت السجل أن أدلة كافية توفرت أمام مدير عمليات  44و 43المشار إليه في الفقرتين 

ا&ونروا في ا&ردن لدعم ا-ستنتاج الذي توصل إليه وھو أن المدعي استغل الطNب جنسيا 

الممنوحة للمفوض عة وانتھكھم جنسيا بما يشكل انتھاكا للتعميم. وبموجب السلطة ا-جتھادية الواس

العام في المسائل التأديبية وفيما يخص تحديد ما يشكل "سوء سلوك"، من الجلي أن أفعال المدعي 

وقاعدة النظام  2.10بلغت سوء السلوك المتعمد &غراض النظام ا&ساسي للموظفين المحليين 

بموجب النظام ا&ساسي  ولذلك استوجبت اتخاذ تدابير تأديبية 1.110ا$داري للموظفين المحليين 

وتوجيه شؤون  1.110وقاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين  2.10للموظفين المحليين 

 .A/10الموظفين رقم 

 
  

ھل كان قرار المدعي عليه القاضي بإنھاء تعيين المدعي غير متناسب أو غير مسوغ بحيث يشكل 

 ظلما؟ 

 
، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا&مم المتحدة لNستئناف في حكمھا رقم  .82

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

 ا". صارخ اأو تعسف "مجافاة واضحة للعقل

 

جتھادية الواسعة عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، ومع ا-عتراف بالسلطة ا- .83

العقوبة المNئمة على سوء السلوك، فرض للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية بما فيھا 

تNحظ المحكمة على وجه الخصوص طبيعة وظيفة أي مدعي، وھنا تستشھد بحكم محكمة ا&مم 

 :34، وتحديدا الفقرة Haniya 2010-UNAT-024المتحدة لNستئناف رقم 

 
  

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

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



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/061                                             

                                                                                                                               Judgment No.:  UNRWA/DT/2016/018                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

 

Page 23 of 27 

  

مسؤولية تدريس الطNب في بيئة خالية تماما من  ةكان المدعي بصفته معلما يحمل أمان .84

ستغNل الجنسي للطNب على يد ا-ستغNل الجنسي وا-نتھاك الجنسي. وا-نتھاك الجنسي وا-

؛ ومما يفاقم ھذا أن المدعي انتھك جنسيا أطفا- -جئين جدا معلم يعّدان من ا&مور الخطيرة

منتفعين وضعفاء في مناسبات عدة، وقد أعطته الواجبات التي اضطلع بھا موقع أمانة وسلطة 

 على ھؤ-ء ا&طفال.

  

جئي فلسطين الذين يتعلمون في مدارس ولما كان يتوجب على المدعى عليه ضمان حماية - .85

ا&ونروا، فقد ترتب عليه واجب فرض أعلى معايير السلوك. وبناء على ذلك، ترى المحكمة أن 

ما يبرر استخدام ا-جتھاد الواسع الممنوح له لفرض العقوبة التأديبية المNئمة  وجدالمدعى عليه 

  سلوك.  التي كانت في ھذه الحالة إنھاء الخدمة بسبب سوء ال

  

عم بعد الحكم بأن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثبِتت بأدلة واضحة ومقنعة، وأنھا تد .86

المدعي بأنه سوء سلوك، تجد المحكمة أن عقوبة إنھاء التعيين قانونا وصف الفعل الذي ارتكبه 

ق حلكانت ردا سليما ومتناسبا على أفعال المدعي وأنھا لم تكن غير متناسبة أو غير مسوغة ولم ت

 به ظلما. 

 
دعي أحيط بعلم تام بالتھم الموجھة إليه وبنتائج التحقيق وأعِطي المحكمة مطمئنة بأن الم .87

فرصة كافية لدحض المزاعم وتقديم أدلة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ المدعى عليه لقرار إنھاء 

تعيينه؛ بيد أن المحكمة تود التشديد وتكرار ما ذكرته في أحكام سابقة، وھو أن المنتظر من 

من تقرير التحقيق للموظف الخاضع $نھاء التعيين - أن ينتظر أمرا المدعى عليه أن يقدم نسخة 

 من المحكمة لفعل ذلك. 

 
ھل كانت السلطة ا-جتھادية للمدعى عليه مشوبة بأخطاء إجرائية أو بتحامل أو بعوامل أخرى 

  خارجة عن الموضوع أو بخطأ في القانون؟ 
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لمدعى عليه إنھاء تعيين المدعي يجب على المحكمة أن تنظر أيضا فيما إن كان قرار ا .88

تعسفية أو مزاجية أو كانت دوافعه التحامل أو عوامل خارجة اُتخذ بطريقة  بسبب سوء السلوك

عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون وفقا لفقه محكمة ا&مم اللمتحدة 

 . Asaad 2010-UNAT-021 لNستئناف في حكمھا

 

ة ھويات المشتكين &نه يود أن يواجھھم، لكن المحكمة تجد أن يطالب المدعي بمعرف .89

ل كل حادثة وصفھا كل طالب، وأن ھذه المعلومات المدعي حصل على معلومات كافية تفصّ 

تمكنه من الرد على المزاعم والدفاع عن نفسه بدون الحاجة إلى أسماء الطNب. وتصرفت 

فالشھود جميعھم قّصر ويحتاجون إلى  الوكالة بطريقة صحيحة عندما رفضت كشف ھوياتھم،

ين. وعلى المحكمة أيضا واجب حماية الشھود ما ة علنية ممكنَ حيالحماية من أي انتقام أو فض

دامت مطمئنة بأن المدعي حصل على معلومات كافية للدفاع عن نفسه وُمنح الفرصة لدحض 

-Applicant 2013-UNATالمزاعم ضده (انظر حكم محكمة ا&مم المتحدة لNستئناف 

302 .( 

 
تورطوا في حوادث مشابھة أما حجة المدعي بأن ھناك ثNثة معلمين في مدارس أخرى  .90

لكن لم ُيحقق معھم، فإن المحكمة تذكره أن موضوع ھذه الدعوى ھو أفعاله ھو وليس أفعال 

 معلمين آخرين. 

 
يقول المدعي إن لديه شھود مستعدون للشھادة إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ لكن المحكمة تجد  .91

 أن المدعي أعطي فرصة كافية في مناسبات عدة لتقديم أدلة بيد أنه اختار عدم فعل ذلك. 

 
يطعن المدعي في الرواية التي قدمھا رئيس منطقة جنوب عّمان عن ا-جتماع المنعقد  .92

. وحيث إن مجلس التحقيق لم يقابل رئيس منطقة 2013ر/تشرين الثاني نوفمب 13بينھما في 

جنوب عّمان، وحيث إن الرسالة ا$ليكترونية التي أرسلھا رئيس منطقة جنوب عّمان إلى إدارة 

 إقليم ا&ردن احتوت معلومات سماعية، فإن المحكمة ما أعطتھا أي وزن. 
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ء المدعي عندما أوقفه عن العمل إيقافا تجد المحكمة أن المدعى عليه تصرف بإنصاف إزا .93

بأجر مدفوع في انتظار نتيجة التحقيق، بل إن المدعي حصل على راتبه الكامل منذ تاريخ 

ي لم ذحتى تاريخ إنھاء تعيينه ال 2013 نوفمبر/تشرين الثاني 24ا$يقاف الرسمي عن العمل في 

 . 2015مارس/آذار  2يدخل حيز التنفيذ حتى 

 
مم المتحدة لNستئناف بأن الطرف الذي يزعم واقعة ما يحمل عبء إثبات قضت محكمة ا& .94

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

UNAT-178 وُيذّكر المدعي بأن عبء ا$ثبات يقع عليه لُيثبت أن ممارسة الُمدعى عليه .(

أو كانت دوافعھا التحامل أو عوامل أخرى خارجة لسلطته ا-جتھادية كانت اعتباطية أو مزاجية، 

عن الموضوع، أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون، وعليه تقديم دليل واضح ومقنع 

ُيثبت مزاعمه. وبناء على ذلك، تقرر المحكمة أن المدعي لم يقّدم أدلة كافية لدحض ا&دلة 

ُيثبت أن قرار إنھاء تعيينه اُتخذ بصورة  الواضحة والمقنعة التي قدمھا المدعى عليه، كما لم

أخرى خارجة عن الموضوع، أو  عواملالتحامل أو كانت دوافعه  أناعتباطية أو مزاجية أو 

 اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون.

  

 ھل ھناك أي أساس قانوني لوسائل ا-نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟

 
 بعد الحكم بأن:    .95

  

)i( إليھا التدبير التأديبي أثبِتت وفق المعقول؛ الوقائع التي استند 

  

)ii( الوقائع دعمت قانونا وصف الفعل بسوء السلوك؛ 

 
)iii( التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ 
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)iv(  السلطة ا-جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل

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

 في القانون؛

 

 تقرر المحكمة أن طلب المدعي لNنتصاف - أساس له - في الواقع و- في القانون.

 

عNوة على ذلك، لم يقدم المدعي أي دليل كان لدعم زعمه ل^ضرار النفسية وا-جتماعية  .96

والجسدية التي طلب التعويض من أجلھا. وتذكر المحكمة المدعي أنه - يجوز منح التعويض عندما 

           .Antaki 2010-UNAT-095كما جاء في فقه محكمة ا&مم المتحدة لNستئناف  - يقع الضرر

 
  

   الخ'صة

 

   تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة.  .97

  

  

  

  

     (ُوقـfع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

 2016 مايو/أيار 29 بتاريخ

  

 2016مايو/أيار  29 بتاريخ أدِخَل في السجل
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     (ُوقـfع)   

  مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري 

 


