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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا محمد العثمان ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة  .1

فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى )غاثة وتشغيل 6جئي 

  عليه")، القاضي بفرض تدبير تأديبي عليه ھو الفصل بإجراءات موجزة.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة "معلم 2001سبتمبر/أيلول  10اعتبارا من  .2

والخطوة  6Uالمستوى  رياضيات/كمبيوتر للمرحلة الثانوية" بموجب عقد محدود المدة على

1 .  

، "X" إلى الفئة "Z، حّول تعيين المدعي من الفئة "2004أغسطس/آب  1اعتبارا من  .3

  في مكتب إقليم لبنان. 1والخطوة  10ثم ُعين بموجب تعيين محدد ا�جل على الدرجة 

إلى  2006سبتمبر/أيلول  14بعد تمديد التعيين مرات عدة، نُقل المدعي اعتبارا من  .4

"معلم رياضيات" في مدرسة عمقا ا)عدادية للبنات" ("مدرسة عمقا") في مخيم نھر وظيفة 

البارد، وقد كان المدعي يشغل ھذه الوظيفة في الزمن المرتبط بالدعوى الراھنة على الدرجة 

  .16والخطوة  11

نوفمبر/تشرين  10بموجب رسالة إليكترونية إلى مسؤول المظالم في إقليم لبنان تاريخھا  .5

، أفاد مسؤول الحماية التابع لمكتب دعم العمليات أن فريق مكتب دعم العمليات 2015اني الث

تلقى مكالمة من السيد ع. ل. الذي يعمل معلما في مدرسة عمقا يزعم فيھا أن المدعي اغتصب 

سنة، وأفادت المزاعم أن الحادثة وقعت  16طالبة ("المشتكية") من طالبات المدرسة عمرھا 

تعليم الخاص ("المركز") الذي يملكه المدعي في مخيم نھر البارد. وفي الرسالة في مركز ال

ا)ليكترونية ذاتھا، ذكر مسؤول الحماية التابع لمكتب دعم العمليات أنه تلقى مكالمة من شقيقة 

  المشتكية وضحت فيھا أن المشتكية لم تُغتصب بل تعرضت لgعتداء الجنسي.  

، أحيلت الشكوى إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية، 2015 نوفمبر/تشرين الثاني 16في  .6

وطلب مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية إجراء تقييم أولي؛ وقد أوصى التقييم ا�ولي المؤرخ 
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بإجراء تحقيق رسمي في مزاعم ا6ستغgل وا6نتھاك  2015ديسمبر/كانون ا�ول  13

  الجنسيين المرتكبين من المدعي. 

، أفادت دائرة خدمات الرقابة 2016يوليو/تموز  13التحقيق النھائي المؤرخ في تقرير  .7

الداخلية أن ا�دلة توافرت لgستنتاج أن المدعي انتھك النظامين ا�ساسي وا)داري في الوكالة 

  بشأن مكافحة ا6ستغgل وا6نتھاك الجنسيين.  

مديُر شؤون ا�ونروا ، أعلم 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15بموجب رسالة تاريخھا  .8

 15في لبنان با)نابة المدعَي بنتائج التحقيق، وأتاح له الفرصة للرد، فرد المدعي عليھا في 

  .2016ديسمبر/كانون ا�ول 

، أوصى مدير 2017يناير/كانون الثاني  18بموجب مذكرة إلى المفوض العام تاريخھا  .9

ءات موجزة بسبب ضلوعه في سوء شؤون ا�ونروا في لبنان با)نابة بفصل المدعي بإجرا

  . 2017فبراير/شباط  28سلوك خطير، فوافق المفوض العام على ھذه التوصية في 

، أوقع مدير شؤون ا�ونروا في لبنان 2017مارس/آذار  17بموجب رسالة مؤرخة  .10

با)نابة على المدعي التدبير التأديبي القاضي بفصله من الوكالة بإجراءات موجزة في اليوم 

  سه. نف

، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار فصله إلى نائبة المفوض 2017مايو/أيار  15في  .11

  العام.

، أودع المدعي طلبا في محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017يوليو/تموز  5في  .12

("المحكمة") يلتمس فيه نسخا من تقارير التحقيق ا�ولي والنھائي، كما التمس من المحكمة 

  منحه وقتا إضافيا لرفع الدعوى. 

 12") المؤرخ 090) ("ا�مر رقم UNRWA/DT/2017( 090بموجب ا�مر رقم  .13

، وجدت المحكمة أنھا تلقت معلومات كافية لفتح ملف قضية، واعتبرت 2017يوليو/تموز 

طلب المدعي دعوى. في ا�مر نفسه، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم رده، مع رفع نسخ 

رِسل إلى وقد أ من تقرير التقييم ا�ولي وتقرير التحقيق النھائي بصفة الحجب عن المدعي؛

  . 2017يوليو/تموز  5طلُب المدعي المؤرخ  090المدعى عليه مع ا�مر رقم 



Case No. UNRWA/DT/LFO/2017/045  

Judgment No. UNRWA/DT/2019/019  

 

Page 4 of 22 

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2017أغسطس/آب  11في  .14

) من القواعد ا)جرائية 1(6يوما تقويميا المادة  30الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  للمحكمة. 

 15المدعي. وفي ، أرِسل طلب المدعى عليه إلى 2017أغسطس/آب  13في  .15

  ، ذكر المدعي عدم ممانعته للطلب المقدم من المدعى عليه.2017أغسطس/آب 

، 2017أغسطس/آب  17) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 105بموجب ا�مر رقم  .16

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. 

م أرِسل ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت مرة أخرى، ث2017سبتمبر/أيلول  1في  .17

  .2017سبتمبر/أيلول  6الطلب إلى المدعي في 

، اعترض المدعي على طلب 2017سبتمبر/أيلول  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

  المدعى عليه لتمديد الوقت.

، 2017سبتمبر/أيلول  17) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 126بموجب ا�مر رقم  .19

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

، أصدر المفوض العام رسالة جديدة يوقع بھا على المدعي 2017سبتمبر/أيلول  26ي ف .20

مارس/آذار  17عقوبة الفصل بإجراءات موجزة، وقد ألغت ھذه الرسالة سابقتھا المؤرخة 

التي أرسلھا مدير شؤون ا�ونروا في لبنان با)نابة إلى المدعي؛ وخلُص المفوض العام  2017

استخدام منصبه معلما من خgل ارتكاب "استغgل وانتھاك جنسيين إلى أن المدعي أساء 

)حدى منتفعات ا�ونروا"، كما أفاد المفوض العام أن تاريخ سريان الفصل بإجراءات موجزة 

  .   2017مارس/آذار  17بقي على حاله، أي 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، وبسط فيه 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  9في  .21

مفادھا أن القرار الطعين ألغي بفعل إجراء إداري 6حق مما يجعل قيام الدعوى الراھنة حجة 

أكتوبر/تشرين ا�ول  11أمام المحكمة غير صحيح أصوليا، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 

2017 .  
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، رفع المدعى عليه طلبا )يداع أدلة إضافية، فأرِسل 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  11في  .22

  المدعي في اليوم نفسه.الطلب إلى 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  23في  .23

  الدعوى، فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة "إبgغه 2017نوفمبر/تشرين الثاني  29في  .24

طريقة المضي قُدما فيما يخص رسالة  بالمستجدات"، وأفاد أنه في حيرة من أمره بشأن

، علما أن المدعي طرح أسئلة على المحكمة 2017سبتمبر/أيلول  26المفوض العام المؤرخة 

  في طلبه ھذا.

ديسمبر/كانون ا�ول  3) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 171بموجب ا�مر رقم  .25

قانونية �ي طرف ")، أفادت المحكمة أنھا 6 تستطيع تقديم مشورة 171("ا�مر رقم  2017

بشأن طريقة التعاطي مع المرافعات في القضايا المقامة أمامھا �ن ذلك ينتھك حيادية المحكمة؛ 

  .171وقد أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه مع ا�مر رقم 

 2018مارس/آذار  7) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 032بموجب ا�مر رقم  .26

ي أن يرفع تعليقات على رد المدعى عليه بما في ")، أمرت المحكمة المدع032("ا�مر رقم 

ذلك أي أدلة وثائقية أو غير ذلك لدعم دعواه، وكذلك مع أي وقائع إضافية وحجج قانونية رغب 

  المدعي في تقديمھا، وكذلك بيان ا6نتصاف المطلوب. 

، ثم أرِسلت 032، أودع المدعي مرافعته ردا على ا�مر رقم 2018مارس/آذار  29في  .27

  .2018أبريل/نيسان  1فعة المدعي إلى المدعى عليه في مرا

 2018أبريل/نيسان  12) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 069بموجب ا�مر رقم  .28

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم للمحكمة بصفة الحجب تقرير التقييم 069("ا�مر رقم 

  ا�ولي وتقرير التحقيق النھائي مع الملحقات و/أو المبرزات.

، رفع المدعى عليه تقرير التقييم ا�ولي وتقرير التحقيق 2018أبريل/نيسان  23ي ف .29

النھائي ومبرزاتھما بصفة الحجب عن المدعي، كما التمس من المحكمة استعراض الوثائق 

  وتمويھھا قبل إرسالھا إلى المدعي وممثله.
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 2018مايو/أيار  10) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 081بموجب ا�مر رقم  .30

")، كشفت المحكمة للمدعي نسخة مموھة من تقرير التحقيق النھائي، وأمرته 81ا�مر رقم ("

  بتقديم تعليقاته. 

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه نسخة غير مموھة من تقرير 2018مايو/أيار  20في  .31

التحقيق النھائي وجميع المبرزات وإفادات الشھود وإفادة المشتكية وإفادة المدعي وتقرير التقييم 

ا�ولي، كما طلب ترجمة لجميع الوثائق المذكورة إلى اللغة العربية، فأرِسل الطلب إلى المدعى 

  في اليوم نفسه. عليه 

، 081، رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت 6متثال ا�مر رقم 2018مايو/أيار  31في  .32

  فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، 2018يونيو/حزيران  4) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 097بموجب ا�مر رقم  .33

، ورفضت طلبه 081رقم وافقت المحكمة على طلب المدعي لمزيد من الوقت 6متثال ا�مر 

الحصول على نسخة غير مموھة من تقرير التحقيق النھائي مع جميع المبزرات باللغة العربية، 

  كما أمرت المدعى عليه أن يرفع رده في موضوع الدعوى. 

) تمديد الوقت 1، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه ما يلي: 2018يونيو/حزيران  24في  .34

) ا)ذن 3) الحصول على شھادة أحد الشھود؛ 2تحقيق المموه؛ )يداع مgحظات على تقرير ال

) ا)ذن لتقدم مرافعات جديدة للطعن في الحجج الشكلية المقدمة من المدعى 4لرفع أدلة جديدة؛ 

) ا)ذن لرفع طلب 5عليه التي تفيد أن عرض القضية أمام المحكمة غير صحيح أصوليا؛ و

  المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.يعدل فيه وسائل ا6نتصاف؛ فأرِسل طلب 

يونيو/حزيران  26) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 117بموجب ا�مر رقم  .35

، رفضت المحكمة طلب المدعي للحصول على شھادة أحد الشھود، ووافقت على بقية 2018

  طلباته.

لى ع، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت )يداع تعليقاته 2018يوليو/تموز  9في  .36

  تقرير التحقيق النھائي، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، 2018يوليو/تموز  17) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 128بموجب ا�مر رقم  .37

  قبلت المحكمة طلب المدعي لتمديد الوقت )يداع مرافعاته على تقرير التحقيق النھائي. 
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تعليقاته على تقرير التحقيق النھائي، ثم أرِسلت ، رفع المدعي 2018يوليو/تموز  17في  .38

  .2018يوليو/تموز  18مرافعة المدعي إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت )يداع رده على 2018أغسطس/آب  17في  .39

  .2018أغسطس/آب  19موضوع الدعوى، فأرِسل الطلب إلى المدعي في 

دعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة أن ترفض طلب ، رفع الم2018أغسطس/آب  27في  .40

المدعى عليه لمزيد من الوقت )يداع رده على موضوع الدعوى، كما طلب تغريم المدعى 

  عليه )ساءته استخدام العملية القضائية، فأرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، 2018بر/أيلول سبتم 3) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 155بموجب ا�مر رقم  .41

  رفضت المحكمة طلب المدعي، وقبلت طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده.

، رفع المدعى عليه رده في موضوع الدعوى، ثم 2018أكتوبر/تشرين ا�ول  4في  .42

  .2018أكتوبر/تشرين ا�ول  8أرِسل الرد إلى المدعي في 

بر/تشرين ا�ول أكتو 8) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 174بموجب ا�مر رقم  .43

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يُعلم المحكمة فيما إن كانت 174("ا�مر رقم  2018

  المشتكية مستعدة ل|د6ء بشھادتھا أمام المحكمة. 

، وذكر 174، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2018أكتوبر/تشرين ا�ول  24في  .44

 25المحكمة، فأرِسل الرد إلى المدعي في فيه أن المشتكية لن تستطيع الشھادة أمام 

  . 2018أكتوبر/تشرين ا�ول 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، 2018أكتوبر/تشرين ا�ول  24في  .45

  فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.

أكتوبر/تشرين ا�ول  28) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 194بموجب ا�مر رقم  .46

لمحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية لرده على ، قبلت ا2018

  الدعوى.

نوفمبر/تشرين الثاني  6) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 200بموجب ا�مر رقم  .47

")، أصدرت المحكمة إشعار جلسة استماع، وأعلمت الطرفين أن 200("ا�مر رقم  2018
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في الرئاسة العامة ل{ونروا في  2018ثاني نوفمبر/تشرين ال 26جلسة ا6ستماع ستُعقد في 

  عّمان. 

، أكد المدعى عليه حضوره وحضور شاھدتين إلى 2018نوفمبر/تشرين الثاني  16في  .48

  .2018نوفمبر/تشرين الثاني  18جلسة ا6ستماع، ثم أرِسل ھذا الرد إلى المدعي في 

وزعم فيه أن ، 2018نوفمبر/تشرين الثاني  18في  200رد المدعي على ا�مر رقم  .49

ممثله تلقى رسالة من مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن يمنعه فيھا من تمثيل المدعي، كما 

  أنه ھو وممثله لن يحضرا جلسة ا6ستماع.  200ذكر المدعي في رده على ا�مر رقم 

نوفمبر/تشرين الثاني  19) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 212بموجب ا�مر رقم  .50

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم توضيحات بشأن رد المدعي 212("ا�مر رقم  2018

رُد المدعي على ا�مر  212، وقد أرِسل إلى المدعى عليه مع ا�مر رقم 200على ا�مر رقم 

  . 200رقم 

رجمة العربية للرد على ، رفع المدعى عليه الت2018نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .51

  الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه إذن المحكمة لرفع 2018نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .52

  مgحظات على رد المدعى عليه، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، وأفاد 212المدعى عليه رده على ا�مر رقم ، رفع 2018نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .53

فيه أن الوكالة لم تقصد منع ممثل المدعي من المشاركة في جلسة ا6ستماع أمام المحكمة، وأن 

الرسالة المذكورة ما كانت إ6 تذكيرا لممثل المدعي بواجباته والحدود المفروضة عليه بصفته 

  . 2018نوفمبر/تشرين الثاني  22المدعي في  ممثg للموظفين أمام القضاء، فأرِسل الرد إلى

، رفع المدعي رده على رد المدعى عليه على ا�مر 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26في  .54

  . 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28، ثم أرِسل الرد إلى المدعى عليه في 212رقم 

اسة العامة ، ُعقدت جلسة ا6ستماع المقررة في الرئ2018نوفمبر/تشرين الثاني  26في  .55

ل{ونروا في عّمان، واستمعت المحكمة إلى المدعى عليه وشھوده، وغاب عن الجلسة كل من 

  المدعي وممثله. 
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نوفمبر/تشرين الثاني  28) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 219بموجب ا�مر رقم  .56

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم توضيحات بشأن المسائل 219("ا�مر رقم  2018

  التي أثيرت في خgل جلسة ا6ستماع. 

ديسمبر/كانون ا�ول  2) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 224بموجب ا�مر رقم  .57

  ع مgحظات على رد المدعى عليه. ")، قبلت المحكمة طلب المدعي لرف224("ا�مر  2018

، فأرِسل 219، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2018ديسمبر/كانون ا�ول  3في  .58

  .2018ديسمبر/كانون ا�ول  5الرد إلى المدعي في 

، رفع المدعي مgحظاته على رد المدعى عليه، 2018ديسمبر/كانون ا�ول  21في  .59

، ثم أرِسلت مرافعة المدعي إلى المدعى عليه 224ر رقم وذلك بموجب ا)ذن الممنوح في ا�م

  .2018ديسمبر/كانون ا�ول  31في 

 2019فبراير/شباط  7) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 029بموجب ا�مر رقم  .60

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يُعلم المحكمة فيما إن كانت المشتكية 029("ا�مر رقم 

  المحكمة.مستعدة ل|د6ء بشھادتھا أمام 

، أكد المدعى عليه للمحكمة أن المشتكية تستطيع الشھادة، 2019فبراير/شباط  14في  .61

  فأرِسل الرد إلى المدعي في اليوم نفسه.

") وإشعار جلسة 038) ("ا�مر رقم UNRWA/DT/2019( 038بموجب ا�مر رقم  .62

ء ترتيبات ، أمرت المحكمة المدعى عليه بإجرا2019فبراير/شباط  19استماع تاريخھما 

  .2019مارس/آذار  20ليتسنى للمشتكية ا)د6ء بشھادتھا للمحكمة في 

، أكد المدعى عليه نية حضور محاميه جلسة ا6ستماع المزمع 2019مارس/آذار  4في  .63

  ، وقد أرِسل ھذا التأكيد إلى المدعي في اليوم نفسه.2019مارس/آذار  20عقدھا في 

وعلى إشعار جلسة  038ى ا�مر رقم ، رد المدعي عل2019مارس/آذار  4في  .64

ا6ستماع، وأفاد أنه ھو وممثله لن يستطيعا حضور جلسة ا6ستماع، فأرِسل رد المدعي إلى 

  المدعى عليه في اليوم نفسه.
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، ُعقدت الجلسة في مقر المحكمة الكائن في الرئاسة العامة 2019مارس/آذار  20في  .65

مدعى عليه، وأدلت المشتكية بشھادتھا عبر وصلة ل{ونروا في عّمان، وقد استمعت المحكمة لل

  الفيديو من مكتب إقليم لبنان، وغاب عن الجلسة كل من المدعي وممثله. 

، أودع المدعى عليه مرافعاته الختامية، ثم أرِسلت إلى 2019مارس/آذار  22في  .66

  .2019مارس/آذار  24المدعي في 

يه إذن المحكمة )يداع مرافعاته ، رفع المدعي طلبا يلتمس ف2019مارس/آذار  25في  .67

  الختامية، فأرِسل إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، 2019مارس/آذار  25) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 063بموجب ا�مر رقم  .68

  قبلت المحكمة طلب المدعي )يداع مرافعاته الختامية. 

إلى المدعى ، أودع المدعي مرافعاته الختامية، ثم أرِسلت 2019أبريل/نيسان  1في  .69

  .2019أبريل/نيسان  2عليه في 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .70

i(  تخلفت الوكالة قبل اتخاذھا القرار الطعين عن تقديم نسخ للمدعي من تقرير التقييم

  ا�ولي وتقرير التحقيق النھائي؛

ii( إن واقعة اتخاذ مدير شؤون ا�ونروا في لبنان با)نابة لقرار فصله بإجراءات 

  موجزة تعد انتھاكا جليا ل|طار التنظيمي للوكالة؛

iii(  يلغي به  2017سبتمبر/أيلول  26لم يكن للمفوض العام حق اتخاذ قرار جديد في

، وذلك �ن المدعي في ذلك التاريخ لم 2017مارس/آذار  17القرار الطعين المؤرخ 

  يعد موظفا في ا�ونروا؛

iv(  ا)جرائية إلى اللغة ا)نجليزية حسب لم يُترجم رد المدعي على رسالة الضمانات

، ولم تقدم الترجمة للمفوض 2017مارس/آذار  17ا�صول قبل القرار الطعين المؤرخ 

  العام قبل قبوله توصية فصل المدعي بإجراءات موجزة؛
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v(  التقاصر في ا6رتقاء إلى معيار ا)ثبات الذي يوجبه الفقه القانوني لمحكمة ا�مم

، فg دليل جليا ومقنعا Molari 2011-UNAT-164حكمھا  المتحدة لgستئناف في

  الطعين؛  �جلھا في القرار  على أن المدعي ارتكب ا�فعال التي عوقب

vi(  اعتادت المشتكية القدوم إلى المركز برفقة أقاربھا وليس وحدھا؛  

vii(  ب أن يعطوه صور المشتكية لدعم قضيته، بل رفضھاgلم يطلب قَط إلى الط

  حتى؛

viii( تكية روايتھا للحدث المزعوم مرات عدة، وھي بذلك تفتقر إلى غيرت المش

  المصداقية؛

ix(  كيف يعقل أن والدة المشتكية احتفظت برسالة الواتس أب التي يُزعم أن المدعي

ت بضعة أشھر، لكن الرسالة اختف -وفيھا يُعلم المشتكية بتغيير موعد الدرس  -أرسلھا 

  التقييم ا�ولي في نوفمبر/تشرين الثاني؟؛ وفجأة من ھاتف والدة المشتكية عندما بدأ 

x(  لم يرتكب يوما إساءة ضد المدعية؛  

  يلتمس المدعي ما يلي: .71

i( أن تعقد المحكمة جلسة استماع؛  

ii( فسخ القرار الطعين؛  

iii(  التعويض عن جميع ا�ضرار المادية؛  

iv( التعويض عن انتھاك حقوقه في ا�صول القانونية؛ و  

v(    .التعويض عن ا�ضرار المعنوية التي عاناھا نتيجة للقرار الطعين  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .72
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i(  بموجب إجراء إداري 6حق،  2017مارس/آذار  17أبِطل القرار الطعين المؤرخ

  مما يجعل إقامة الدعوى أمام المحكمة غير صحيحة أصوليا؛ 

ii( مة قرار فصل المدعيgبإجراءات موجزة، فقد أثبِت سوء السلوك بأدلة جلية  س

  ومقنعة؛

iii( درجة رجحان وقوع سوء السلوك عالية؛  

iv(  لم يقدم المدعي أي دليل على أن إثبات الوقائع التي قام عليھا القرار الطعين كان

  تعسفيا أو مزاجيا، أو شابه خلل إجرائي؛

v( م ا�ولي؛6 تنطبق اعتبارات ا�صول القانونية في مرحلة التقيي  

vi(  ،قُدمت للمدعي تفاصيل النتائج التي توصلت إليھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية

وذلك في رسالة الضمانات ا)جرائية، وتسنى له الدفاع عن نفسه، ناھيك عن أن المحكمة 

  قدمت له نسخة مموھة من تقرير التحقيق؛

vii( م، و6 يعني أبدا أن إن إنكار المشتكية للحادثة المزعومة أمام المدعي أمر مفھو

  الحادثة لم تقع؛ 

viii( رأت شاھدة رسالة الواتس أب التي أعلمت المشتكية بتغيير موعد الدرس؛  

ix(  6 يؤثر سحب مشتٍك لشكواه المرفوعة أمام الوكالة بالضرورة في التزام الوكالة

  بالتحقيق في أي زعم من مزاعم سوء السلوك؛ 

x(  الخاطئة، وقد فعلت ذلك في القضية تتمع الوكالة با6جتھاد لتصويب القرارات

الحاضرة بg تأخير مفرط، كما أن القرار الgحق الذي اتخذه المفوض العام لم يؤثر في 

  القرار ا�صلي، وبذلك 6 يعد قرارا جديدا؛ و 

xi(  .لم تكن عقوبة الفصل بإجراءات موجزة غير متناسبة، ولم تكن ظلما للمدعي  

  المحكمة الدعوى بكاملھا.يلتمس المدعى عليه أن ترد  .73
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  ا$عتبارات

  المقبولية

يزعم المدعى عليه أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية �ن قرار مدير شؤون  .74

القاضي بفصل المدعي بإجراءات  2017مارس/آذار  17ا�ونروا في لبنان با)نابة المؤرخ 

سبتمبر/أيلول  26حمل تاريخ موجزة قد أبِطل بقرار إداري 6حق اتخذه المفوض العام، وھو ي

2017 .  

، فرض مدير شؤون ا�ونروا في لبنان 2017مارس/آذار  17بموجب رسالة مؤرخة  .75

مايو/أيار  15با)نابة على المدعي التدبير التأديبي المتمثل في الفصل بإجراءات موجزة. في 

عي طلبا في ، أودع المد2017يوليو/تموز  5، رفع المدعي طلب مراجعة للقرار، وفي 2017

المحكمة يلتمس فيه نسخا من تقارير التحقيق ا�ولي والنھائي، كما التمس من المحكمة منحه 

وقتا إضافيا لرفع الدعوى. بعد استعراض الطلب والملحقات المقدمة من المدعي، وجدت 

أنھا تلقت معلومات كافية لفتح ملف قضية، واعتبرت طلب  2017يوليو/تموز  12المحكمة في 

دعي دعوى. لما كان ذلك، تخلُص المحكمة إلى أن المدعي راعى حسن التوقيت في رفعه الم

  للدعوى الطاعنة في قرار فصله بإجراءات موجزة.

رسالة  2017سبتمبر/أيلول  26عgوة على ذلك، كون المفوض العام قد أصدر في  .76

دعي ي إلزام المجديدة تقضي بفصل المدعي بإجراءات موجزة أبطلت الرسالة السابقة 6 يعن

برفع دعوى جديدة، فكل من الرسالتين فرضت على المدعي التدبير التأديبي نفسه بناء على 

الوقائع ذاتھا، والسبب ذاته، وا6ستنتاجات ذاتھا. ولما كان ذلك، تقضي المحكمة بمقبولية 

  الدعوى. 

  المسائل ا)جرائية

  تقرير التحقيق

طلب المدعي نسخا غير مموھة من تقرير التقييم ا�ولي وتقرير التحقيق النھائي. وفي  .77

رأي المحكمة، تتسم القضية الحاضرة بحساسية شديدة كونھا تتعلق بمزاعم استغgل وانتھاك 

سنة؛ بناء  16جنسيين ارتكبھما معلم مع إحدى طالباته كان عمرھا في زمن الحادثة المزعومة 

أت المحكمة تقديم نسخة مموھة من تقرير التحقيق النھائي للمدعي، فھو يحفل على ذلك، ارت
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بتفاصيل كافية تقدم للمدعي دقائق ا�دلة المقدمة ضده بما يتسنى له إعداد دفاع 6ئق؛ وقد تمثل 

الھدف من تمويه النسخة في حماية سرية المشتكية وعائلتھا والشھود الطلبة، فقد كانو ا قاصرين 

لحدث المزعوم. وتؤكد المحكمة على أن ھذا الحكم يقوم فقط على الوقائع والشھادات في زمن ا

  المعروفة للطرفين. 

  ا6ستماع جلستا

التمس المدعي أن تعقد المحكمة جلسة استماع؛ وفي ھذا الصدد، عقدت المحكمة جلسة  .78

م شھودھما، بھدف السماح للطرفين تقدي 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26ا6ستماع ا�ولى في 

ولم يحضر المدعي أو ممثله رغم طلب المدعي لجلسة ا6ستماع، ناھيك عن أن المشتكية لم 

، 029تستطع ا)د6ء بالشھادة في زمن جلسة ا6ستماع ا�ولى. 6حقا، وبموجب ا�مر رقم 

ھا تأمرت المحكمة المدعى عليه أن يُعلم المحكمة فيما إن كانت المشتكية مستعدة ل|د6ء بشھاد

، أكد المدعى عليه للمحكمة أن المشتكية تستطيع 2019فبراير/شباط  14أمام المحكمة. وفي 

، وقد استمعت 2019مارس/آذار  20الشھادة، وعليه، ُعقدت جلسة ا6ستماع الثانية في 

المحكمة للمدعى عليه، وأدلت المشتكية بشھادتھا عبر وصلة الفيديو من مكتب إقليم لبنان، 

جلسة الثانية كل من المدعي وممثله، علما أن موعد الجلستين كان في وقت العصر وغاب عن ال

ت أن ممثل المدعي، الذي يعمل معلما في ا�ونروا، لن يكون متاحا في مل�ن المحكمة ع

الصباح 6نشغاله بأداء واجباته بصفته موظفا في الوكالة، ومع ذلك، لم يحضر المدعي أو 

تشير المحكمة إلى أن واجباتھا لم تتغير رغم غياب المدعي وممثله عن ممثله أيا من الجلستين. 

جلستي ا6ستماع، وھي واجبات تتمثل في إجراء استعراض قضائي لشرعية التدبير التأديبي 

  المفروض على المدعي.

  موضوع الدعوى

أثار المدعي حججا كثيرة بشأن عدم سgمة القرار القاضي بفصله بإجراءات موجزة،  .79

بل الشروع في استعراض حججه، تجد المحكمة أن ا�نسب ھو النظر فيما إن كانت لكن ق

الوقائع التي عوقب المدعي بناء عليھا قد أثبِتت وفقا لمعيار ا)ثبات الذي أرسته محكمة ا�مم 

-Molari 2011المتحدة لgستئناف. قضت محكمة ا�مم المتحدة لgستئناف في حكمھا 

UNAT-164  :بما يلي  
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إن المسائل التأديبية ليس جنائية، و6 تھدد حرية المذنب، لكن عندما  .30
يكون إنھاء الخدمة نتيجة محتملة، ينبغي أن نطلب برھانا كافيا. ونقضي 
بوجوب إثبات سوء السلوك بدليل جلي ومقنع عندما يكون إنھاء الخدمة 
 نتيجة ممكنة، علما أن البرھان الجلي والمقنع يطلب ما يفوق رجحان

البينة لكن أقل من البرھان ا�بعد من الشك المعقول، بمعنى أن صدق 
  الوقائع المؤكدة راجح رجحانا كبيرا.

من حجج المدعي أنه لم يعتِد جنسيا قَط على المشتكية، مما يلزم الوكالة بأن تثبت بدليل  .80

  جلي ومقنع أن المدعي ارتكب ا6ستغgل وا6نتھاك الجنسيين.

  ما يلي: 2017سبتمبر/أيلول  26ي رسالته المؤرخة ذكر المفوض العام ف .81

[...] ھناك أدلة جلية ومقنعة على أنك ارتكبت سلوكا محظورا حسب 
ر يي، وأظھرت عجزا عن امتثال معا2010/7التعريف الوارد في التعميم 

، 4.1النزاھة المتوقعة بموجب النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم 
ات موجزة [...]. في عملية البت فيما إن مما يستلزم فصلك بإجراء

توافرت أدلة جلية ومقنعة على أنك ارتكبت ا6ستغgل وا6نتھاك 
الجنسيين، أخذت في ا6عتبار تقرير التحقيق ورد على رسالة الضمانات 

  . 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15ا)جرائية المؤرخة 

ير التحقيق ورد المدعي على رسالة حيث إن المفوض العام أفاد أنه أخذ في الحسبان تقر .82

الضمانات ا)جرائية في مقام البت فيما إن توافرت أدلة جلية ومقنعة، على المحكمة ا�ن 

استعراض تقرير التحقيق وتوصياته، علما أن المحكمة تعي تمام الوعي الطبيعة الخطيرة لسوء 

  السلوك المزعوم، وتداعيته في ھذا السياق.  

المشتكية أنكرت في مناسبات عدة أن المدعي اعتدى عليھا جنسيا،  تgحظ المحكمة أن .83

كما تgحظ أن عائلة المشتكية سحبت شكواھا ضد المدعي أمام الوكالة، وذلك بموجب اتفاق 

توصلت إليه معه؛ بيد أن ھذه الوقائع 6 تؤثر في مھمة المحكمة المتمثلة في النظر إن كانت 

التأديبي المتخذ في حق المدعي أثبتِت فعg بأدلة جلية ومقنعة.  الوقائع التي قام عليھا ا)جراء

وبالمثل، تقضي المحكمة أن الوكالة كان لھا الحق في صرف النظر عن الوقائع سالفة الذكر، 

وأن تجري تحقيقا في المزاعم وأن تكمل العملية التأديبية بغض النظر عن أي اتفاق بين 

  المشتكية والمدعي.

تتفھم المحكمة أن مشاكل كثيرة صّعبت التحقيق، أولھا أن الحادثة المزعومة وقعت في  .84

، بيد أن المحققين 2015في شھر يونيو/حزيران  2015-2014اليوم ا�خير من العام الدراسي 

لم يذكروا التاريخ على وجه الدقة. تحدثت المشتكية عن الحادثة إلى السيد ع. ل. الذي يعمل 
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. أمر مدير دائرة خدمات الرقابة 2015سبتمبر/أيلول  17رسة عمقا، وذلك في معلما في مد

، وأجري التحقيق في 2015نوفمبر/تشرين الثاني  16الداخلية بإجراء تقييم أولي في 

  ، أي بعد نحو عشرة أشھر من الحادثة المزعومة.2016أبريل/نيسان 

دره عدد من الشھود نتيجة لبيان أص ثانيا، لم تستطع دائرة خدمات الرقابة الداخلية مقابلة .85

يطلب فيه إلى الموظفين عدم حضور  2016أبريل/نيسان  6اتحاد الموظفين المحليين في 

في ھذا الصدد، 6 شك لدى المحكمة في أن بعض الشھود   ا6جتماعات المتعلقة بالتحقيق.

ق، وكما رير التحقيرفضوا المقابلة بسبب خوفھم من ا6نتقام. أخيرا، وكما ُذكر في نتائج تق

يغلب في ھذه المواقف، يصر كل من المشتكية والمدعي على موقفين متضادين تماما بشأن 

الحادثة المزعومة، و6 يوجد شاھد مباشر على الحادثة. لكن رغم ھذه الصعوبات، تستحضر 

  المحكمة أن الوكالة ملزمة بإثبات الوقائع بأدلة جلية ومقنعة. 

  ا6عتداء المزعوم

جج المدعي أنه لم يلتقِ المشتكية في اليوم الذي تزعم فيه أنه اعتدى عليھا في المركز، يحا .86

ويقول أيضا إن المشتكية لم تكن في ھذه التاريخ طالبة في المركز �نه طردھا منه قبل ذلك. 

، 2015-2014أفادت المشتكية للمحققين أن الحادثة وقعت في اليوم ا�خير من العام الدراسي 

قرير التحقيق 6 يذكر تاريخا محددا. عgوة على ذلك، 6 يوجد شاھد يؤكد حضور لكن ت

. با)ضافة إلى ذلك، 2015-2014المشتكية إلى المركز في اليوم ا�خير من العالم الدراسي 

اعتادت المشتكية الذھاب إلى المركز برفقة أمھا أو إخوانھا، لكن، �سباب غير واضحة، لم 

يوم ا6عتداء المزعوم. لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن ملف القضية  يكن معھا مرافق في

يخلو من أدلة جلية ومقنعة على أن المشتكية ذھبت إلى المركز في اليوم ا�خير من العام 

  .2015-2014الدراسي 

من أھم ا�دلة التي اتكأ عليھا المحققون كانت شھادة السيدة ن. و .، فقد قالت في مقابلتھا  .87

  مجريات التحقيق ما يلي: أثناء 

ليس [للمشتكية] ھاتف، بل تستخدم ھاتف والدتھا. وھناك مجموعة واتس 
أب تشمل السيد العثمان والطgب الذين يحضرون إلى مركزه الخاص، 
واعتادت ھذه المجموعة تبادل المعلومات حول مواعيد الدروس. أرتني 

ثمان فقط إلى والدة [المشتكية] رسائل واتس أب أرسلھا السيد الع
[المشتكية] لتأكيد مواعيد بعض المحاضرات أو تذكيرھا بھا.  أيضا، 
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أرتني والدة [المشتكية] رسالة أرسلھا السيد العثمان إلى [المشتكية] فقط 
بشأن تغيير موعد محاضرة معينة. وتقول [المشتكية] إنھا أرِسلت في 

    يوم الحادثة التي وقعت مع السيد العثمان.

ادة السيدة ن. و . مع إفادات المدعي ومؤداھا أنه يتواصل مع طgبه عبر تتضارب شھ .88

. وتتفق 2015-2014الواتس أب وأنه لم يقابل المشتكية قَط في اليوم ا�خير من العام الدراسي 

المحكمة مع المحققين في قولھم إن رسالة الواتس أب التي أرسلھا المدعي إلى والدة المشتكية 

بيد أن رسالة الواتس أب لم تكن متوفرة للمحققين. ولھذا السبب، قررت  كانت دليg مھما،

المحكمة ا6ستماع إلى شھادة السيدة ن. و ، وذلك �نھا ذكرت للمحققين أن والدة المشتكية أرتھا 

  رسالة الواتس أب المعنية.

شتكية لمخgل جلسة ا6ستماع، أدلت السيدة ن. و . بشھادتھا تحت القسم، وقالت إن والدة ا .89

أرتھا رسالة واتس أب عندما كان في منزل المشتكية، بيد أن السيدة ن. و. لم تستطع قراءة 

الرسالة أو أن ترى تاريخھا بسبب المسافة الكبيرة بينھا وبين والدة المشتكية. وعليه، شھادة 

دة السيدة ن. و. واضحة، ومؤداھا أنھا لم تستطع قراءة أي رسالة أرسلھا المدعي إلى وال

المشتكية. لما كان ذلك، 6 يوجد دليل مادي على أن المدعي أرسل رسالة واتس أب إلى والدة 

-2014المشتكية بشأت تغيير موعد درس المشتكية في المركز في آخر يوم من العام الدراسي 

2015  .  

أخذ المحققون في ا6عتبار العgمة الظاھرة على رقبة المشتكية على أنھا دليل على  .90

ا6عتداء الذي ارتكبه المدعي، وقد رأى العgمة أفراد عائلة المشتكية، بيد أن ھذا 6 يصل 

مستوى دليل جلي ومقنع �نه 6 يبين زمان إحداث ھذه العgمة أو ُمحِدثُھا. وعليه، ترى المحكمة 

  6 يمكن اعتبار العgمة دليg على ا6عتداء المزعوم المنسوب إلى المدعي. هأن

حققون في النتائج التي توصلوا إليھا أھمية لسلوك المدعي ردا على الشكوى أولى الم .91

المقدمة ضده، وفعg يبين من ملف القضية أن المدعي حاول التأثير في المشتكية وفي أھلھا 

وفي زمgء آخرين. ويثبت تقرير التحقيق أن المدعي حاول الحصول على صور للمشتكية 

ھدف إضعاف مصداقيتھا. أيضا، قدم المدعي إفادات للمحققين أرسلتھا إلى أصدقائھا، وذلك ب

بقصد تلطيخ سمعة المشتكية ونزاھتھا. في ھذا المقام، ترى المحكمة أن ھذه السلوكيات شائعة 

بين الموظفين المتھمين بارتكاب أفعال غير مشروعة سواء كانوا مذنبين أم أبرياء، 6 سيما 

فان متضادان تماما، كما ھو الحال في ھذه القضية.  عندما يكون في الحادثة المزعومة طر
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عgوة على ذلك، 6 يمكن للمحكمة اعتبار واقعة كذب المدعي على المحققين بشأن محاو6ته 

الحصول على صور المشتكية من الطgب دليg على أنه كذب أيضا بشأن ا6عتداء المزعوم.  

مزعومة للسيد ع. ل. جرت اجتماعات عديدة منذ اللحظة التي ذكرت فيھا المشتكية الحادثة ال

بين عائلة المشتكية والمدعي بھدف إغgق القضية بطريق الوساطة، بيد أنه 6 يوجد دليل أو 

  شھادة تثبت أن المدعي اعترف يوما أنه ارتكب ا6عتداء المزعوم.

  شدد المحققون في النتائج التي توصلوا إليھا على النقطة التالية:  .92

دلة حجة السيد العثمان أنه لم يكن في الغرفة عندما ُسئلت 6 تؤيد ا�
[المشتكية] في المركز أول مرة فيما إن كان السيد العثمان قد اعتدى 
عليھا جنسيا، علما أن ھذه الحجة جوھرية في رواية السيد العثمان، فھو 
يزعم أن إنكارھا في تلك المرحلة يبين أن 6 شيء حدث، وأن السيد [ع. 

الذي تابع ا�مر بعد ذلك. لكن، ھناك شاھد مستقل آخر ھو السيد  ل.] ھو
[م. ت.]، ووالد [المشتكية] يفيدان أن السيد العثمان كان حاضرا في 
ا6جتماع.  في ذلك السياق، يمكن فھم إنكار [المشتكية] أمام المعتدي 
المزعوم، وھو إنكار 6 يطعن في مصداقية [المشتكية] في رأي دائرة 

    الرقابة الداخلية.خدمات 

في ھذا الصدد، وكما تقدم في سالف البيان، 6 تتأثر اعتبارات المحكمة بفعل الروايات  .93

المتعددة التي قدمتھا المشتكية بشأن ا6عتداء المزعوم. وتعي المحكمة تمام الوعي أن ضحايا 

لذي ا ا6عتداءات الجنسية من صغار السن قد يصفون الحادثة بصور مختلفة وفقا للشخص

تناقش الضحية الحادثة معه. وعلى أي حال، المسألة الوحيدة على بساط البحث أمام المحكمة 

  ھو وجود أدلة جلية ومقنعة على أن المدعي ارتكب ا6عتداء المزعوم أو عدم وجود ھذه ا�دلة.

 اتأسف المحكمة �ن المحققين لم يطلبوا من المشتكية تقديم المزيد من ا�دلة حول إفادتھ .94

أن المدعي اعتدى عليھا في مناسبات أخرى قبل الحادثة المزعومة في اليوم ا�خير من العام 

. في خgل جلسة ا6ستماع الثانية التي عقدتھا المحكمة، أنكرت 2015-2014الدراسي 

المشتكية وجود أي اعتداءات سابقة، وأكدت أن المدعي اعتدى عليھا جنسيا مرة واحدة. في 

سف المحكمة بالمثل �ن المدعي رفض �سباب غّرارة الظھور أمام المحكمة ھذا الصدد، تأ

  وأن يواجھه المشتكية. 

تعي المحكمة وعيا وافيا أن مصداقية أي مشتك/مشتكية عامل حاسم في القضايا التي  .95

ليس فيھا دليل مادي أو شاھد أدرك الحدث عدا عن الشاكي/الشاكية والمتھم. وفي ھذا المقام، 
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-Mbaigolmem, 2018من حكمھا  31مة ا�مم المتحدة لgستئناف في الفقرة قضت محك

UNAT-819 :بما يلي  

أبلغت المشتكية أول مرة عن الحادثة في أول فرصة معقولة تسنت لھا 
فورا في أعقاب الحدث، وذلك ا)بgغ إفادة متساوقة من النوع الذي يُقبل 

ھو و اعتداء جنسيين، واستثنائيا في الحا6ت التي تنطوي على تحرش أ
  ذو وزن إثباتي كبير. 

في القضية الحاضرة، إن وقع ا6عتداء، فإن المشتكية مع ا�سف لم تبلغ عنه عند أول  .96

فرصة معقولة تسنت لھا فورا في أعقاب الحدث؛ بل إنھا عندما أبلغت عن ا6عتداء المزعوم 

دة تبعا للضغط من أھلھا، �حد المعلمين بعد العطلة الصيفية، تغيرت روايتھا مرات ع

ومسؤولي المدرسة، وآخرين في المجتمع المحلي.  كما تقدم الذكر، لم يحدد التحقيق أي دليل 

  جلي ومقنع يثبت بدرجة كافية من الرجحان أن المدعي ارتكب ا6عتداء المزعوم. 

 مفي خgل جلسة ا6ستماع ا�ولى، قدم المدعى عليه شاھدتين خبيرتين ذكرتا أن مزاع .97

المشتكية تتسم بالمصداقية، وأن حالتھا النفسية الحساسة جدا قد تكون نتيجة 6عتداء جنسي؛ 

بيد أن المحكمة تgحظ عدم وجود دليل على أنه ھذا ناجم عن ا6عتداء المزعوم، ناھيك عنه 

  .مأنه يبين من ملف القضية أن سلوك المشتكية كان أصg مثار قلق لعائلتھا قبل ا6عتداء المزعو

تأسيسا على جميع ما تقدم، تخلُص المحكمة إلى أنه 6 يوجد في القضية الحاضرة أي  .98

دليل مادي أو شاھد مباشر على ا6عتداء المزعوم. أما النتائج التي توصل إليھا التحقيق، وفيھا 

خلُص إلى أن رواية المشتكية عن ا�حداث اتسمت بدرجة عالية من المصداقية والدقة، فھي 

عومة بأدلة جلية ومقنعة. 6 تستطيع المحكمة البت فيما إن وقع ا6عتداء المزعوم أم ليست مد

6، وليس من واجباتھا الفصل في ذلك، فكما تقدم في سالف البيان، يتمثل واجب المحكمة في 

استعراض شرعية التدبير التأديبي المفروض على المدعي. وفي ھذا الشأن، تقضي المحكمة 

رة أن الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي ضد المدعي لم تثبت بأدلة جلية في القضية الحاض

ومقنعة؛ ولما كان ذلك، تفسخ المحكمة القرار الطعين القاضي بفصل المدعي بإجراءات 

  موجزة.
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  وسائل ا6نتصاف

  التعويض بد6 من فسخ القرار

  ) من النظام ا�ساسي للمحكمة على ما يلي: 5(10تنص المادة  .99

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا)جراءين التاليين أو 5
  كليھما باعتبار ذلك جزءا من حكمھا:

   

فسخ القرار ا)داري المطعون فيه أو ا�مر بالتنفيذ العيني، شريطة   )أ(
أن على محكمة المنازعات، في الحا6ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون 
فيه بالتعيين، أو الترقية، أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضا مبلغ تعويض 

عون مطيجوز للمدعى عليه أن يختار دفعه بد6 من فسخ القرار ا)داري ال
فيه أو تنفيذ ا�داء المعين المأمور به، وذلك رھنا بالفقرة الفرعية (ب) 
  من ھذه الفقرة[.] 

   

بناء على ذلك، وحيث إن القرار الطعين يتعلق بحالة إنھاء تعيين، يجب على المحكمة  .100

أن تحدد مقدار تعويض يجوز للوكالة دفعه بديg عن فسخ القرار الطعين. وتستحضر المحكمة 

)(أ) من نظامھا ا�ساسي يعد تعويضا بديg عن فسخ 5(10منح تعويض بموجب المادة  أن

القرار، و6 يعد منحا لتعوضات عن الضرر المعنوي. وفي ھذا المقام، قضت محكمة ا�مم 

  بما يلي: Elayyan 2018-UNAT-887المتحدة لgستئناف في حكمھا 

المختلفة من التعويضات . يحفل السيد عليان بسوء فھم ل{نواع 30
) من النظام ا�ساسي لمحكمة ا�ونروا 5(10المنصوص عليھا في المادة 

للمنازعات، والواقع أن محكمة ا�ونروا للمنازعات لم تمنح أي تعويض 
). أما التعويض الذي حددته المحكمة بموجب ب)(5(10بموجب المادة 

جباري يحتم عليھا تحديد )  فقد كان امتثا6 منھا لمتطلب إأ)(5(10المادة 
مبلغ تعويض يكون بديg عن أمر يقضي بفسخ قرار يتعلق بالتعيين؛ 

دو6ر أميركي الذي حددته محكمة  2,000وعليه، يكون التعويض البالغ 
ا�ونروا للمنازعات ھو  المبلغ الذي على الوكالة دفعه إذا قررت عدم 

مة على خسارة تنفيذ فسخ القرار. وليست ھذه منحا تعويضيية قائ
اقتصادية، بل القصد منھا التحوط في حالة عدم تلقي الموظف ا6نتصاف 

  المتمثل في فسخ القرار بحسب أمر محكمة ا�ونروا للمنازعات.

. ھذا التعويض مختلف تماما عن التعويض الذي تنظمه المادة 31
) من النظام ا�ساسي لمحكمة ا�ونروا للمنازعات التي ب)(5(10

ضحية عن العواقب السلبية الناجمة عن عدم مشروعية فعل تعوض ال
  ارتكبته ا)دارة [ُحذفت الحاشية].
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في القضية الحاضرة، تقضي المحكمة أن من المgئم تحديد مقدار التعويض البديل بما  .101

في زمن  16والخطوة  11يعادل الراتب ا�ساسي الصافي لسنتين. كان المدعي على الدرجة 

جزة؛ فإذا أخذنا في الحسبان الراتب ا�ساسي للمدعي كما ھو مبين في فصله بإجراءات مو

لبنان المشار إليه في قاعدة النظام ا)داري للموظفين المحليين  -_أ: جدول الرواتب 1المرفق 

 19,000المعني بجداول الرواتب، تحدد المحكمة مقدار التعويض البديل بمبلغ  103.1رقم 

  دو6ر أميركي.  

  ن الضررالتعويض ع

  ) من النظام ا�ساسي للمحكمة على ما يلي: 5(10تنص المادة  .102

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا)جراءين التاليين أو 5
  كليھما باعتبار ذلك جزءا من حكمھا:

[…]  

، على أ6 يتجاوز  المدعوم بدليلالتعويض عن الضرر   )ب(
ي الصافي للمدعي لسنتين؛ لكن التعويض عادة ما يعادل الراتب ا�ساس

يجوز لمحكمة المنازعات في حا6ت استثنائية أن تأمر بدفع تعويض 
  أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار [التشديد مضاف].

يوجب التعديل الذي أجري مؤخرا على النظام ا�ساسي للمحكمة أن يكون منح التعويض  .103

ا المقام، قضت محكمة ا�مم المتحدة لgستئناف عن ا�ضرار المعنوية مدعوما بالدليل. وفي ھذ

أن "منح التعويضات عن  Featherstone 2016-UNAT-683من حكمھا  50في الفقرة 

ا�ضرار يحدث في الزمن الذي يُجرى فيه المنح"، ومعنى ذلك في القضية الحاضرة وجوب 

  تطبيق النص القانوني المعدل. 

شأن طلب المدعي للتعويض عن ا�ضرار  في القضية الراھنة، تgحظ المحكمة في .104

المعنوية لقاء الضرر النفسي الذي قاساه أن المدعي لم يبلغ الحد المطلوب )ثبات الضرر بحيث 

) من النظام ا�ساسي للمحكمة؛ لما كان ذلك، 5(10يتسنى منحه التعويض بموجب المادة رقم 

  ن ا�ضرار المعنوية.تقضي المحكمة أن من غير المgئم منح المدعي أي تعويض ع
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  الخgصة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .105

i( فسخ القرار القاضي بفصل المدعي بإجراءات موجزة؛  

ii(  ،إذا اختار المدعى عليه دفع تعويض مالي بد6 من التنفيذ الفعلي لفسخ القرار

  دو6ر أميركي؛  19,000عليه أن يدفع للمدعي مبلغ 

iii(  تعويضات عن ا�ضرار المعنوية؛ و6 يُمنح المدعي أي  

iv(  ل  19,000يؤمر بدفع مبلغgيوما من التاريخ الذي  60دو6ر أميركي في خ

يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخgل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا�ميركي 

، يوما المحددة 60كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ في خgل مدة الـ

فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي ا�ميركي حتى تاريخ 

    الدفع.

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019أبريل/نيسان  17بتاريخ 

  .2019مارس/آذار  17أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا�ونروا للمنازعات، عّمان
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