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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.:  UNRWA/DT/JFO/2018/042  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2019/056  

Date:  26 September 2019  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    سليمان  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة )غاثة

    وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى 

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  محامي المدعى عليه:

مايكل شوازفول (مدير دائرة الشؤون القانونية بالوكالة)
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  مقدمة

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم المتحدة ھذه دعوى رفعھا أحمد عودة سليمان  .1

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

عليه")، وھو قرار فرض تدابير تأديبية عليه ھي رسالة لوم، وغرامة تعادل راتبه ا
ساسي 

  لشھر.

  الوقائع

" D، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم "1988 نوفمبر/تشرين الثاني 1اعتبارا من  .2

في مدرسة الكرامة ا)عدادية للذكور في مكتب إقليم ا
ردن، وذلك  1والخطوة  6على الدرجة 

  بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة.

في الزمن مدار أحداث ھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة مدير مدرسة مخيم جرش  .3

  . 9والخطوة  15على الدرجة  ا)عدادية ا
ولى للذكور

، أبلغ مسؤول ع`قات المانحين الذي يعمل في 2016أكتوبر/تشرين ا
ول  25في    .4

دائرة الع`قات الخارجية وا6تصال في الوكالة أنه رأى المدعي يعاقب طالبا بضربه بشدة على 

  ظھره خ`ل فعالية شھدتھا مدرسة المدعي. 

اتفق مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن مع التوصية ، 2016نوفمبر/تشرين الثاني  8في  .5

، ومفادھا إعداد 2016أكتوبر/تشرين ا
ول  30المقدمة من لجنة قبول الشكاوي المؤرخة 

  تقرير تقييم أولي لبحث المزاعم المقامة ضد المدعي.  

، أصدر القائم 2016ديسمبر/كانون ا
ول  4بعد صدور تقرير التقييم ا
ولي المؤرخ  .6

اختصاصات )جراء  2017أبريل/نيسان  17مال مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن في بأع

  تحقيق في المزاعم التي أثيرت ضد المدعي.

  ، أجري التحقيق، وت`ه صدور تقرير التحقيق.2017يوليو/تموز  3في  .7
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، أصدر رئيس المكتب القانوني في إقليم ا
ردن 2017نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .8


صول القانونية الواجبة للمدعي، وأعلمه فيھا بنتائج التحقيق، ودعاه إلى الرد على رسالة ا

  المزاعم.

، رد المدعي على رسالة ا
صول القانونية الواجبة، 2017ديسمبر/كانون ا
ول  11في  .9

  ورفض المزاعم المثارة ضده.

فبراير/شباط  21بموجب مذكرة داخلية إلى مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن تاريخھا  .10

، أوصى رئيس المكتب القانوني في إقليم ا
ردن بتوجيه رسالة لوم إلى المدعي وفرض 2018

غرامة عليه تعادل الراتب ا
ساسي لشھر، فوافق مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن على ھذه 

  .2018مارس/آذار  7التوصية في 


ردن على المدعي ، فرض مدير عمليات ا
ونروا في ا2018مارس/آذار  11في  .11

  رسالة لوم، وأنزل به غرامة تعادل راتبه ا
ساسي لشھر.

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2018أبريل/نيسان  2في  .12

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2018مايو/أيار  15في  .13

  .2018مايو/أيار  17("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2018يونيو/حزيران  13في  .14

  .2018يونيو/حزيران  21المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، فأرِسل 2018يونيو/حزيران  27في  .15

  الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.

، 2018يوليو/تموز  8) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 123بموجب ا
مر رقم  .16

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2018سبتمبر/أيلول  3في  .17

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.
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  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .18

i( القرار الطعين تعسفي ومجحف؛  

ii(  إط`قا مع ط`به؛ھو 6 يمارس العقاب البدني  

iii(  عجز التحقيق عن إثبات ارتكابه سوء السلوك؛  

iv( لم تُحدد ھوية الضحية المزعومة، ولم يرفع أي ولي أمر شكوى؛ و  

v(  أكد مسؤول خدمات المخيم ومعلمون آخرون عدم حدوث أي إشكالية خ`ل زيارة

  ممثل الجھة المانحة إلى المدرسة. 

  يلتمس المدعي فسخ التدابير التأديبية. .19

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .20

i(  صول، وكذلك بموجب ا)طار التنظيمي المعتد
اتُخذت التدابير التأديبية حسب ا

  به؛

ii(  تمنع العقاب البدني منعا  08/1من التعليمات التربوية الفنية رقم  1.4إن المادة

  صريحا، وتقرر أنه شكل من أشكال سوء السلوك؛ و 

iii( تي قامت عليھا التدابير التأديبية أثبِتت على نحو معقول من خ`ل إفادة الوقائع ال

الشاھد العيان، علما أنه لم تكن للشاھد ع`قة سابقة مع المدعي، كما أبلغ عن الحادثة 

  فورا.

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .21
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  ا"عتبارات

  موضوع الدعوى

تدابير تأديبية عليه تتمثل في رسالة لوم وغرامة تعادل يطعن المدعي في قرار فرض  .22

  راتبه ا
ساسي لشھر.

، أبلغ أحد مسؤولي ع`قات المانحين أنه رأى 2016أكتوبر/تشرين ا
ول  25في    .23

  المدعي يعاقب طالبا بضربه بشدة على ظھره خ`ل فعالية شھدتھا مدرسة المدعي.

ضده، ويحاجج أنه لم يمارس العقاب البدني  في المقابل، ينكر المدعي المزاعم المثارة .24

  يوم حدوث الوقائع المزعومة، و6 في أي يوم آخر.

 Portillo Moyaمن حكمھا   17وقد قضت محكمة ا
مم المتحدة ل`ستئناف في الفقرة  .25

2015-UNAT-523  :بما يلي  

عند التصدي للقضايا التأديبية، يتمثل دور ا6ستعراض القضائي في 
أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثبِتت، وفيما إن كانت التثبت من 

الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع 
  الذنب.

  إثبات الوقائع

بعد ورود زعم مفاده ارتكاب المدعي سوء سلوك يتمثل في ممارسة العقاب البدني ضد  .26

 2017أبريل/نيسان  17دير عمليات ا
ونروا في أحد الط`ب، أصدر القائم بأعمال م

  اختصاصات )جراء تحقيق في المزاعم التي أثيرت ضد المدعي.

اختُتم التحقيق، وبموجب مذكرة داخلية إلى مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن تاريخھا  .27

 ، أوصى رئيس المكتب القانوني في إقليم ا
ردن بتوجيه رسالة لوم2018فبراير/شباط  21

إلى المدعي وفرض غرامة عليه تعادل الراتب ا
ساسي لشھر، وعليه، فرض مدير عمليات 

  .2018مارس/آذار  11ا
ونروا في ا
ردن على المدعي التدابير التأديبية الطعينة في 

يزعم المدعي أنه ما من شھود على ا
حداث المزعومة إ6 شاھد واحد ھو مسؤول  .28

اvخرين الذين قدموا شھاداتھم الكتابية إلى المحكمة أفادوا أنه ع`قات المانحين، وأن الشھود 

لم تقع أي إشكالية أثناء زيارة ممثل الجھة المانحة للمدرسة. ويذكر المدعي أيضا أن التحقيق 
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عجز عن تحديد ھوية الطالب الذي يُزعم أنه ضربه، وأنه لم تقدم أي شكوى من أي ولي أمر 

  المدعي أن الوقائع التي قامت عليھا التدابير التأديبية لم تُثبت. بشأن الحادثة. وعليه، يحاجج 

غير أن المحكمة 6 تتفق مع المدعي، و6 شك لدى المحكمة في أن مسؤول ع`قات  .29

ت`حظ المحكمة أن مسؤول ع`قات المانحين 6 يعرف المدعي على والمانحين شھد الحادثة.  

را. لما كان ذلك، تبين للمحكمة براءة مسؤول المستوى الشخصي، وأنه أبلغ عن الحادثة فو

إضافة إلى ذلك، استطاع مسؤول ع`قات المانحين من أي دافع غير سليم أو تحيز ضد المدعي. 

ع`قات المانحين أن يصف المدعي وصفا صحيحا للمحققين، ناھيك عن أن المقاب`ت شملت 

منھم أنھم شاھدوا المدعي يضرب  4طالبا اختيروا بصورة عشوائية خ`ل التحقيق، وأفاد  14

  الط`ب في مناسبات مختلفة. وعليه، 6 ترى المحكمة مصداقية في أقوال المدعي.

وفي شأن معيار ا6ستعراض في القضايا التأديبية، فقد درج قضاء محكمة ا
مم المتحدة  .30

  ل`ستئناف على ما يلي: 

مم ا
 يتطلب ا6ستعراض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة
المتحدة للمنازعات في ا
دلة المقدمة وفي ا)جراءات المستخدمة أثناء 
مجريات التحقيق الذي تجريه ا)دارة. وفي ھذا السياق على محكمة ا
مم 
المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت الوقائع التي قامت عليھا 

النظامين  ك [حسبالعقوبة، وفيما إن كانت الوقائع المثبَتة تعتبر سوء سلو
ا
ساسي وا)داري للموظفين]، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع الذنب 
أم 6". وبطبيعة الحال "تحمل ا)دارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك 
المزعوم الذي 
جله اتُخذ تدبير تأديبي ضد موظف".  و"عندما يكون 

أدلة واضحة إنھاء التعيين نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء السلوك ب
ومقنعة"، و"ھذا يعني أن صدق الوقائع المّدعاة راجح رجحانا كبيرا" 

 Negussieمن حكم محكمة ا
مم المتحدة ل`ستئناف  18[الفقرة 

2016-UNAT-700.[  

لما كان ذلك، وحيث إن القضية الماثلة أمامنا ليست إنھاء تعيين، فحسبنا أن تثبت الوقائع  .31

داقية الشاھد العيان مصداقية قوية، تخلُص المحكمة إلى أن برجحان ا
دلة؛ وحيث إن مص

  الوقائع المزعومة أثبِت بما يوافق المعقول في القضية الحاضرة.

  سوء السلوك

نسرد  لذاو، قائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوكعلى المحكمة اvن البحث فيما إن كانت الو .32

  تاليا نصوص ا)طار التنظيمي الساري على ھذه القضية. 
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، وھي تحمل 2008المؤرخة يوليو/تموز  1/08التعليمات التربوية الفنية رقم  تنص .33

عنوان "إرساء ا6نضباط في بيئة تربوية خالية من العنف في مدارس ا
ونروا"، على ما يلي 

  : 3.1في المادة 

العقاب البدني، وغيره من أشكال العقاب القاسي والمھين وجميع أنواع 
`ب، ممنوع منعا صارما في جميع مدارس العنف ضد ا
طفال أو الط

ا
ونروا ومراكزھا التدريبية في جميع ا
وقات، وفي جميع ا
حوال 
والظروف، ويجب على جميع موظفي دائرة التعليم في ا
ونروا ب` 

  استثناء مراعاة ھذا المنع.

يُعّرف العقاب البدني على أنه أي عقاب ينطوي على استخدام القوة 
إصدار أوامر أو تعليمات لطالب، بنية التسبب بألم جسدي، أو البدنية، أو 

في ھذه التعليمات التربوية الفنية، يشمل مصطلح وإزعاجٍ، أو إذ6ل. 
"العقاب البدني" ا
شكال ا
خرى من العقاب القاسي أو المھين المشار 

  إليھا في ھذا التعريف.

6 حصرا، قد يتخذ العقاب البدني عددا من ا
شكال ويشمل، ذكرا 
الضرب، والصفع، والرقع، والضرب على العجز، واللكم، والركل، 

  والقرص والتسبب بإزعاج جسدي للطالب[...][.]

على أن العقاب البدني  1/08(ب) من التعليمات التربوية الفنية رقم 1.4تنص المادة  .34

ير لتدابيشّكل، بموجب النظامين ا
ساسي وا)داري للوكالة، سوء سلوك يقع تحت طائلة ا

  التأديبية: 

يشّكل العقاب البدني سوء سلوك حسب أحكام النظامين ا)داري 
وا
ساسي للموظفين في ا
ونروا.  وسيكون موظفو ا
ونروا الذي يثبت 
تورطھم في استخدام العقاب البدني، أو ا)عانة عليه، أو التستر عليه، 

اسي لنظام ا
سُعرضة لتدابير تأديبية شديدة كما ھو منصوص عليه في ا
، وفي توجيه شؤون الموظفين رقم Cod/A/59/Rev.25للموظفين 

A/10/Rev.1 وتشمل ھذه التدابير اللوم الكتابي، وا)يقاف عن العمل ،
  ب` أجر، وخفض الرتبة، وإنھاء الخدمة، والفصل.         

  على ما يلي:  01/2013من التعميم رقم  2و 1تنص الفقرتان  .35

. الوكالة ملتزمة بضمان أن يعمل جميع موظفو ا
ونروا والموظفون 1
اvخرون في بيئة خالية من العنف وأن يشجعوھا. كما تلتزم الوكالة 

إزاء أي سلوك يخالف ھذا التعميم، مما ‘ عدم التسامح مطلقا’مقاربة 
يعني أنه سيُصار إلى التعامل مع أي مزاعم أو شكاوى فورا بموجب 

تنظيمي للوكالة بما في ذلك النظامين ا
ساسي وا)داري ا)طار ال
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للموظفين، وتوجيھات شؤون الموظفين، و)صدارات ا)دارية ذات 
  الصلة.

. جميع أشكال العنف، بما فيھا العنف ضد ا
طفال، التي يرتكبھا 2
موظفو ا
ونروا وغيرھم من الموظفين في خضم أداء واجباتھم و/أو في 

حظورة حظرا صارما في جميع ا
وقات وتحت جميع مرافق ا
ونروا م
الظروف والم`بسات، وھي تعتبر سوء سلوك. سيكون موظفو ا
ونروا 
وغيرھم من الموظفين الذين يثبت تورطھم في ارتكاب أفعال عنف، أو 
في ا)عانة عليھا، أو في التستر عليھا، ُعرضة لتدابير تأديبية تعتمد على 

وفقا لما ھو منصوص عليه في النظامين شدة ھذه ا
فعال، وذلك 
ا
ساسي وا)داري للموظفين، وفي توجيھات شؤون الموظفين، 

  وا)صدارات ا)دارية ذات الصلة.

في ضوء نصوص ا)طار التنظيمي للوكالة سالفة ا6قتباس، تقضي المحكمة أن المدعي  .36

  لوك. بار أفعاله سوء سلم يتصرف بطريقة تليق بمركزه موظفا في الوكالة، و6 مناص من اعت

  التناسب

بعد وصف تصرف المدعي بأنه سوء سلوك، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في  .37

  . أم 6 النظر إن كانت التدابير التأديبية المفروضة عليه متناسبة مع الذنب

من النظام ا)داري للموظفين المحليين رقم  4يجب التذكير في ھذا الصدد أن الفقرة  .38

أن فرض تدبير تأديبي أمر يقع ضمن "السلطة ا6جتھادية للمفوض العام". ع`وة تفيد  1.110

 Mousa 2014-UNAT-431على ذلك، قضت محكمة ا
مم المتحدة ل`ستئناف في حكمھا 

أن استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير التأديبي مع الذنب يقتصر على الحا6ت التي تبدو 

  و تعسفية أو شابتھا عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز".فيھا العقوبة "غير معقولة أ

إن المدعي في القضية الماثلة أمامنا مدير مدرسة، مما يجعل سلوكه أكثر خطورة 
نه  .39

يضطلع بواجب ضرب قدوة حسنة لط`به، وبواجب احترام قيم ا
مم المتحدة، وأن يعمل وفقا 

ل تحت راية ا
مم المتحدة (حكم محكمة لمعايير السلوك المنتظر من موظف خدمة مدنية يعم

). تعيد المحكمة 42، الفقرة Abu Jarbou 2013-UNAT-292ا
مم المتحدة ل`ستئناف 

إلى ا
ذھان أن التدابير التأديبية المتخذة في حق المدعي، أ6 وھي رسالة اللوم والغرامة 

فرضھا على  التي تستطيع الوكالةالمعادلة لراتبه ا
ساسي لشھر، ليست التدابير التأديبية ا
شد 

6 يوجد دليل على أن والموظف، كما 6 يبدو أن ھذه التدابير مجافية للمعقول أو تعسفية، 
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عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز شابت التدابير المتخذة. لما كان ذلك، تقضي المحكمة 

  امته.يعة سوء السلوك وجسأن التدابير التأديبية المفروضة على المدعي كانت متناسبة مع طب

) الوقائع التي استندت إليھا التدابير التأديبية، وھي رسالة اللوم 1بعد الحكم بأن ( .40

) الوقائع تدعم من 2والغرامة المعادلة للراتب ا
ساسي للمدعي لشھر، أثبِتت وفق المعقول؛ (

كانت متناسبة مع الذنب؛  ) التدابير التأديبية3الناحية القانونية ا6ستنتاج أن سوء سلوك وقع (

) السلطة ا6جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو 4و(

عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون، تجد المحكمة وجوب رد الدعوى 

  الحاضرة. 
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  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .41

  الدعوى مردودة. 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019سبتمبر/أيلول  26بتاريخ 

  .2019سبتمبر/أيلول  26أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا
ونروا للمنازعات، عّمان
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