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 محكمة األونروا للمنازعات 

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2018/132  

Judgment No.: UNRWA/DT/2020/019  

Date: 14 April 2020 

Original: English 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                       :أمام

 عّمان                      قلم المحكمة:

 لوري مكناب         رئيسة قلم المحكمة: 

 

 

 أبو غالي 

 

 ضد 

 

 المفوض العام 

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 وتشغيل الجئي فلسطين 

           

 حكم

 __________________________ 

 

 

 :  يمحامي المدع 

 المدعي يمثل نفسه 

 

 محامي الُمدعى عليه: 

 ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية(  
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 مقدمة 

 

)"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة   رفعها عادل علي أبو غالي هذه دعوى  .1

التي تعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى عليه"(،  إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى،  

 . نهاية الخدمة  تعويضات فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في إنهاء خدماته بدون وهو قرار 

 

 الوقائع 

 

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة ممرض في  1984ل أكتوبر/تشرين األو 8اعتبارا من  .2

. وفي الزمن المتصل  1والخطوة  4المركز الصحي في البريج في مكتب إقليم غزة على الدرجة 

، في  14والخطوة  HL2بأحداث الدعوى الراهنة، كان المدعي يشغل وظيفة ممرض على الدرجة 

 إقليم غزة. مركز تل السلطان الصحي في منطقة رفح في مكتب 

 

، تناهت إلى المكتب القانوني في إقليم غزة مزاعم سلوك  2016 أكتوبر/تشرين األول 6في  .3

 . ( ارتكبه المدعي ضد إحدى المنتفعات )"المشتكية"غير الئق 

 
 ، نُقل المدعي مؤقتا إلى مركز صحي آخر. 2016أكتوبر/تشرين األول  16في  .4

 
، أصدر مدير عمليات األونروا في غزة اختصاصات  2016نوفمبر/تشرين الثاني  6في  .5

 جراء تحقيق في المزاعم المثارة ضد المدعي. إل

 
 اختُتم التحقيق، وتاله تقرير التحقيق. ، 2017مارس/آذار   26في  .6

 
، أصدر مدير عمليات األونروا في غزة رسالة األصول  2017نوفمبر/تشرين الثاني    28في   .7

 ، وأعلمه بنتائج التحقيق، ودعاه إلى الرد على المزاعم. للمدعي القانونية
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، رد المدعي على رسالة األصول القانونية، ورفض  2017ديسمبر/كانون األول  11في  .8

 المزاعم ضده. 

 
، التمس مدير عمليات األونروا في غزة موافقة مدير الموارد  2018فبراير/شباط  11في  .9

البشرية ومديرة الشؤون القانونية لكي يفرض على المدعي التدبير التأديبي، أال وهو الفصل من الخدمة  

)ب( من توجيه شؤون  23حصوله على تعويضات نهاية الخدمة، وذلك عمال بأحكام الفقرة  مع

 المعني بالتدابير واإلجراءات التأديبية.  A/10/Rev.3رقم  فين المحليين الموظ

 
، اتفق مدير الموارد البشرية ومديرة الشؤون القانونية على  2018أبريل/نيسان  16في  .10

تعويضات نهاية   بدونالتدبير التأديبي المتمثل في الفصل من الخدمة، غير أنهما أوصيا بالفصل 

 الخدمة.

 
، فرض مدير عمليات األونروا في غزة على المدعي التدبير  2018مايو/أيار  16في  .11

 وهو الفصل من الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة.   التأديبي،

 
 ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار. 2018يونيو/حزيران    24في  .12

 
، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات  2018أغسطس/آب  28في  .13

 . 2018سبتمبر/أيلول  4)"المحكمة"(، ثم أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في  

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت رفع رده على  ، 2018أكتوبر/تشرين األول  4في  .14

 الدعوى، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
أكتوبر/تشرين األول   15المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 176بموجب األمر رقم  .15

 لدعوى. وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على ا، 2018

 
، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل إلى  2018نوفمبر/تشرين الثاني  22في  .16

 . 2018نوفمبر/تشرين الثاني   29المدعي في 
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، أودع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده على  2018ديسمبر/كانون األول   6في  .17

 .  2018ديسمبر/كانون األول  9الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
،  2018ديسمبر/كانون األول    19المؤرخ    232  (UNRWA/DT/2018)بموجب األمر رقم   .18

 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه. 

 
لرده على الدعوى،   ، أودع المدعى عليه الترجمة العربية2019فبراير/شباط  21في  .19

 إلى المدعي في اليوم نفسه.  فأرِسلت الترجمة

 
 

 حجج المدعي 

 
 المدعي الحجج التالية:  يقدم  .20

 

i) عاما، ولديه أحفاد؛    56يبلغ من العمر   ه المزاعم المثارة ضده مسيئة جدا، وذلك ألن 

ii)  ؛  لتين اقترحهماأقوال الشاهدتين اللم يأخذ المحقق 

iii)  لديه شهادات "حسن سلوك" من السلطات المختصة؛ و 

iv)  ي ضده بشأن المزاعم المعنية. ئلم تطلق السلطات المحلية أي تحقيق جنا 

 

 
 عمله. يلتمس المدعي فسخ التدبير التأديبي وأن يُعاد إلى  .21

 

 عليه  حجج المدعى

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .22

 

i)  اتُخذ التدبير التأديبي حسب األصول بموجب اإلطار التنظيمي للوكالة؛ 
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ii) تت بأدلة جلية ومقنعة نظرا إلى المصداقية العالية  قام عليها التدبير التأديبي أثبِ   الوقائع التي

 للمشتكية؛ 

iii)   ومفصلة لألحداث، وكان ذلك أوال على هيئة روايات شفهية    متسقة قدمت المشتكية رواية

قدمتها لثالثة من أفراد عائلتها فورا بعد الحادثة، وثانيا على هيئة شكوى كتابية إلى  

 مشرف المدعي بعد يومين من الحادثة، وثالثا عبر إفاداتها خالل مقابلة مع المحقق؛ 

iv) مال وجود دافع كيدي لدى المشتكية لرفع شكوى على المدعي؛ال يوجد دليل على احت 

v)  ال يؤثر انعدام وجود الشهود العيان على مصداقية المشتكية، فقد زعمت أن الحادثة وقعت

 خلف أبواب مغلقة؛ 

vi)  ال اعتداد بشهود المدعي، فقد كانت شهادتهم ستقتصر على "حسن سلوك" المدعي؛ 

vii)  ؛ اير التأديبي سوء سلوك خطيرشكلت الوقائع التي قام عليها التدب 

viii)  كان التدبير التأديبي المفروض متناسبا مع فداحة سوء السلوك الخطير الذي اقترفه

 المدعي؛

ix)  يا أو أن  القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاج عجز المدعي عن تقديم أي دليل على أن

اعتراه خلل إجرائي  دوافعه كانت التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو أنه  

 أو خطأ في القانون؛ و 

x)  .ال أساس قانونيا النتصاف الذي ينشده المدعي 

 
 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .23

 

 االعتبارات 

 

يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي عليه، أال وهو الفصل من الخدمة بدون تعويضات   .24

 ضده.  الخدمة، وهو ينكر المزاعم المقدمةنهاية 

 

في الفقرة    محكمة األمم المتحدة لالستئنافقضت    في شأن معيار االستعراض في القضايا التأديبية، .25

 بما يلي:  Negussie 2016-UNAT-70من حكمها   18
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يتطلب االستعراض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة األمم المتحدة للمنازعات في  

األدلة المقدمة وفي اإلجراءات المستخدمة أثناء مجريات التحقيق الذي تجريه اإلدارة. 

وقائع التي  وفي هذا السياق على محكمة األمم المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت ال

العقوبة، وفيما إن كانت الوقائع المثبَتة تعتبر سوء سلوك ]حسب النظامين  قامت عليها

األساسي واإلداري للموظفين[، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع الذنب أم ال". وبطبيعة 

الحال "تحمل اإلدارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك المزعوم الذي ألجله اتُخذ تدبير 

ي ضد موظف". و"عندما يكون إنهاء التعيين نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء السلوك تأديب

 . "بأدلة واضحة ومقنعة"، و"هذا يعني أن صدق الوقائع المدّعاة راجح رجحانا كبيرا

 
أوال فيما إن كانت الوقائع التي قامت عليها العقوبة  تثبت بناء على ذلك، على المحكمة أن  .26

، وإن  سلوكالوقائع ترقى إلى سوء    ت لة جلية ومقنعة، وذلك قبل البت فيما إن كانالتأديبية قد أثبتت بأد 

 كانت العقوبة متناسبة مع الذنب أم ال. 

 

 إثبات الوقائع 

 

على إثر مزاعم سوء سلوك أثيرت ضد المدعي بسبب ارتكابه االستغالل واالنتهاك الجنسيين   .27

  2016نوفمبر/تشرين الثاني  6األونروا في غزة في إلحدى المنتفعات، أصدر مدير عمليات 

 ، اختُتتم التحقيق. 2017مارس/آذار  26اختصاصات إلجراء تحقيق في األمر. وفي  

 

تبين الوقائع التي تم الحصول عليها خالل التحقيق أن المشتكية راجعت المركز الصحي في   .28

على الوصفة الطبية الالزمة    إلجراء فحوص طبية من أجل الحصول  2016أكتوبر/تشرين األول    3

ألدوية اإلنسولين التي نفدت منها، فسألها المدعي أن تنتظر حتى نهاية ساعات العمل، غير أن المشتكية  

 غادرت وعادت باكرا في صباح اليوم التالي. 

 
االستغالل   2016أكتوبر/تشرين األول  4يخلص تقرير التحقيق إلى أن المدعي ارتكب في  .29

فحصا طبيا للمشتكية في مكتبه. وقد تقرر   من تلقاء نفسهواالنتهاك الجنسيين للمشتكية عندما أجرى 

عة  ب إلى المشتكية خلع حجابها وحاول تدليك رقبتها بذريأن المدعي أغلق باب مكتبه وأوصده، ثم طل

أن الشد الموجود في رقبتها مرتبط  ب الحقا، أخبر المدعي المشتكية  . وجود شد في عضالت رقبتها

ذلك، صرخ المدعي في وجهها قائال إن   شتكيةبساقيها، ثم طلب إليها رفع ثوبها؛ وعندما رفضت الم
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فرك ساقيها،  ل يديها وأنزل بنطالها عنوة، وذلك هو عمله، واستخدم لغة غير الئقة، وأمسك بها وقبّ 

 وتحسسها على نحو غير الئق. 

 
بشرية ومديرة الشؤون القانونية، فرض  استنادا إلى تقرير التحقيق وتوصيات مدير الموارد ال .30

 . مدير عمليات األونروا في غزة على المدعي التدبير التأديبي الطعين 

 
مكتبه مفتوح دائما،  ال ينكر المدعي أن المشتكية راجعت المركز الصحي، لكنه يقول إن باب   .31

وإن المنطقة خارج مكتبه مكتظة على الدوام، وأفاد أن من المستحيل أن يكون قد ارتكب األفعال  

 المتهم بها. 

 
ال نزاع في عدم وجود شهود عيان على الحادثة، ولذلك كان لزاما على المحكمة أن تقيّم   .32

دا للحادثة لزوجها وعضوين من عائلتها.  أوال، قدمت المشتكية بعد الحادثة فورا سر  ؛ مصداقية المشتكية

ثانيا، رفعت بعد يومين من الحادثة شكوى كتابية إلى مشرف المدعي، وثالثا، ال يوجد دليل على أنه  

كان لدى المشتكية سبب لدافع كيدي لرفع شكوى ضد المدعي. عالوة على ذلك، يتجلى من سجل  

مع المحقق، أن المشتكية قدمت سردا متساوقا   القضية، بما في ذلك إفادة المشتكية خالل المقابلة 

 ومفصال عن الحادثة. 

 
أما الحجة الضمنية التي قدمها المدعي، أال وهي استحالة وقوع الحادثة بسبب اكتظاظ المنطقة   .33

خارج مكتبه بالناس، فتناقضها شهادة أحد زمالئه الذي كان مسؤوال عن المركز الصحي في ذلك  

أما    هد إلى أن المركز الصحي لم يكن مزدحما في الزمن المزعوم للحادثة. اليوم، حيث أشار هذا الشا

سرد المشتكية للحادثة،    مكتبة وقتا طويال، فهو زعم يعارضه زعم المدعي استحالة إبقائه المشتكية في  

فقد أفادت أنها بقيت في مكتب المدعي فترة وجيزة وأن الحادثة وقعت فجأة، وأنها غادرت المكتب  

فورا. لّما كان ذلك، تقضي المحكمة في القضية الحاضرة بعدم وجود وقائع جوهرية تلقي بظالل الشك  

 على مزاعم المشتكية. 

 
بحجة عدم مقابلة المحقق لشاهدتين   وبا بعيوب يزعم المدعي أيضا أن التحقيق كان مش  .34

اقترحهما، أال وهما والدة المشتكية وأختها. في هذا الصدد، تتفق المحكمة مع المدعى عليه من حيث  
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عدم صلة هاتين الشاهدتين بأحداث الدعوى، وذلك القتصار شهادتيهما على أن المدعي "حسن  

 السلوك". 

 
مة األمم المتحدة لالستئناف المقتبس أعاله في شأن معيار  سيرا على هدى الفقه القانوني لمحك .35

اإلثبات في قضايا إنهاء الخدمة، يجب على المحكمة البت فيما إن كان من الراجح رجوحا كبيرا أن  

 المدعي ارتكب االنتهاك واالستغالل الجنسيين ضد المشتكية. 

 
يا التحرش الجنسي، وإنهاء خدمة الموظف المعني، قضت محكمة  ا في قضية حديثة من قض .36

 ، بما يلي: Mbaigolmem 2018-UNAT-819األمم المتحدة لالستئناف في حكمها  

 
 

. ]...[ نحن مطمئنون من خالل األدلة على أن األمين العام نهض عموما بعبء  31

 خالف في أن  أمام محكمة األمم المتحدة للمنازعات، فالالمترتب عليه اإلثبات 

المشتكية زارت غرفة السيد مبيغولميم في المساء المعني؛ وعلى المنوال ذاته، ال  

غت أول مرة عن الحادثة في أول فرصة معقولة في أعقاب  نزاع في أن المشتكية بلّ 

من النوع الذي يُقبل على نحو   متسقة. ويعد ذلك اإلبالغ إفادة سابقة لحدث مباشرةا

استثنائي في القضايا التي تنضوي على تحرش جنسي أو اعتداء جنسي، وله حظ  

عالوة على  ، كما لم توجد أدلة مضادة تنال من مصداقيته. كبير من القيمة اإلثباتية

ذلك، قدم مشاركون آخرون في حلقة العمل المعنية بإدارة الطوارئ إفادات مؤداها  

وإن كنا نسلم أن هذه اإلفادات إفادات  مبيغولميم؛لسلوك من طباع السيد أن ذلك ا

  و أدلة وقائع مماثلة تشير إلى ميل أ تسامع، إال أن تُقبل على نحو استثنائي على أنها 

نمط سلوكي اندفاعي لدى السيد مبيغولميم. لكن، وكما قضت محكمة األمم المتحدة  

بين عزز  مُ   المتعددة رواية المشتكية باتساقاتية  نفسها، نقلت اإلفادات اإلثب  للمنازعات 

أنه كان   مصداقية اإلفادات. على النقيض من ذلك، أظهرت إفادة السيد مبيغولميم 

غامضا ومراوغا ومتناقضا في روايته لألحداث. وفوق ذلك، وكما أقرت محكمة  

األمم المتحدة للمنازعات، فمن غير المحتمل موضوعيا أن الشهود العدة ضد السيد  

مبيغولميم تواطؤوا مع المشتكية أو تآمروا معها لتجريم السيد مبيغولميم زورا وبهتانا،  
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وهم قد جاؤوا من بالد مختلفة لحضور حلقة العمل، وبدا   فلم يكن لديهم سبب لذلك،

 عالقة سابقة مع بعضهم بعضا. لهم  أنه لم تكن 

 

الوقائع غير المتنازع عليها، وأدلة اإلبالغ األول،   عند األخذ بمجموع . ]...[ 32

الداخلي إلفادات   االتساقواألدلة التسامعية المتماسكة المشيرة إلى نمط سلوكي، و

  واالحتماالت المتأصلة رضية التي قدمها السيد مبيغولميم، اإلفادة غير المُ الشهود، و

للموقف، نجدها تتضافر لتشكيل سلسلة جلية ومقنعة من األدلة تثبت بدرجة عالية من  

    الترجيح أن سوء السلوك المزعوم قد وقع.  

 
أمامنا مجموع الوقائع غير  على منوال القضية متقدمة الذكر، إذا أخذنا في القضية الماثلة  .37

دثة  المتنازع عليها، وإبالغ المشتكية عن الحادثة في أول فرصة معقولة تسنت لها في أعقاب الحا

والمفصل للحادثة في مناسبتين اثنتين، وعجز المدعي عن تقديم أي   مباشرة، وكذلك سردها المتسق

واالحتماالت المتأصلة للموقف في  شرح أو وقائع جوهرية تلقي بظالل الشك على مزاعم المشتكية، 

ضوء الضرر المحتمل الذي قد تتعرض له المشتكية نتيجة لإلبالغ عن الحادث، نجد أنها تتضافر كلها  

 لتشكيل سلسلة جلية ومقنعة من األدلة تثبت بترجيح كبير أن سوء السلوك المزعوم قد وقع. 

 

  30تأسيسا على ما تقدم، ولّما كان هذه القضية ليست جنائية وال تهدد حرية المدعي )الفقرة  .38

(، وفي ضوء فقه محكمة  Molari 2011-UNAT-164من حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 

  األمم المتحدة لالستئناف بشأن معيار اإلثبات، ومع األخذ في الحسبان االعتبارات سالفة البيان، تجد 

مشتكية  ضد الارتكب االنتهاك واالستغالل الجنسيين    من الراجح رجوحا كبيرا أن المدعيالمحكمة أن  

.  2016أكتوبر/تشرين األول  4للمشتكية في مكتبه بتاريخ عندما أجرى من تلقاء نفسه فحصا طبيا 

د أثبِتت بأدلة جلية  لّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن الوقائع التي قام عليها التدبير التأديبي الطعين ق

 ومقنعة. 

 
 سوء السلوك 
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المسألة المطروحة على بساط البحث أمام المحكمة اآلن هي النظر إن كانت الوقائع المثبتة   .39

 . ترقى إلى سوء سلوك أم ال، وفيما يلي بيان لإلطار التنظيمي للوكالة الساري على هذه القضية

 

 ينص النظام األساسي للموظفين على ما يلي:   .40

 
 

 1.1النظام األساسي رقم 

 

يتعهدون بأداء وظائفهم واضعين نصب أعينهم   إن الموظفين، بقبولهم التعيين، إنما 

 مصلحة الوكالة وحدها.  

 ]...[ 

 

   4.1النظام األساسي رقم 

 

  بمركزهم بصفتهم على الموظفين التصرف في جميع األوقات بطريقة تليق 

يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع األداء   موظفين لدى الوكالة، وعليهم أال

 السليم لواجباتهم مع الوكالة. 

 

 ]...[ 

 

   2.10النظام األساسي 

 

يجوووووز للمفوووووض العووووام فوووورض توووودابير تأديبيووووة علووووى الموووووظفين الووووذين 

 يرتكبون سوء سلوك.

 

 
 على اآلتي:   1.110تنص قاعدة النظام اإلداري لألمم المتحدة رقم   .41
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إخفاق موظف في امتثال التزاماته المترتبة عليه بموجب ميثاق األمم المتحدة، إن 

النظام األساسي للموظفين، والنظام اإلداري للموظفين، أو اإلصدارات  بموجب و

ايير السلوك المنتظرة من  اإلدارية األخرى ذات الصلة، أو إخفاقه في مراعاة مع

قد يرقيان إلى سوء سلوك، وقد يؤديان إلى إطالق عملية تأديبية  ،  موظف خدمة دولية

 وفرض تدابير تأديبية جزاء لسوء السلوك. 

   

 
 على اآلتي:   A/10ينص توجيه شؤون الموظفين رقم   .42

 

 خطير. . االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي يعتبران دائما سوء سلوك 10

 ]...[ 

 

  المعني بإجراءات الشكاوى من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  2010/ 07التعميم رقم ينص  .43

 على ما يلي: 

 

. يتطرق هذا التعميم إلى شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي يقدمها منتفعو  3

الوكالة  . وستطبق الوكالة ضد األشخاص الذين توظفهم الوكالة بصفة العمل

 التعريفين التاليين لكل من "االستغالل الجنسي" و"االنتهاك الجنسي": 

 

يعني "االستغالل الجنسي" أي إساءة استخدام لحالة ضعف أو لتفاوت في   (أ)

النفوذ أو ألمانة بغية تحقيق مآرب جنسية، سواء وقعت إساءة االستخدام هذه فعال أو  

ال الحصر االنتفاع ماليا أو اجتماعيا أو  تم الشروع بها؛ وهذا يشمل على سبيل الذكر 

 سياسيا من االستغالل الجنسي لشخص آخر. 

يعني "االنتهاك الجنسي" التعدّي الجسدي ذو الطبيعة الجنسية سواء ارتُكب   (ب )

أو ُهدد بارتكابه، وسواء تم باستخدام القوة أو وقع تحت ظروف غير متساوية أو 

 .قسرية
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فئات السكان ضعفا، ال سيما النساء واألطفال والمعاقين،  وتعزيزا لحماية أكثر . 4

تصدر المعايير المحددة التالية التي تكرر االلتزامات العامة القائمة في إطار النظامين 

 األساسي واإلداري لموظفي األونروا: 

 

تمثل حاالت االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي أفعاال من سوء السلوك الخطير،  (أ)

  ].[ سببا موجبا التخاذ تدابير تأديبية بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزةومن ثم تعد  

 

 ]...[ 

 

   

في ضوء النصوص أعالمه المقتبسة من اإلطار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي   .44

المحكمة أن أفعال المدعي شكلت انتهاكا جليا للنصوص المقتبسة أعاله، وأنه لم يتصرف بطريقة تليق  

في الوكالة. وعليه، ال شك لدى الوكالة في أن ارتكاب أفعال من هذا القبيل على يد  بمركزه موظفا 

 . ا يشكل سوء سلوك خطيرممرض أثناء تقديم خدمات طبية إلحدى المنتفعات  

 

 التناسب 

 

بعد إسباغ وصف سوء السلوك الخطير على أفعال المدعي، تبقى أمام المحكمة الخطوة الثالثة،   .45

 كان التدبير التأديبي المفروض على المدعي متناسبا مع الذنب أم ال. وهي النظر فيما إن 

 

 على ما يلي:   A/10في المستهل، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .46

 
. يشكل سوء السلوك الخطير سببا إليقاع أشد التدابير التأديبية تصل إلى الفصل  11

 بإجراءات موجزة وتشمله. 

 
في هذا المقام، تعيد المحكمة إلى األذهان أن قاعدة االنظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   .47

على أن فرض التدابير التأديبية يقع "ضمن السلطة االجتهادية   4في فقرتها رقم تنص  1.110
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 Mousaمن حكمها  30. وكما قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة للمفوض العام" 

2014-UNAT-431  فإن استعراض المحكمة لتناُسب عقوبة تأديبية ينحصر في الحاالت التي ،

 تبدو العقوبة فيها "مجافية للمعقول أو تعسفية أو مشوبة بأسباب خارجة عن الموضوع أو بتحيز". 

 

  16في القضية الماثلة أمامنا، تتفق المحكمة في المستهل اتفاقا تاما مع الرسالة المؤرخة  .48

من مدير الموارد البشرية ومديرة الشؤون القانونية التي ذكرا فيها أنهما لم   2018يل/نيسان أبر

يستطيعا إيجاد عوامل مخففة تنطبق على حالة المدعي، بل أشارا إلى عوامل مشددة عدة في معرض  

أكثر  مها التي قواتناسب التدبير التأديبي مع الذنب؛ وقد شملت هذه العوامل أقدمية المدعي البت في 

، واألمانة التي تقتضيها وظيفة الممرض، وهي وظيفة اتسمت  سنة من العمل في خدمة الوكالة  30من  

 بالتعامل اليومي مع منتفعين ضعاف جسديا. 

 
ثانيا، تقع المشتكية بصفتها امرأة في خانة الناس من أصحاب الوضع "األضعف" بموجب   .49

مدير الموارد البشرية ومديرة الشؤون القانونية بقولهما:  . وفي هذا الصدد أصاب 07/2010التعميم 

"إن المدعي وضع المشتكية باستغالله مركزه في وضع مؤٍذ قد يعرضها لالنتقام من المجتمع بسبب  

 الحادثة التي وقعت وبسبب رفعها شكوى. ونحن نعتبر هذا عامال مشددا في تقييم سوء السلوك المعني". 

 
رى التي أخذتها الوكالة في االعتبار في معرض تحديد تناسب العقوبة  ثالثا، من العوامل األخ .50

مع الذنب هي طبيعة سوء السلوك الذي وصفته الوكالة بأنه سوء سلوك خطير، والضرر الذي يطال  

 سمعة الوكالة بسبب سوء السلوك الخطير هذا. 

 
ة، إال أن المحكمة  وعليه، رغم أن الفصل من الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة عقوبة شديد  .51

 تراها عقوبة متناسبة مع طبيعة سوء السلوك الخطير الذي ارتكبه المدعي وفداحته. 

 
ع التي قام عليها التدبير التأديبي، أال وهو الفصل من الخدمة بدون  ( الوقائ1بعد الحكم بأن  .52

قانونا وصف الفعل بسوء   تدعمالوقائع ( 2تعويضات نهاية الخدمة، أثبِتت بأدلة واضحة ومقنعة؛ )

السلطة االجتهادية للُمدعى عليه لم يُشبها  ( 4( التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ و)3) السلوك؛
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جة عن الموضوع أو خطأ في القانون،  ل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خاردليل يد 

 تجد المحكمة أال مناص من رد الدعوى.

 

 
 الخالصة

 
 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .53

 

 الدعوى مردودة. 

                        

 

 

 

    )ُوقـِّع(  

 القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020 أبريل/نيسان  14بتاريخ 

 

 

 2020 أبريل/نيسان  14أدِخَل في السجل بتاريخ 

    )ُوقـِّع(   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.   


