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  محكمة اونروا للمنازعات
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Original: English 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان    المحكمة:قلم 

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

    الفرارجة  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة امم المتحدة 'غاثة

    وتشغيل 5جئي فلسطين في الشرق ادنى 

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  المدعي يمثل نفسه

 

  محامي المدعى عليه:

ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة امم  ھذه دعوى رفعھا عبد الحميد الفرارجة .1

المتحدة 'غاثة وتشغيل 5جئي فلسطين في الشرق ادنى التي تُعرف أيضا باسم اونروا 

("المدعى عليه")، وھو القرار القاضي بفرض تدبير تأديبي عليه ھو إنھاء الخدمة بدون 

  تعويضات نھاية الخدمة.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة ممرض في 1991يونيو/حزيران  1اعتبارا من  .2

في مكتب إقليم الضفة الغربية. في الزمن  1والخطوة  5مركز عروب الصحي على الدرجة 

والخطوة  HL2مدار أحداث ھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة ممرض على الدرجة 

  في عيادة الدھيشة في مكتب إقليم الضفة الغربية.  14

، تناھت إلى علم مسؤول الصحة في المنطقة 2017رين اول أكتوبر/تش 5في  .3

الجنوبية با'نابة وإلى علم مسؤول خدمات مخيم الدھيشة مزاعم مفادھا أن المدعي ارتكب 

  ا5ستغ[ل وا5نتھاك الجنسيين ضد إحدى المنتفعات ("المشتكية"). 

ضفة الغربية ، مرر مدير عمليات اونروا في ال2017أكتوبر/تشرين اول  6في  .4

  الشكوى إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية.

، قابلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية المشتكية 2017أكتوبر/تشرين اول  9في  .5

  وأطلقت تحقيقا رسميا. 

، أعلم مدير عمليات اونروا 2017أكتوبر/تشرين اول  12بموجب رسالة مؤرخة  .6

مثارة ضده، وأحاله إلى إجازة إدارية مع اجر اعتبارا في الضفة الغربية المدعي بالمزاعم ال

    على ذمة التحقيق. 2017أكتوبر/تشرين اول  12من 

، قابلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية المدعي، 2017أكتوبر/تشرين اول  19في  .7

  وأعِطي الفرصة للرد على المزاعم المقدمة ضده.

  التحقيق، وت[ه صدور تقرير التحقيق.، اختُتم 2017نوفمبر/تشرين الثاني  8في  .8
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، أصدر مدير عمليات اونروا في الضفة الغربية 2018يناير/كانون الثاني  14في  .9

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

  المزاعم.

لقانونية الواجبة، وأنكر ، رد المدعي على رسالة اصول ا2018فبراير/شباط  14في  .10

  المزاعم المثارة ضده.

، فرض مدير عمليات اونروا في الضفة الغربية على 2018يوليو/تموز  17في  .11

  المدعي التدبير التأديبي المتمثل في إنھاء الخدمة بدون دفع تعويضات نھاية الخدمة.

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2018سبتمبر/أيلول  12في  .12

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة اونروا 2018ديسمبر/كانون اول  2في  .13

  .2018ديسمبر/كانون اول  24للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رده على 2019يناير/كانون الثاني  23في  .14

  يوم نفسه.الدعوى، فأرِسل الطلب إلى المدعي في ال

، 2019فبراير/شباط  3) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 024بموجب امر رقم  .15

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده.

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2019مارس/آذار  20في  .16

  . 2019مارس/آذار  25المدعي في 

مدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، فأرِسل ، رفع ال2019أبريل/نيسان  3في  .17

  الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، 2019أبريل/نيسان  14) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 082بموجب امر رقم  .18

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2019مايو/أيار  30في  .19

  جمة إلى المدعي في اليوم نفسه.فأرِسلت التر
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  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .20

i( ؛لوكالة على طلبه لمراجعة القرارلم ترد ا  

ii( جراءات التي أدت إلى القرار الطعين عيوب جوھرية، فقرار فتح اعترت ا'

تحقيق في مزاعم سوء السلوك قرار يقع ضمن السلطة ا5جتھادية الحصرية للمفوض 

في القضية الحاضرة، فمن اتخذ قرار فتح تحقيق ھو مدير عمليات اونروا  العام؛ أما

  في الضفة الغربية، وھو 5 يملك الص[حية لذلك؛ 

iii(  ن قرار فرض تدبير تأديبي قرار يقعالقرار الطعين معيب جوھريا أيضا، 

ضمن ص[حية المفوض العام؛ أما متخذ القرار الطعين في القضية الحاضرة فھو 

عمليات اونروا في الضفة الغربية. وعليه، يكون القرار الطعين غير صالح و5 مدير 

  ينتج تبعات قانونية ن ُمصدره سلطة غير مختصة؛

iv(  اتُخذ القرار الطعين بعد أكثر من ث[ثة أشھر من الحادثة المزعومة، وبذلك

المعني "بإجراءات الشكاوى من  2010/07من التعميم رقم  15انتھك الفقرة 

  ؛)"2010/07ا5ستغ[ل وا5نتھاك الجنسيين" ("التعميم "

v(  التي أدلى بھا للمحقق لكنه لم يستطع الصوتية إفادته تفريغ اضطر إلى توقيع

  قراءة محتواھا ن نظارته لم تكن معه؛ 

vi(  لم يطلب المحقق رده بشأن الوثائق وإفادات الشھود التي اعتُمد عليھا، وبذلك

  ؛ اصول القانونيةانتُھكت حقوقه في 

vii(  صول القانونية الواجبة مكتوبة باللغة ا'نجليزية، ولم يستطع فھمكانت رسالة ا

  محتواھا فھما صحيحا؛

viii(   حداث كماqامرة التي ؤسردتھا المشتكية تأكيدا على الم تعد الرواية المتسقة ل

  حيكت ضده؛ 
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ix(  كان ينبغي أن يفحص المشتكية طبيب نفسي قبل الحكم على إفادتھا بأنھا

  موثوقة؛ 

x( المشتكية كاذبة؛  

xi(  لم يقدم دليل 'ثبات ا5ستنتاجات التي توصل إليھا المحقق، وبذلك 5 يؤدي

  التحقيق حتى إلى استد5ل معقول بأن الحادثة وقعت؛

xii( لناس قبل الحادثة بأن ھددته إحدى الموظفات أمام موظفة أخرى، كما أخبره ا

  مؤامرة كانت قيد ا'عداد ضده؛   

xiii(  تتردد الموظفة التي ھددته على بيت المشتكية، وقد شوھدت مرات عدة أمام

  بيت المشتكية؛  

xiv( تعاطف المحقق مع المشتكية التي تظاھرت بالضعف لكسب تعاطف المحقق؛  

xv( للفحص  لم يطلب المحقق الكشوفات وسجل الفحوصات لتحديد الوقت الدقيق

  ومدته؛

xvi(  أرِسلت المشتكية إلى غرفته بتوجيه من القابلة بد5 من الكاتب، وكان ھذا إجراء

  خارجا عن المألوف، وھذا يثبت المؤامرة ضده؛ 

xvii(  5 ربما لمس بطن المشتكية لمساعدتھا على الصعود إلى السرير، بيد أن ھذا

  يجّرمه، فھذا جزء من عمله ممرضا في العيادة؛

xviii( ونروا لم يأخذ القرعاما  27ار الطعين في الحسبان أنه ما فتئ موظفا في ا

  وأنه لم يرتكب يوما سوء سلوك؛

xix(  أجرت اللجنة الشعبية لمخيم الدھيشة تحقيقا في الحادثة المزعومة وخلُصت إلى

  أن المشتكية كذبت وأنه بريء؛ و

xx( بير التأديبي بأدلة جلية ومقنعةلم تثبت الوقائع التي قام عليھا التد.  

  يلتمس المدعي ما يلي: .21
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i( أن تجري الوكالة تحقيقا من جديد؛  

ii(  أن تستمع المحكمة 'فادة موظفين اثنين؛ و  

iii(  فسخ التدبير التأديبي، وإعادته إلى عمله؛ و  

iv(  .ضرار المادية والمعنوية التي قاساھا  التعويض عن ا

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .22

i(  من توجيه شؤون الموظفين رقم  22بموجب الفقرةA/10/Rev.3  المعني

بالتدابير وا'جراءات التأديبية، فّوض المفوض العام سلطته إلى مدير عمليات 

  اونروا في الضفة الغربية؛ 

ii(  من التعميم  15إن عدم مراعاة الموعد النھائي الذي تحدده بث[ثة أشھر الفقرة

  تدبير التأديبي في القضية الحاضرة؛لم يخل بفرض ال 07/2010

iii(  احتُرمت حقوق المدعي في الضمانات ا'جرائية؛  

iv(  سنحت للمدعي فرص كثيرة لتصويب أي أخطاء في شھادته؛ وفي خ[ل

المقابلة، جرت مواجھة المدعي بالمزاعم، وأعلِم بحقوقه، وأعِطي فرصة كافية للرد 

    إفاداته؛ على التھم، كما ُمنح الفرصة لتقديم أدلة لدعم 

v(  لم يطلب المدعي قَط ترجمة رسالة الضمانات ا'جرائية، بل رد عليھا؛  

vi(  أجرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية عملية شاملة لتقصي الحقائق بشأن

المزاعم المثارة ضد المدعي، كما اتُخذ التدبير التأديبي حسب اصول وفقا ل}طار 

  التنظيمي ذي الصلة الساري في الوكالة.

vii( ثبتت الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي، وذلك بأدلة جلية ومقنعة من خ[ل أ

  المصداقية العالية للمشتكية؛ 
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viii(  ،أبلغت المشتكية عن الحادثة مباشرة، وقدمت وصفا متساوقا ومفص[ للحادثة

حيث كانت أول مرة خ[ل التعاطي اولي مع القابلة بعد الحدث؛ وكانت المرة الثانية 

  ل المقابلة التي أجرتھا دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛خ[

ix( حداث؛  أكد المدعي معظم الم[بسات المحيطة با

x(  حداث أكثر من خ[ل سلوكھا أثناء التعامل معqتأكدت قوة رواية المشتكية ل

دائرة خدمات الرقابة الداخلية، حيث بدت متأثرة بصدق من الحادثة، وبدا عليھا الحزن 

  الھلع من ا5نتھاك الجنسي الذي تعرضت له؛ والصدمة و

xi(  5 دليل على سبب يثبت وجود دافع كيدي لدى المشتكية لرفع شكوى من ھذا

  القبيل على المدعي؛ 

xii( شكلت الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي سوء سلوك خطير؛  

xiii(  كان التدبير التأديبي متناسبا مع فداحة سوء السلوك الخطير الذي ارتكبه

  المدعي؛ 

xiv(  لم يقدم المدعي أي دليل على أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن

دافعه كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو 

  خطأ في القانون؛ و

xv(  ل[نتصاف الذي يلتمسه المدعي.5 أساس قانونيا  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .23

  ا"عتبارات

يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في إنھاء الخدمة بدون  .24

  .نكر المدعي المزاعم المثارة ضدهتعويضات نھاية الخدمة، وي
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  شرعية التدبير التأديبي المفروض

الحجة اولى للمدعي بشرعية التدبير التأديبي الطعين، حيث يزعم المدعي أنه تتعلق  .25

لم يكن من ص[حيات مدير عمليات اونروا في الضفة الغربية فتح تحقيق في مزاعم سوء 

معل[ ذلك بأن  السلوك المثارة ضده، و5 ص[حية فرض التدبير التأديبي الطعين عليه،

  ية الحصرية في ھذين الشأنين. دالسلطة ا5جتھاالمفوض العام وحده ھو صاحب 

على ما يلي في اجزاء  1.110تنص قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم  .26

  ذات الصلة: 

. يكون قرار إط[ق تحقيق في مزاعم سوء سلوك ضمن السلطة 3
ا5جتھادية للمفوض العام، وھذه السلطة مفوضة إلى مديري اقاليم 

    دوائر في الرئاسة العامة.ومديري ال

. يكون قرار فرض التدابير التأديبية ضمن السلطة ا5جتھادية 4
فّوضت سلطة فرض التدابير التأديبية باستثناء وقد للمفوض العام، 

الفصل بإجراءات موجزة إلى مدير الموارد البشرية عندما يكون 
دما يكون ليم عناالموظف موظفا في الرئاسة العامة، وإلى مديري اق

فّوضت سلطة التوسع وقد الموظف موظفا في أحد المكاتب ا'قليمية. 
في تعريف الشروط وا'جراءات المعنية بفرض تدابير تأديبية إلى 

    مدير الموارد البشرية.

  على ما يلي: A/10من توجيه شؤون الموظفين رقم  22ع[وة على ذلك، تنص الفقرة  .27

فرض التدابير التأديبية باستثناء . فّوض المفوُض العام سلطةَ 22
الفصل بإجراءات موجزة إلى مدير الموارد البشرية في حالة موظفي 
الرئاسة العامة، وإلى مديري اقاليم كل في إقليمه في حالة موظفي 

    المكاتب ا'قليمية.

يجوز لمدير المكتب ا'قليمي المعني أن يفوض سلطة فرض التدابير أ. 
الفصل من الخدمة إلى نائب مدير المكتب ا'قليمي.  التأديبية باستثناء

يجوز لمدير الموارد البشرية أن يفوض سلطة فرض التدابير التأديبية و
    باستثناء الفصل من الخدمة إلى رئيس شعبة خدمات الموارد البشرية.

يجوز لمدير المكتب ا'قليمي المعني تفويض سلطة إصدار لوم ب. 
    فقط. وحده وارد البشرية في ا'قليمكتابي إلى رئيس مكتب الم

، فإن السلطة المفوضة في مجال 23بدون ا'خ[ل بأحكام الفقرة ت. 
التدابير التأديبية تشمل السلطة الكاملة 5ستعراض الحا5ت والبينات 
واتخاذ القرار فيھا. حيث إن السلطة المفوضة محكومة بشدة التدبير 
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ل المفوض صاحب التأديبي، يجب أن يستعرض كل حالة المسؤو
المستوى ادنى أو5، و5 يستطيع ذلك المسؤول تحويل الحالة إلى 
صاحب السلطة المفوضة اعلى إ5 إذا لم يعتقد أنه غير مخول بفرض 

   ديبي متناسب.أتدبير ت

النصوص أع[ه جلية، حيث لم يكن مدير عمليات اونروا في الضفة الغربية مخو5  .28

ا5ستغ[ل وا5نتھاك الجنسيين المثارة ضد المدعي، بل كان أيضا  فقط بفتح تحقيق في مزاعم

مخو5 بفرض التدبير التأديبي على المدعي، أ5 وھو إنھاء الخدمة بدون تعويضات نھاية 

ا كان ذلك، 5 أساس لحجج المدعي بشأن شرعية التدبير التأديبي الذي فرضته الخدمة. لمّ 

  الوكالة. 

  واجبةال صول القانونيةحقوق ا

لكنه لم يستطع قراءة الصوتية أو5، يحتج المدعي أنه اضطر إلى توقيع تفريغ إفادته  .29

أن المدعي حظي  نجدمحتواھا ن نظارته لم تكن معه؛ على فرض أن ھذه الحجة صحيحة، 

بفرص عديدة لتصحيح أي أخطاء في شھادته، بما في ذلك الفرصة التي أتيحت له أمام 

  ف عن ذلك. وعليه، 5 تقوم ھذه الحجة. المحكمة، بيد أنه تخل

ثانيا، يزعم المدعي أن المحقق لم يطلب رده بشأن الوثائق وإفادات الشھود التي اعتُمد  .30

؛ في المقابل، يحتج المدعى عليه أنه في اصول القانونيةتُھكت حقوقه في عليھا، وبذلك ان

خ[ل المقابلة جرت مواجھة المدعي بالمزاعم، وأعلِم بحقوقه، وأعِطي فرصة كافية للرد 

على التھم، كما ُمنح الفرصة لتقديم أدلة لدعم إفادته؛ لو افترضنا على سبيل الجدل أن زعم 

مع رد  2019مارس/آذار  25المدعي صحيح، قدمت المحكمة للمدعي تقرير التحقيق في 

المدعى عليه. منذ ذلك الحين، حظي المدعي بفرصة وفيرة في قضيته أمام المحكمة للرد 

  على المزاعم المثارة ضده؛ وعليه؛ 5 أساس لحجة المدعي. 

ثالثا، يزعم المدعي أن رسالة اصول القانونية الواجبة كانت مكتوبة باللغة  .31

ا صحيحا؛ تأسف المحكمة لعدم تقديم الرسالة ھا فھميزية، ولم يستطع فھم محتواا'نجل

للمدعي باللغة العربية، مع ذلك، وكما احتج المدعى عليه مصيبا، لم يطلب المدعي قَط 

  ترجمة رسالة الضمانات ا'جرائية، بل رد عليھا.

في قضية سابقة من قضايا إنھاء الخدمة سباب تأديبية، قُدمت للمدعي رسالة  .32

ية باللغة ا'نجليزية، ولم يقدم له تقرير التحقيق. وفي معرض تناول القضية، اصول القانون
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-Wishah 2013-UNATمن حكمھا  33قضت محكمة امم المتحدة ل[ستئناف في الفقرة 

  بما يلي:  289

. يحق للموظف الذي يطعن في إنھاء تعيينه سباب تأديبية أن 33
ستنتاج القاضي بوقوع سوء يستعرض بنفسه ادلة المستخدمة لدعم ا5

السلوك، وأن ينظر فيما إن كانت عملية تقصي الحقائق التي أجرتھا 
ا'دارة تفضي فع[ إلى ا5ستنتاجات وإلى القرار ا'داري الطعين؛ وإذا 
ُحرم من ھذه الفرصة، يعني ذلك عدم مراعاة اصول القانونية، وھذا 

  ھو الحاصل في القضية الحاضرة.

امم المتحدة ل[ستئناف القضية إلى المحكمة ا5بتدائية، ومن ثم قُدم أرجعت محكمة  .33

تقرير التحقيق للسيد وشاح. 5حقا، ويعد صدور الحكم الثاني لھذه المحكمة في القضية 

 Wishahمن حكمھا  37و 36المذكورة، قضت محكمة امم المتحدة ل[ستئناف في الفقرتين 

2015-UNAT-537  :بما يلي  

رمت حقوق السيد وشاح في اصول القانونية عندما نقضت . احتُ 36
محكمتنا ھذه الحكم السابق لمحكمة اونروا للمنازعات وأرجعت 

يجريھا قاض مختلف؛ وعندما نُفذ  من جديدالقضية إليھا لعقد محاكمة 
أمر محكمتنا ھذه، عولجت مواطن الخلل المرتكبة في اصول 

  القانونية.

وشاح بفرصة النظر في جميع ادلة والتعليق  . لّما حظي السيد37
عليھا، ف[ تجد محكمتنا ھذه أي انتھاك لحقوقه في اصول القانونية، 5 
في المرحلة ا'دارية و5 القضائية، من شأنه المساس بنتيجة ا'جراءات 

  القضائية التي تتناول موضوع الدعوى (التشديد في اصل). 

السيد وشاح، وكما تقدم في سالف البيان، قدمت المحكمة على المنوال نفسه في قضية  .34

. ومنذ ذلك الحين، 2019مارس/آذار  25في القضية الحاضرة للمدعي تقرير التحقيق في 

حظي المدعي بالفرصة للنظر في جميع ادلة والتعليق عليھا رغم أن رسالة اصول 

ه القانوني لمحكمة امم المتحدة القانونية الواجبة كانت باللغة ا'نجليزية. في ضوء الفق

ل[ستئناف سالف الذكر، 5 تجد المحكمة انتھاكا لحقوق المدعي في اصول القانونية 5 في 

جراءات القضائية ية مما من شأنه المساس بنتيجة ا'المرحلة ا'دارية و5 المرحلة القضائ

  المتناولة لموضوع الدعوى.

رابعا، من حجج المدعي أيضا أن الوكالة لم ترد على طلبه لمراجعة القرار. 5 يطعن   .35

المدعى عليه في ھذه الحجة؛ وتأسف المحكمة لعدم استغ[ل الوكالة لھذه الفرصة لمحاولة 



 Case No. UNRWA/DT/WBFO/2018/598 

 Judgment No . UNRWA/DT/2020/026 

  

Page 11 of  21 

من حكم محكمة امم المتحدة  29- 27تسوية مظلمة المدعي بدون التقاضي (الفقرات 

)، 5 سيما بالنظر إلى شدة التدبير التأديبي Kalashnik 2016-UNAT-661ل[ستئناف 

المفروض على المدعي.  مع ذلك، 5 يعتبر قعود الوكالة عن الرد على طلب مراجعة القرار 

  خل[ إجرائيا فيما يخص القرار الطعين، وبھذا 5 تقوم لحجة المدعي قائمة. 

من ث[ثة أشھر من الحادثة خامسا، يزعم المدعي أن القرار الطعين اتُخذ بعد أكثر  .36

تنص الفقرة المذكورة  ،07/2010من التعميم رقم  15المزعومة، وفي ھذا انتھاك للفقرة 

  على ما يلي:

على المحقق المكلف إعداد تقرير يحدد فيه الوقائع التي قُررت أثناء 
سير التحقيق، وعليه أن يرفق بالتقرير ادلة محل ا5عتداد. يُسلّم 

أقرب وقت ممكن وفي فترة 5 تتجاوز ث[ثة شھور من التقرير، في 
تاريخ تقديم الشكوى الرسمية، إلى مدير ا'قليم أو مدير الموارد 
  البشرية حسب الحالة مع نسخة إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية.

يبين من النص القانوني المقتبس أع[ه أن الموعد النھائي المحدد بث[ثة أشھر يتعلق  .37

أكتوبر/تشرين اول  5ت الشكوى في عداد تقرير التحقيق. في القضية الماثلة أمامنا، ُرفبإع

ضمن الموعد النھائي  2017نوفمبر/تشرين الثاني  8، واُختتم تقرير التحقيق في 2017

  المحدد بث[ثة أشھر. وعليه؛ 5 أساس لحجة المدعي. 

  موضوع الدعوى

يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في إنھاء الخدمة بدون  .38

تعويضات نھاية الخدمة. وفي مسألة معيار ا5ستعراض في القضايا التأديبية، قضت محكمة 

بما  Negussie 2016-UNAT-700من حكمھا  18امم المتحدة ل[ستئناف في الفقرة 

  يلي: 

يتطلب ا5ستعراض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة امم 
المتحدة للمنازعات في ادلة المقدمة وفي ا'جراءات المستخدمة أثناء 
مجريات التحقيق الذي تجريه ا'دارة. وفي ھذا السياق على محكمة 
امم المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت الوقائع التي قامت عليھا 

عقوبة، وفيما إن كانت الوقائع المثبَتة تعتبر سوء سلوك [حسب ال
النظامين اساسي وا'داري للموظفين]، وفيما إن كانت العقوبة 
متناسبة مع الذنب أم 5". وبطبيعة الحال "تحمل ا'دارة عبء إثبات 
وقوع سوء السلوك المزعوم الذي جله اتُخذ تدبير تأديبي ضد 

إنھاء التعيين نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء  موظف". و"عندما يكون
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السلوك بأدلة واضحة ومقنعة"، و"ھذا يعني أن صدق الوقائع المّدعاة 
  راجح رجحانا كبيرا".

بناء على ذلك، يجب على المحكمة التثبت فيما إن كانت الوقائع التي قامت عليھا  .39

إمكانية إسباغ صفة سوء السلوك  العقوبة قد أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة، وذلك قبل تناول مسألة

  على الوقائع المثبتة، وكذلك قبل الخوض في مسألة تناسب العقوبة مع الذنب.

  إثبات الوقائع

على إثر مزاعم سوء سلوك أثيرت ضد المدعي ومفادھا أنه ارتكب ا5ستغ[ل  .40

ضفة وا5نتھاك الجنسيين ضد إحدى منتفعات الوكالة، أعلم مدير عمليات اونروا في ال

الغربية المدعي بالمزاعم المقدمة ضده، وأحاله إلى إجازة إدارية مدفوعة اجر على ذمة 

   .، اختُتم التحقيق2017نوفمبر/تشرين الثاني  8في والتحقيق. 

تبيّن الوقائع التي ُحصل عليھا أثناء التحقيق ولم يطلھا أي نزاع أن المشتكية زارت  .41

5ستشارة القابلة، وذلك بسبب ألم في بطنھا  2017ول أكتوبر/تشرين ا 5عيادة الدھيشة في 

وأسفل ظھرھا. أشارت القابلة على المشتكية بالذھاب إلى مكتب المدعي لقياس ضغط الدم 

ومستويات الغلوكوز لديھا، فما كان من المدعي الذي يعمل ممرضا إ5 أن قاس ضغط الدم 

عي ع[مات غثيان على المشتكية، ومستويات الغلوكوز لدى المشتكية. بعدما 5حظ المد

ساعدھا على الصعود على سرير الفحص، وسألھا عن مشكلتھا، فأخبرته المشتكية عن الم 

  الشديد أسفل ظھرھا.

تزعم المشتكية أن المدعي، قبل صعودھا السرير ل[ستلقاء، طلب إليھا أن توصد  .42

كنزتھا، وأنزل ببطء الجزء الباب المغلق أص[، وتضيف قائلة إن المدعي ساعدھا على خلع 

طنھا وظھرھا بيديه، وسألھا العلوي من بنطالھا لفحص الجزء السفلي من بطنھا، ثم ضغط ب

ا ذلك أم 5. تزعم المشتكية أن المدعي طلب إليھا بعد ذلك أن تنزع بنطالھا وم[بسھا ھمإن آل

مھبل المشتكية بوضع الداخلية، وقال لھا أ5 تخاف.  بعد ذلك، أجرى المدعي فحصا داخليا ل

أصابعه داخل مھبلھا وعمل حركات دائرية فيه. أفادت المشتكية أيضا أن المدعي سألھا عن 

ع[قاتھا الجنسية مع زوجھا، وطلب إليھا أ5 تخبر أحدا عن الفحص، وذلك ن وجود 

  شخص ثالث كان شرطا 'جراء الفحوصات من ھذا القبيل. 
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لمزاعم التالية بشأن ما حدث بعدما غادرت مكتب ع[وة على ذلك، ذكرت المشتكية ا .43

المدعي. ذھبت لترى أخت زوجھا التي اصطحبتھا إلى العيادة، ثم قصدت مكتب القابلة معھا، 

بيد أن القابلة كانت مع مريضة أخرى. في تلك اللحظة، جاء المدعي إلى المشتكية وأخبرھا 

أن تعود لتراه، وأن تحضر نتائج صور  بق العلوي، وأنه ينبغي لھاابأن غرفة اشعة في الط

اشعة. تقول المشتكية إنھا أخبرت أخت زوجھا عن الحادثة بعد ھذه المحادثة مع المدعي، 

  وقد اعترف المدعي أنه خاض ھذه المحادثة الموجزة مع المشتكية بعد الحادثة المزعومة.

المفترض أن يجري  بعد فحص اشعة، عادت المشتكية إلى القابلة وسألتھا إن كان من .44

المدعي فحصا داخليا لھا، فأجابتھا القابلة بالنفي. في ھذه المرحلة، طلبت القابلة إلى المدعي 

  أن يري نتائج صور اشعة للدكتور أ، ر، ثم انضمت إليھا بُعيد ذلك مع مرشدة نفسية. 

5 نزاع في أن المشتكية والقابلة والمرشدة النفسية ذھبن معا إلى مكتب المدعي. ثم  .45

ُسئل المدعي عن الفحوصات التي أجراھا، فرد قائ[ إنه أجرى فقط فحص ضغط الدم 

ومستوى الغلوكوز لدى المشتكية، وأنكر إجراءه فحصا داخليا. في وقت 5حق، ذھبت القابلة 

الدكتور آ. س رئيس العيادة والمسؤول الطبي اقدم عن الحادثة،  والمرشدة النفسية 'خبار

  كما أشركتا الدكتور أ. أ مسؤول الصحة في المنطقة با'نابة في النقاش. 

ينكر المدعي في عريضة الدعوى أنه تحسس جسم المشتكية، لكنه يعترف أنه ساعدھا  .46

ھا، وأنه إبان فعله ھذا ربما في ارتقاء السرير في مكتبه بسبب ظھور ع[مات الغثيان علي

لمس بطنھا بدون قصد. من حجج المدعي أن الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي لم تثبت 

   بأدلة جلية ومقنعة، وأن الوكالة تخلفت عن النھوض بعبء ا'ثبات في ھذا المقام.

عيار سيرا على ھدى فقه محكمة امم المتحدة ل[ستئناف المقتبس أع[ه بشأن م .47

فيما إن كان من الراجح رجحانا  ررلى المحكمة أن تقا'ثبات في قضايا إنھاء التعيين، ع

  كبيرا أن يكون المدعي قد ارتكب ا5نتھاك وا5ستغ[ل الجنسيين ضد المشتكية. 

في قضية حديثة من قضايا التحرش الجنسي، وإنھاء خدمة الموظف المعني، قضت  .48

، بما Mbaigolmem 2018-UNAT-819ف في حكمھا محكمة امم المتحدة ل[ستئنا

  يلي: 

. . [...] نحن مطمئنون من خ[ل ادلة على أن امين العام نھض 31
عموما بعبء ا'ثبات المترتب عليه أمام محكمة امم المتحدة 
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للمنازعات، ف[ خ[ف في أن المشتكية زارت غرفة السيد مبيغولميم 
ال ذاته، 5 نزاع في أن المشتكية بلّغت في المساء المعني؛ وعلى المنو

أول مرة عن الحادثة في أول فرصة معقولة في أعقاب الحدث مباشرة. 
وذلك ا'ب[غ إفادة متساوقة من النوع الذي يُقبل استثنائيا في الحا5ت 
التي تنطوي على تحرش أو اعتداء جنسيين، وھو ذو وزن إثباتي كبير. 

من مصداقيته. ع[وة على ذلك، قدم  كما لم توجد أدلة مضادة تنال
مشاركون آخرون في حلقة العمل المعنية بإدارة الطوارئ إفادات 
مؤداھا أن ذلك السلوك من طباع السيد مبيغولميم؛ وإن كنا نسلم أن ھذه 
ا'فادات إفادات تسامع، إ5 أن تُقبل على نحو استثنائي على أنھا أدلة 

سلوكي اندفاعي لدى السيد  وقائع مماثلة تشير إلى ميل أو نمط
مبيغولميم.  لكن، وكما قضت محكمة امم المتحدة للمنازعات نفسھا، 
نقلت ا'فادات ا'ثباتية المتعددة رواية المشتكية باتساق ُمبين عزز 
مصداقية ا'فادات. على النقيض من ذلك، أظھرت إفادة السيد 

ته لqحداث. مبيغولميم أنه كان غامضا ومراوغا ومتناقضا في رواي
وفوق ذلك، وكما أقرت محكمة امم المتحدة للمنازعات، فمن غير 
المحتمل موضوعيا أن الشھود العدة ضد السيد مبيغولميم تواطؤوا مع 

ھم قد والمشتكية أو تآمروا معھا لتجريم السيد مبيغولميم زورا وبھتانا، 
لھم ع[قة جاؤوا من ب[د مختلفة لحضور حلقة العمل، وبدا أنه لم تكن 
  سابقة مع بعضھم بعضا، فلم يكن لديھم سبب لتجريمه زورا.

. . [...] عند اخذ بمجموع الوقائع غير المتنازع عليھا، وأدلة 32
المتماسكة المشيرة إلى نمط سلوكي،  ا'ب[غ اول، وادلة التسامعية

وا5تساق الداخلي 'فادات الشھود، وا'فادة غير الُمرضية التي قدمھا 
السيد مبيغولميم، وا5حتما5ت المتأصلة للموقف، نجدھا تتضافر 
لتشكيل سلسلة جلية ومقنعة من ادلة تثبت بدرجة عالية من الترجيح 

  أن سوء السلوك المزعوم قد وقع. 

القضية الماثلة أمامنا، وكما ھو الحال في معظم القضايا التي تنطوي على انتھاك في  .49

واستغ[ل جنسيين، لم يكن ھناك شھود عيان على الحادثة، و5 أية أدلة مادية، مما يحتم على 

المحكمة أن تقيّم مصداقية المشتكية. أو5، 5 خ[ف في أن المدعي قصد المشتكية بعد الحادثة 

خبرھا بمكان غرفة اشعة، وكان ذلك ھو الوقت الذي أخبرت فيه المشتكية شقيقة مباشرة وأ

زوجھا عن الحادثة. بُعيد ذلك، وعلى وجه التحديد بعد فحص اشعة، ذھبت المشتكية لرؤية 

  .أن يجري المدعي فحصا داخليا لھا القابلة وسألتھا إن كان من المفترض

الذي قدمه المدعي للقابلة، الشرح تباه إلى أن في ھذه المرحلة، من المھم بمكان ا5ن .50

وا'فادة التي قدمتھا للمحقق خ[ل المقابلة، اتسما با5تساق، وقدما وصفا مفص[ للحادثة. ھذا 

ا5تساق، وھذه التفاصيل، أكدتھا 5حقا إفادة القابلة أمام المحقق. ع[وة على ذلك، أكدت 

تلت النقاش اولي الذي دار بين المشتكية إفادات الشھود على نحو جلي احداث التي 



 Case No. UNRWA/DT/WBFO/2018/598 

 Judgment No . UNRWA/DT/2020/026 

  

Page 15 of  21 

والقابلة؛ ومن ھذه احداث مواجھة القابلة والمرشدة النفسية للمدعي، وإخبارھما رئيس 

  العيادة ومسؤول الصحة في المنطقة با'نابة عن الحادثة. 

تشير المحكمة أيضا إلى أن المدعي أكد جميع الم[بسات المحيطة بالحادثة المزعومة  .51

  ثناء الحادثة نفسھا، ومن ذلك أنه قصد المشتكية 'خبارھا عن موقع غرفة اشعة.باست

من الجوانب المھمة أيضا بشأن مصداقية المشتكية ھو سلوكھا خ[ل المقابلة مع  .52

بدت خ[ل  شتكيةأن المة. يفيد تقرير التحقيق المحقق، وكذلك بعد الحادثة المزعومة مباشر

زن والصدمة والروع، وكانت تبكي في الغالب، كما عبرت عن المقابلة متأثرة، وأظھرت الح

كونھا ضحية للظلم، وكيف أن الحادثة أثرت في قدرتھا على رعاية أطفالھا، وأفاد الشھود 

الذين تعاملت معھم المشتكية في يوم الحادثة بأنھم 5حظوا انطباعات مشابھة على سلوك 

  المشتكية في ضوء الحادثة المزعومة. 

أما إفادات المدعي ومصداقيته، فما كان منه إ5 وصف المشتكية بالكاذبة، والزعم أنه  .53

ضحية مؤامرة حيكت ضده. أو5، تجد المحكمة أمرا عظيم الشأن، قد سلم من الطعن، أ5 

وھو أن المشتكية لم تقابل المدعي قبل الحادثة قَط. ثانيا، عجز المدعي عن تقديم أي سبب 

ى المشتكية للكذب بشأن الحادثة المزعومة. ثالثا، خاطرت المشتكية في ھذا موثوق أو دافع لد

السياق بالمساس بسمعتھا وسمعة عائلتھا، ناھيك عن الضرر المحتمل الذي قد تتعرض له 

  بسبب إب[غھا عن حادثة من ھذا القبيل في مجتمعھا. 

ما أخبره من حجج المدعي أيضا أن إحدى الموظفات ھددته أمام موظفة أخرى، ك .54

الناس قبل الحادثة بأن مؤامرة كانت قيد ا'عداد ضده، كما يزعم أن الموظفة التي ھددته 

شوھدت مرات عدة أمام منزل المشتكية، ويلتمس المدعي أن تستمع المحكمة 'فادة موظفين 

  اثنين. 

أو5، ترى المحكمة أن ھذه مجرد مزاعم وتكھنات 5 تدعمھا أي تفاصيل إضافية و5  .55

من حكم  33ع المحكمة باجتھاد واسع في مسائل إدارة القضية (الفقرة تدليل.  ثانيا، تتم أي

، كما ترى المحكمة في (Nimer 2018-UNAT-879محكمة امم المتحدة ل[ستئناف 

القضية الماثلة أمامھا أن السجل المعروض على المحكمة، أ5 وھو السجل الذي ُجمع أثناء 

من حكم محكمة  28كم من دون الحاجة إلى جلسة استماع (الفقرة التحقيق، كاف 'صدار ح

). ثالثا، تخلف المدعي عن Mbaigolmem 2018-UNAT-819امم المتحدة ل[ستئناف 
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تقديم أي سبب جوھري لطلبه جلسة استماع شفھية. رابعا، حيث إن الشھادتين المحتملتين 

المدعي، فلن تؤثرا في نتيجة ھذا لھذين الموظفين ستقتصر على المؤامرة المزعومة ضد 

الحكم. لّما كان ذلك، فإن ھذه اسباب إذ أِخذت بمجموعھا تعد مادة كافية لنأي المحكمة عن 

  عقد جلسة استماع شفھية في ھذه القضية. 

أرسلتھا  2018يوليو/تموز  21أخيرا، أرفق المدعي بعريضة الدعوى رسالة مؤرخة  .56

إلى مدير عمليات اونروا في الضفة الغربية بشأن الحادثة اللجنة الشعبية لمخيم الدھيشة 

المزعومة، وتذكر الرسالة أن اللجنة الشعبية "أجرت تحقيقا فورا في م[بسات الحادثة" وأنھا 

استنتجت "بما 5 يدع مجا5 للشك أن المدعي لم يرتكب أي تحرش جنسي ضد أي أحد في 

المحكمة أن ھذه الرسالة 5 تقدم أي شرح أو وقائع عيادة اونروا الواقعة في المخيم". ترى 

جوھرية تلقي بظ[ل الشك على مزاعم المشتكية، ناھيك عن أن المدعي يخضع بصفته 

موظفا في اونروا لسطلة المفوض العام، وأنه يجوز للمفوض العام فرض تدابير تأديبية 

طار التنظيمي للوكالة على الموظفين الذي يرتكبون سوء سلوك، وأن المدعي محكوم با'

ي سوء سلوك يرتكبه أثناء ساعات العمل الرسمي أو خارجھا.   

بناء على ذلك، عند اخذ بمجموع الوقائع غير المتنازع عليھا، وإب[غ المشتكية عن  .57

الحادثة في أول فرصة معقولة في أعقاب الحداثة مباشرة، وكذلك روايتھا المتساوقة 

المدعي عن تقديم أي شرح أو وقائع جوھرية من شأنھا ا'لقاء  والمفصلة للحادثة، وتخلف

وا5حتما5ت المتأصلة للموقف في ضوء الضرر  بظ[ل الشك على مزاعم المشتكية،

المحتمل الذي قد تتعرض له المشتكية نتيجة إب[غھا عن الحداث، نجدھا كلھا تتضافر لتشكيل 

ة من الترجيح أن سوء السلوك المزعوم قد سلسلة جلية ومقنعة من ادلة تثبت بدرجة عالي

  وقع. 

تأسيسا على ما تقدم، وحيث إن القضية الحاضرة ليس قضية جنائية، وحيث إنھا 5  .58

-Molari 2011من حكم محكمة امم المتحدة ل[ستئناف  30تھدد حرية المدعي (الفقرة 

UNAT-164)مم المتحدة ل[ستئناف بشأن معيار ، وفي ضوء الفقه القانوني لمحكمة ا

ا'ثبات وا5عتبارات آنفة الذكر، تقضي المحكمة أن من الراجح رجحانا كبيرا أن المدعي 

ارتكب ا5نتھاك وا5ستغ[ل الجنسيين ضد المشتكية عندما أجرى على ھواه فحصا داخليا 

. لما كان ذلك، تخلص المحكمة إلى أن 2017أكتوبر/تشرين اول  5للمشتكية في مكتبه في 

  لوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي ثبتت بأدلة واضحة ومقنعة.ا
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  سوء السلوك    

على المحكمة ا�ن البحث فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، نسرد  .59

  تاليا نصوص ا'طار التنظيمي الساري على ھذه القضية. 

  ينص النظام اساسي للموظفين المحليين: .60

  1.1ا+ساسي للموظفين رقم النظام 

إن الموظفين، بقبولھم التعيين، إنما يتعھدون بأداء وظائفھم واضعين 
  مصالح الوكالة وحدھا.نصب أعينھم 

[...]  

  1.4النظام ا+ساسي للموظفين رقم 

على الموظفين التصرف في جميع اوقات بطريقة تليق بمركزھم 
تركوا في أي نشاط بصفتھم موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ5ّ يش
  يتعارض مع اداء السليم لواجباتھم مع الوكالة.

[...]  

  10.2النظام ا+ساسي للموظفين رقم 

يجوز للمفوض العام فرض تدابير تأديبية على الموظفين الذين 
    يرتكبون سوء سلوك.

  على ا�تي: 1.110ينص النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم  .61

ال التزاماته المترتبة عليه بموجب ميثاق . إخفاق موظف في امتث1
امم المتحدة، والنظام اساسي للموظفين المحليين في اونروا، 
والنظام ا'داري للموظفين المحليين في اونروا، أو ا'صدارات 
ا'دارية اخرى ذات الصلة، أو إخفاقه في مراعاة معايير السلوك 

يان إلى سوء سلوك، وقد المنتظرة من موظف خدمة دولية قد يرق
يؤديان إلى الشروع في عملية تأديبية، وفرض تدابير تأديبية جزاء 

    سوء السلوك.

  على ا�تي: A/10ينص توجيه شؤون الموظفين  .62

    . ا5ستغ[ل وا5نتھاك الجنسيين يعتبران دائما سوء سلوك خطير.10

[...]  
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  على ما يلي: 2010/07ينص التعميم  .63

م إلى شكاوى ا5ستغ[ل وا5نتھاك الجنسيين التي . يتطرق ھذا التعمي3
يقدمھا منتفعو الوكالة ضد اشخاص الذين توظفھم الوكالة بصفة 
العمل. وستطبق الوكالة التعريفين التاليين لكل من "ا5ستغ[ل 

  الجنسي" و"ا5نتھاك الجنسي":

(يعني "ا5ستغ[ل الجنسي" أي إساءة استخدام لحالة ضعف أو  .أ
النفوذ أو مانة بغية تحقيق مآرب جنسية، سواء وقعت  لتفاوت في

إساءة ا5ستخدام ھذه فع[ أو تم الشروع بھا؛ وھذا يشمل على سبيل 
الذكر 5 الحصر ا5نتفاع ماليا أو اجتماعيا أو سياسيا من ا5ستغ[ل 

  الجنسي لشخص آخر. 

ء يعني "ا5نتھاك الجنسي" التعّدي الجسدي ذو الطبيعة الجنسية سواب. 
ارتُكب أو ھُدد بارتكابه، وسواء تم باستخدام القوة أو وقع تحت ظروف 

  غير متساوية أو قسرية.

. وتعزيزا لحماية أكثر فئات السكان ضعفا، 5 سيما النساء واطفال 4
والمعاقين، تصدر المعايير المحددة التالية التي تكرر ا5لتزامات العامة 

  وا'داري لموظفي اونروا:القائمة في إطار النظامين اساسي 

تمثل حا5ت ا5ستغ[ل الجنسي وا5نتھاك الجنسي أفعا5 من سوء أ. 
السلوك الخطير، ومن ثم تعد سببا موجبا 5تخاذ تدابير تأديبية بما في 

  ذلك الفصل بإجراءات موجزة[.] 

[...]  

في ضوء ما سلف بيانه من أحكام ا'طار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي  .64

المحكمة أن أفعال المدعي شكلت انتھاكا جليا للنصوص سالفة البيان، وأن المدعي لم 

لم يكن من عمل المدعي بصفته ويتصرف بطريقة تليق بمركزه موظفا في اونروا، 

والدقيق، ولم يمتلك المدعي الكفايات ممرضا أن يجري ھذا الفحص الطبي الحساس 

وا5ستحقاقات المطلوبة 'جراء فحص من ھذا القبيل. ع[وة على ذلك، أفادت المشتكية أنھا 

كانت تعاني ألما في أسفل الظھر، مما يجعل الفحص الداخلي الذي أجراه المدعي لھا فاضحا 

إحدى المنتفعات الضعيفات فقط،  أكثر. في ھذا المقام، لم تكن أفعاله إساءة جلية لوظائفه ضد

بل كانت فع[ متعمدا من أفعال ا5نتھاك وا5ستغ[ل الجنسيين؛ وعليه، 5 شك لدى المحكمة 

  5 من ھذا القبيل من ممرض تشكل سوء سلوك خطير.افي أن أفع
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  التناسب

بعد وصف أفعال المدعي بأنھا سوء سلوك خطير، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة  .65

  النظر إن كان التدبير التأديبي المفروض عليه متناسبا مع الذنب. في 

  على ما يلي: A/10في المستھل، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .66

. يشكل سوء السلوك الخطير سببا 'يقاع أشد التدابير التأديبية تصل 11
    إلى الفصل بإجراءات موجزة وتشمله.

نظام ا'داري للموظفين المحليين ان أن قاعدة الالمحكمة إلى اذھفي ھذا المقام، تعيد  .67

على أن فرض التدابير التأديبية يقع "ضمن السلطة  4تنص في فقرتھا رقم  1.110رقم 

ا5جتھادية للمفوض العام". ع[وة على ذلك، قضت محكمة امم المتحدة ل[ستئناف في 

التدبير  أن استعراض المحكمة لمسألة تناسب Mousa 2014-UNAT-431حكمھا 

التأديبي مع الذنب يقتصر على الحا5ت التي تبدو فيھا العقوبة "غير معقولة أو تعسفية أو 

  شابتھا عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز".

أو5، تتفق المحكمة تماما مع رسالة مدير عمليات اونروا في الضفة الغربية  .68

مشددة عدة في عملية تحديد  التي أشار فيھا إلى عوامل 2018يوليو/تموز  17المؤرخة 

عاما،  27تناسب التدبير التأديبي، وتشمل ھذه العوامل أقدمية المدعي الذي خدم في الوكالة 

وامانة التي تقتضيھا وظيفة الممرض، وھي وظيفة اتسمت بالتعامل اليومي مع منتفعين 

  ضعاف جسديا. 

اب الوضع "اضعف" ثانيا، تقع المشتكية بصفتھا امرأة في خانة الناس من أصح .69

. وفي ھذا الصدد أصاب مدير عمليات اونروا في الضفة الغربية 07/2010بموجب التعميم 

بقوله إن المدعي وضع المشتكية باستغ[له مركزه في وضع مؤٍذ قد يعرضھا ل[نتقام في 

  مجتمعھا بسبب الحادثة التي وقعت وبسبب رفعھا شكوى.

أخذتھا الوكالة في ا5عتبار في معرض تحديد تناسب ثالثا، من العوامل اخرى التي  .70

العقوبة مع الذنب ھي طبيعة سوء السلوك الذي وصفته الوكالة بأنه سوء سلوك خطير، 

  والضرر الذي يطال سمعة الوكالة بسبب سوء السلوك الخطير ھذا.
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 وعليه، رغم أن الفصل من الخدمة بدون تعويضات نھاية الخدمة عقوبة شديدة، إ5 أن .71

المحكمة تراھا عقوبة متناسبة مع طبيعة سوء السلوك الخطير الذي ارتكبه المدعي وفداحته 

  في القضية الحاضرة.

) الوقائع التي استند إليھا التدبير التأديبي، وھو إنھاء 1لما كان ذلك، وبعد الحكم بأن ( .72

قائع تدعم من الناحية ) الو2الخدمة بدون استحقاقات نھاية الخدمة، أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة؛ (

) 4) التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ و(3القانونية ا5ستنتاج أن سوء سلوك وقع (

السلطة ا5جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل 

ى أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون، تجد المحكمة وجوب رد الدعو

  الحاضرة. 
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  الخ-صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .73

  الدعوى مردودة. 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2020مايو/أيار  17بتاريخ 

  2020مايو/أيار  17أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
  


	Case No: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	undefined: وقّع
	fill_3_2: 
	fill_2_2: وقّع


