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 عّمان   قلم المحكمة: 
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  واكد  

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

   

  حكم 

 ممثل المدعي: 

 محمد عبد للا 

 محامي المدعى عليه: 

 ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

هذه دعوى رفعها جعفر واكد )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي   .1

فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى عليه"(، وهو القرار القاضي بفرض  

 تأديبي عليه هو إنهاء الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة.تدبير 

 الوقائع

ورة على  قالمدعي بصفة معلم في مدرسة البا  ، وظفت الوكالة1990ديسمبر/كانون األول    26اعتبارا من   .2

 في مكتب إقليم األردن.  1والخطوة   6الدرجة 

ي وظيفة مدير مدرسة على الدرجة  في الزمن مدار أحداث هذه الدعوى، كان المدعي يعمل لدى الوكالة ف .3

 في مدرسة عوجان اإلعدادية التابعة لمكتب إقليم األردن )"مدرسة عوجان"(.   8والخطوة    15

، رفعت والدة أحد الطالب )"المشتكية"( شكوى تزعم فيها التعرض 2016أغسطس/آب  15في  .4

 لالستغالل واالنتهاك الجنسيين على يد المدعي. 

أحال مدير عمليات األونروا في األردن مزاعم المشتكية إلى دائرة خدمات   ، 2016أغسطس/آب    23في   .5

 الرقابة الداخلية. 

، قررت لجنة قبول الشكاوى التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية إجراء 2016أغسطس/آب  23في  .6

 تقييم أولي يتناول مزاعم سوء السلوك الذي ارتكبه المدعي.

 بإجراء تحقيق في القضية.   2016ديسمبر/كانون األول   12المؤرخ أوصى تقرير التقييم األولي  .7

 ، أعِلم المدعي بالتحقيق. 2017يناير/كانون الثاني   22بموجب رسالة مؤرخة   .8

 ، اختُتم التحقيق، وتاله صدور تقرير التحقيق. 2017أبريل/نيسان   11في  .9

ردن رسالة األصول القانونية  ، أصدر رئيس المكتب القانوني في إقليم األ2017سبتمبر/أيلول  25في  .10

 الواجبة للمدعي، وأعلمه فيها بنتائج التحقيق، ودعاه إلى الرد على المزاعم.
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، رد المدعي على رسالة األصول القانونية الواجبة، وأنكر المزاعم  2017أكتوبر/تشرين األول  6في  .11

 المثارة ضده.

األردن على المدعي التدبير التأديبي  ، فرض مدير عمليات األونروا في 2018يونيو/حزيران  12في  .12

 المتمثل في إنهاء الخدمة مع عدم دفع استحقاقات نهاية الخدمة.

 ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار. 2018يوليو/تموز   29في  .13

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، 2018نوفمبر/تشرين الثاني  13في  .14

 . 2018نوفمبر/تشرين الثاني   14في  فأرِسلت إلى المدعى عليه

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، ثم  2018ديسمبر/كانون األول  14في  .15

 .  2018ديسمبر/كانون األول  16أرِسل الطلب إلى المدعي في 

حكمة ، قبلت الم2019يناير/كانون الثاني    7( المؤرخ  UNRWA/DT/2019)   009بموجب األمر رقم   .16

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 

 ، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، فأرِسل إلى المدعي في اليوم نفسه.  2019فبراير/شباط  6في  .17

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، فأرِسل الطلب إلى المدعي 2019فبراير/شباط    20في   .18

 في اليوم نفسه.  

، قبلت المحكمة طلب 2019مارس/آذار    4( المؤرخ  UNRWA/DT/2019)   043رقم  بموجب األمر   .19

 المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ثم أرِسلت الترجمة إلى  2019مايو/أيار  2في  .20

 .  2019مايو/أيار   5المدعي في 

، أصدرت المحكمة إشعارا دعت فيه الطرفين إلى حضور جلسة استماع  2020فبراير/شباط  13في  .21

 . 2020مارس/آذار  16تُعقد في 
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صدرت المحكمة إشعارا معدال دعت فيه الطرفين إلى حضور جلسة ، أ2020فبراير/شباط  16في  .22

 . 2020مارس/آذار  19استماع تُعقد في 

، رفع المدعى عليه رده على إشعار جلسة االستماع المعدل، فأرِسل رد 2020فبراير/شباط  27في  .23

 . 2020مارس/آذار  1المدعى عليه إلى المدعي في 

إشعارا معدال آخر دعت فيه الطرفين إلى حضور جلسة ، أصدرت المحكمة 2020مارس/آذار  3في  .24

 . 2020مارس/آذار  19استماع تُعقد في 

مارس/آذار  19، أعلمت المحكمة الطرفين أن الجلسة المزمع عقدها في 2020مارس/آذار  10في  .25

 أجلت حتى إشعار آخر.  2020

رفين إلى حضور جلسة  ، أصدرت المحكمة إشعارا معدال آخر دعت فيه الط2020يوليو/تموز  28في  .26

 . 2020أغسطس/آب  31استماع تُعقد في 

، رفع المدعي رده على إشعار جلسة االستماع المعدل، فأرِسل رد المدعي 2020أغسطس/آب  4في  .27

 إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفع المدعى عليه رده على إشعار جلسة االستماع المعدل، فأرِسل الرد إلى 2020أغسطس/آب  4في  .28

 المدعي في اليوم نفسه.

، أعلم المدعى عليه المحكمة مجددا بشأن حضور الشهود جلسة االستماع،  2020أغسطس/آب  24في  .29

 وقد أرِسلت مرافعة المدعى عليه إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، أعلمت المحكمة 2020أغسطس/آب  25( المؤرخ UNRWA/DT/2020)  143بموجب األمر رقم   .30

 الذين سيدلون بشهاداتهم في جلسة االستماع. الطرفين عن الشهود 

، ُعقدت جلسة االستماع المقررة، واستمعت المحكمة من الطرفين وثالثة 2020أغسطس/آب  31في  .31

 شهود. 
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)"األمر رقم   2020أغسطس/آب  31( المؤرخ UNRWA/DT/2020)  156بموجب األمر رقم  .32

، بيد أن المدعى المشتكية المكتوبة بخط اليد  "(، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم نسخة من شكوى156

 في الوقت المالئم، وتخلف عن إظهار الوثائق المطلوبة.   156لم يقدم رده على األمر رقم عليه 

)"األمر رقم   2020سبتمبر/أيلول  7( المؤرخ UNRWA/DT/2020)  163بموجب األمر رقم  .33

ه أن يقدم نسخة من شكوى المشتكية المكتوبة  ، وأمرت المدعى علي156"(، كررت المحكمة أمرها رقم 163

 في الوقت المالئم.  156تخلف مرة أخرى عن تقديم رده على األمر رقم   ، بيد أن المدعى عليهبخط اليد 

، فأرِسل  163، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت المتثال األمر رقم 2020سبتمبر/أيلول  10في  .34

 الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة فرض تكاليف على المدعى عليه  2020سبتمبر/أيلول    13ي  ف .35

إلساءته الجلية لإلجراءات المقامة أمام المحكمة، واعترض على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت المتثال األمر  

ر التقييم األولي وتقرير التحقيق  . باإلضافة إلى ذلك، طلب المدعي تزويده بنسخ غير محررة من تقري156رقم  

أبريل/نيسان   11، وكذلك المبرزات المشار إليها في تقرير التحقيق المؤرخ 2017أبريل/نيسان  11المؤرخ 

2017  . 

وقدم نسخة من شكوى المشتكية    156، رفع المدعى عليه رده على األمر رقم  2020سبتمبر/أيلول    14في   .36

 رافعة المدعى عليه إلى المدعي في اليوم نفسه.المكتوبة بخط اليد، وقد أرِسلت م

)"األمر رقم   2020سبتمبر/أيلول  17( المؤرخ UNRWA/DT/2020)  173بموجب األمر رقم  .37

. عالوة على ذلك، 156"(، قبلت المحكمة في سجل القضية الرد المتأخر للمدعى عليه على األمر رقم 173

 11يع المبرزات المشار إليها في تقرير التحقيق المؤرخ أمرت المحكمة المدعى عليه أن يظهر للمحكمة جم 

، كما أمرت المدعي أن يقدم األدلة الجديدة التي أشار إليها في جلسة االستماع؛ وأمرت 2017أبريل/نيسان 

 . 2020أكتوبر/تشرين األول  2المحكمة الطرفين أن يقدما مرافعاتهما الختامية في موعد أقصاه 

وأظهر جميع المبرزات المشار   173، رفع المدعى عليه رده على األمر رقم  2020سبتمبر/أيلول    20في   .38

وقد أرِسلت مرافعة المدعى عليه إلى المدعي في اليوم    ،2017أبريل/نيسان    11إليها في تقرير التحقيق المؤرخ  

 نفسه. 
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فأرِسلت   ،االستماعي أشار إليها خالل جلسة  ، أودع المدعي أدلته الجديدة الت2020سبتمبر/أيلول    21في   .39

 المرافعة إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، أودع المدعي مرافعاته الختامية، ثم أرِسلت مرافعة المدعي إلى 2020أكتوبر/تشرين األول  2في  .40

 .   2020أكتوبر/تشرين األول  4المدعى عليه في  

فأرِسلت مرافعة المدعى عليه   ، أودع المدعى عليه مرافعاته الختامية،2020أكتوبر/تشرين األول    6في   .41

 إلى المدعي في اليوم نفسه.   

 حجج المدعي 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .42

i)   انتُهكت حقوقه في األصول القانونية ألن الوكالة تخلفت عن تزويده بتقرير التقييم األولي وبتقرير

 وكذلك بالمبرزات المستشهد بها في هذين التقريرين؛   2017أبريل/نيسان   11التحقيق المؤرخ 

ii)  ان  أبريل/نيس 11تخلفت الوكالة عن منح المدعي الفرصة للتعليق على تقرير التحقيق المؤرخ

 "دليل إجراء التحقيقات في سوء السلوك"؛نصوص قبل إصداره على الرغم من  2017

iii) ققون، وبذلك ال يؤدي التحقيق  لم يقدم دليل جلي ومقنع إلثبات االستنتاجات التي توصل إليها المح

 ؛ أثبتت إلى استدالل معقول بأن المزاعم 

iv)   القة حميمة مع المشتكية؛  المزعومة أن يقيم ع 2016أغسطس/آب  15لم يحاول قبل حادثة 

v)  2016أغسطس/آب  15لو افترضنا على سبيل الجدل أنه كان يتحرش بالمشتكية قبل حادثة  

المزعومة، فقد كان ينبغي للمشتكية بصفتها شخصا عاقال أن تتحاشى المدعي، بل كان ينبغي لها أيضا  

 نها األصغر في المدرسة نفسها؛ عن مدرسة المدعي بدال من تسجيل اباألكبر أن تسعى إلى إبعاد ابنها 

vi)   ال يوجد دليل جلي ومقنع على أنه لمس المشتكية بطريقة جنسية في يوم الحادثة المزعومة؛ 
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vii)  خالل التحقيق، وكذلك أثناء جلسة االستماع، أكد ثالثة شهود أنه لم يغادر مكتبه قَط يوم الحادثة

 المزعومة؛  

viii)  ى المقدمة ضدها من قبل عدد من المعملين على  قية المشتكية محل ريبة نظرا إلى الشكاو امصد

إثر حادثة وقعت في المدرسة، وكذلك القضية التي رفعها ضدها زوجها أمام السلطات القضائية بسبب 

 سوء األمانة؛ 

ix)  لم يكن التدبير التأديبي المفروض متناسبا مع فداحة سوء السلوك المزعوم؛ و 

x) يشكل انتهاكا لإلطار التنظيمي للوكالة.   جاء اختتام التحقيق مفرطا في التأخير، مما 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .43

i)   فسخ التدبير التأديبي، وإعادته إلى عمله؛ و 

ii)  .التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي قاساها 

 حجج المدعى عليه 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .44

i) خالل جميع عمليات التمحيص اوقة أبلغت المشتكية عن الحادثة بُعيد الحدث، وقدمت شهادة متس ،

ناهيك عن أنها حصلت على الموافقة لتسجيل ابنها، مما يعني أنه لم يكن لديها سبب لتوجيه اتهام كاذب 

، أثبتت الوقائع التي قام عليها التدبير التأديبي، وذلك بأدلة جلية وعليهبمكانتها في مجتمعها؛ والمخاطرة 

 ية للمشتكية؛  ومقنعة من خالل المصداقية العال

ii)   احتُرمت حقوق المدعي في األصول القانونية، فقد أجري تحقيق شامل لتقصي الحقائق في المزاعم

المثارة ضد المدعي، كما اتُخذ التدبير التأديبي حسب األصول وفقا لإلطار التنظيمي ذي الصلة في 

 الوكالة.
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iii) المقابلة، جرت مواجهة  سنحت للمدعي فرص كثيرة لتصويب أي أخطاء في شهادته؛ وفي خالل

المدعي بالمزاعم، وأعِلم بحقوقه، وأعِطي فرصة كافية للرد على التهم، كما ُمنح الفرصة لتقديم أدلة لدعم  

  إفاداته؛ 

iv)  ال يوجد نص في اإلطار التنظيمي للوكالة يلزم الوكالة بتزويد المدعي بنسخة من تقرير التحقيق؛ 

v)  في إصدار تقرير التحقيق؛لم يتعرض المدعي ألي ضرر من التأخر 

vi)   كان سلوك المدعي انتهاكا فعليا لشخص في موقع ضعف، وأساء المدعي استخدام التفاضل في

النفوذ لتحقيق مآرب جنسية، ناهيك عن أن أفعاله ترقى إلى تعدّ جسدي ذي طبيعة جنسية ضمن معنى  

  الجنسيين"؛المعني بـ"إجراءات شكاوى االستغالل واالنتهاك  2010/07التعميم رقم 

vii)  شكلت الوقائع التي قام عليها التدبير التأديبي سوء سلوك خطير؛ 

viii)   كان التدبير التأديبي متناسبا مع فداحة سوء السلوك الخطير الذي ارتكبه المدعي؛ 

ix)   لم يقدم المدعي أي دليل على أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان التحامل أو

 خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ و عوامل أخرى 

x)  .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .45

 االعتبارات 

 طلب المدعي لفرض تكاليف على المدعى عليه 

ال تتغاضى عن الممارسة المتكررة للمدعى عليه، ، تكرر المحكمة أنها  173كما تقدم الذكر في األمر رقم   .46

( من نظامها األساسي،  6)10تستحضر المحكمة المادة  و أال وهي عدم امتثال أوامر المحكمة في الوقت المالئم.  

وهي المادة التي تنص على أنه يجوز للمحكمة فرض تكاليف على الطرف الذي أساء على نحو جلي استخدام  
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مها؛ لكن، في سياق هذه القضية، ترد المحكمة طلب المدعي لفرض تكاليف على المدعى  اإلجراءات المقامة أما

 عليه.  

 حقوق األصول القانونية الواجبة 

ينعى المدعي على الوكالة انتهاكها لحقوقه في األصول القانونية ألنها تخلفت عن تزويده بتقرير التقييم   .47

وكذلك بالمبرزات المستشهد بها في هذين التقريرين.   2017أبريل/نيسان   11األولي وبتقرير التحقيق المؤرخ 

ومن حجج المدعي أيضا أنه كان ينبغي تزويده بمسودة تقرير التحقيق ليعلق عليه قبل إكماله، كما يزعم المدعي  

 أن اختتام التحقيق جاء مفرطا في التأخير، مما يشكل انتهاكا لإلطار التنظيمي للوكالة. 

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية  2016/02لنصوص الواردة في التعليمات الفنية في هذا السياق، تفيد ا .48

 حول سياسة التحقيق في األونروا على ما يلي:  

. قبل فتح أي تحقيق رسمي في مزاعم سوء سلوك، يجب استعراض الزعم والتأكد من  7

روا  ألي موظف في األون وليس  أن التصرف المزعوم يشكل سوء سلوك في حال ثبوته.  
. يجب أن تستعرض لجنة قبول الشكاوى جميع المزاعم،  الحق في أن يُشرع له بتحقيق

  ثم تقدم توصية بمسار العمل الموصى به لصانع القرار المصرح له.

 ]...[ 

بشأن كل زعم جديد في   ى التوصية عن لجنة قبول الشكاو السعي إلى إصدار. ينبغي 9

ينبغي لصانع القرار و ، كن بعد تلقيهيوما إن أم 20أسرع وقت ممكن، وفي خالل 

أيام من تسلّم توصية لجنة   10المصرح له أن يحاول تقديم رده و/أو تعليقاته في خالل 

قبول الشكاوى؛ وعليه، ينبغي اتخاذ قرار لكل قضية بأسرع وقت ممكن، ويفضل أن  
  يوما من تسلّم أي شكوى/زعم.  30يكون ذلك في خالل 

  الشكوى، سيكون القرار بشأن ما سيتم عمله واحدا مما يلي: . في مرحلة قبول 10

 ]...[ 

ii . :من حيث المبدأ، ينبغي أن تمر كل قضية في مرحلة التقييم األولي،  التقييم األولي

فهذه المرحلة تتيح جمع معلومات إضافية الزمة التخاذ قرار مستنير بشأن تحديد أنسب 
ى أن تقرر استنادا إلى المعلومات المتوفرة يجوز للجنة قبول الشكاو وخيارات الرد. 

عادة على مقابلة المشتكي، واستعراض األولي  المضي بدون تقييم أولي. سيقتصر التقييم  
الوثائق ذات الصلة، وتقييم موجز للوقائع. استنادا إلى التقييم األولي، يستطيع صانع  

ينبغي  و االقتضاء.  القرار المصرح له بعد ذلك إطالق تحقيق أو إغالق القضية حسب 
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يوما من تاريخ تسلّم أي   60إتمام عمليات التقييم األولي بالقدر الممكن عمليا خالل 

  شكوى/مزاعم. 

 ]...[ 

.vii يجوز للجنة قبول الشكاوى المشكلة في   :اإلحالة إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية إذا شعرت  أي إقليم من أقاليم الوكالة أن تحيل المسألة إلى دائرة خدمات 
أو بسبب تورط موظفين    المزعوم  يتها أو فداحة الذنب سبأنه ينبغي التحقيق فيها بسبب حسا

كبار فيها.   بعد ذلك، ستستعرض لجنة قبول الشكاوى التابعة لدائرة خدمات الرقابة  
  ي. الداخلية المسألة، ومن ثم تقرر التحقيق فيها أو إعادتها إلى اإلقليم المعن

 ]...[ 

أشهر من   6. ينبغي السعي إلى إكمال جميع التحقيقات بأسرع وقت ممكن، وخالل 12

في معرض تخصيص الموارد المتاحة إلجراء التحقيقات، ينبغي  وإطالقها ما أمكن. 
شد خطورة مع األخذ في الحسبان  األإعطاء األولوية للمزاعم التي يكون فيها سوء السلوك  

يجوز تطبيق إجراءات و المخاطر المالية واألمنية و/أو مخاطر تشوية سمعة الوكالة. 
  مقتضيات لمواجهة المخاطر. بوتيرة أسرع على التحقيقات ذات األولوية حسب ال

 ]...[ 

. تخضع جميع التحقيقات لسرية صارمة، وال يجوز كشف محتوياتها إال المتثال  15

العملية التأديبية أو أمام المحاكم اإلدارية في األمم المتحدة، وال يُسمح بكشفها في أي  
عام لغرض ظروف أخرى إال بموافقة مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية أو المفوض ال

دائرة خدمات الرقابة الداخلية، أو ومدير اإلقليم المعني ألغراض المتعلقة بتقارير ال
  التحقيقات التي يجريها اإلقليم المعني.  

 ]...[ 

. ينبغي إجراء مقابلة شخصية مع الشخص موضوع التحقيق ما كان ذلك ممكنا عمليا،  26

 20سيما أدلة اإلدانة، وفقا ألحكام الفقرة  ويجري خاللها تقديم األدلة التي تم جمعها، وال  

أعاله للشخص موضوع التحقيق لكي يقدم تعليقاته/رده. تُجرى المقابلة باللغة التي يفضلها  
ية  عالشخص موضوع التحقيق )العربية أو اإلنجليزية(، ويجري تسجيلها بالوسائل السم 

خص موضوع التحقيق  أو المرئية، مع توفير نسخة من المحضر المكتوب للمقابلة للش
يجوز للشخص موضوع التحقيق أيضا أن يوافق  و حال إعداد محضر من هذا القبيل.    في

على إعداد موجز للمقابلة لكي يستعرضه ثم يوقع عليه إذا رأى أنه يوجز أقواله في  
  المقابلة بدقة. 

ه، . قبل المقابلة، على المحقق إشعار الشخص موضوع التحقيق بالمزاعم المثارة ضد 27

وذلك بتقديم وصف عام للوقائع التي يُزعم أنها حدثت، وكذلك ألحكام اإلطار التنظيمي  
التي يُزعم أنه انتهكها. وينبغي لإلشعار أن يشمل حقوق األشخاص موضوع التحقيق  
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ساعة من المقابلة )مع عدم   24وواجباتهم. وهذا اإلشعار يجب أال يحدث قبل أقل من 

أيام العطل( إال إن وجدت أسباب استثنائية لالعتقاد أن  احتساب العطل األسبوعية و
اإلشعار المسبق من هذا القبيل سيهدد نزاهة التحقيق أو فعاليته. وينبغي ألي تنازل عن  
هذا اإلشعار المسبق أن يكون مصرحا به من قبل رئيس شعبة التحقيقات التابعة لدائرة  

يا الشخص موضوع التحقيق )التشديد في  خدمات الرقابة الداخلية، أو أن يتنازل عنه كتاب 
  األصل(. 

بناء على ذلك، يبين من النصوص المقتبسة أعاله عدم وجود إلزام على الوكالة بأن ترسل مسودة التحقيق   .49

 إلى الشخص موضوع التحقيق قبل إصداره؛ ولما كان ذلك، ال أساس لحجة المدعي في هذا المقام. 

ليست مواعيد  ايدة خالل العملية التحقيقية، يبين من النصوص أعاله أنهأما مسألة المواعيد النهائية العد  .50

يوما من    30نهائية مطلقة ملزمة للوكالة، بل هي توصيات من قبيل: اتخاذ قرار بإطالق التحقيق أم ال في خالل  

ام مرحلة التقييم  لدائرة خدمات الرقابة الداخلية(، أو إتم  02/ 2016من التعليمات الفنية    9تلقي أي شكوى )الفقرة  

لدائرة خدمات الرقابة   02/ 2016( من التعليمات الفنية  ii) 10يوما من تلقي أي شكوى )الفقرة    60األولي خالل  

لدائرة خدمات   02/ 2016من  التعليمات الفنية    12الداخلية، وإتمام التحقيق خالل ستة أشهر من إطالقه )الفقرة  

 الرقابة الداخلية(. 

، التي 2010/07من التعميم    15مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين، تنص الفقرة  مع ذلك، وفي سياق   .51

 تعتبر قانونا خاصا ألغراض القضية الحاضرة، على ما يلي: 

على المحقق المكلف إعداد تقرير يحدد فيه الوقائع التي قُررت أثناء سير التحقيق، وعليه  
التقرير، في أقرب وقت ممكن وفي فترة ال  أن يرفق بالتقرير األدلة محل االعتداد. يُسلّم  

ثالثة شهور من تاريخ تقديم الشكوى الرسمية، إلى مدير اإلقليم  في جميع األحوال  تتجاوز  
 أو مدير الموارد البشرية حسب الحالة مع نسخة إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية. 

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية، ينص التعميم   02/ 2016لما كان ذلك، وبخالف نصوص التعليمات الفنية   .52

على موعد نهائي يجب إتمام التحقيق خالله ورفعه إلى السلطة  قوىبعبارات أ 15في فقرته رقم  07/ 2010

المسؤولة، ويفيد صراحة "في أقرب وقت ممكن وفي فترة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ تقديم الشكوى  

 الرسمية". 

. في  2016أغسطس/آب  15الماثلة أمامنا، ُرفعت الشكوى في يوم الحادثة المزعومة، أي في القضية  .53

، أحيلت المزاعم المثارة ضد المدعي إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛ وفي اليوم  2016أغسطس/آب  23
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ديسمبر/كانون   12نفسه، قررت لجنة قبول الشكاوى في دائرة خدمات الرقابة الداخلية إجراء تقييم أولي. في 

تقرير التقييم األولي بإجراء تحقيق. وعليه، اتُخذ قرار إجراء تحقيق بصورة سريعة، مع   ى، أوص2016األول  

 أن التقييم األولي اُختتم بعد حوالي أربعة أشهر من الشكوى. 

  29في ، أعِلم المدعي رسميا بالمزاعم المقدمة ضده، ثم جرت مقابلته 2017يناير/كانون الثاني  22في  .54

اختُتم التحقيق، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إطالقه   2017أبريل/نيسان  11في  .2017يناير/كانون الثاني 

أرسلت الوكالة إلى المدعي رسالة ضمانات إجرائية    2017سبتمبر/أيلول    25على إثر تقرير التقييم األولي. في  

، فرض مدير عمليات 2018يونيو/حزيران  12. في 2017أكتوبر/تشرين األول  6رد عليها المدعي في 

 األونروا في األردن على المدعي التدبير التأديبي المتمثل في إنهاء الخدمة مع عدم دفع استحقاقات نهاية الخدمة. 

لما كان ذلك، تالحظ المحكمة أنه رغم تخلف الوكالة عن التزام الموعد النهائي الموصى به إلجراء  .55

لدائرة خدمات  02/ 2016( من التعليمات الفنية ii) 10زهاء شهرين )انظر الفقرة  تقييمها األولي بتأخر يبلغ

الرقابة الداخلية، إال أن هذا التأخر تم التعويض عنه باالختتام السريع للتحقيق في خالل أربعة أشهر، وهذا يقع  

لدائرة خدمات  02/ 2016من التعليمات الفنية  12ضمن الموعد النهائي البالغة مدته ستة أشهر وفقا للفقرة 

الرقابة الداخلية. في هذا الصدد، ال ترى المحكمة أن الوكالة انتهكت حقوق المدعي في األصول القانونية وفقا  

 لدائرة خدمات الرقابة الداخلية.  02/ 2016ألحكام التعليمات الفنية  

، فإن الوكالة بإتمامها  07/ 2010ميم من التع 15شهر المحدد في الفقرة أ 3أما الموعد النهائي البالغ   .56

سبعة أشهر من تسلم الشكوى قد تخلفت عن مراعاة هذا النص الذي يعتبر قانونا خاصا  نحو تقرير التحقيق بعد 

ألغراض القضية الماثلة أمامنا؛ فرغم العبارات األقوى، ترى المحكمة أن الموعد النهائي البالغ ثالثة أشهر  

قد صيغ على سبيل التوصية، ومع ذلك ال تعفو المحكمة عن هذا  2010/07من التعميم  15المحدد في الفقرة 

 التأخر. 

شهرا بين اختتام تقرير التحقيق   13إن التأخر غير المقبول في هذه القضية هو الفترة الزمنية البالغة  .57

لى قرار وفرض التدبير التأديبي، بيد أن اإلطار التنظيمي للوكالة يخلو من أي نص يلزم الوكالة بالتوصل إ

ضمن إطار زمني محدد. لقد تخلف المدعي عن بيان الكيفية التي ألحق بها التأخر ضررا به في هذا القضية؛ 

لما كان ذلك، ونظرا إلى غياب أي أثر سلبي على حقوق المدعي من هذه االنتهاكات المزعومة، ومع األخذ في  

ثبيت القرار الطعين، فال تقوم قائمة لحجة المدعي ، أال وهي تأدناه الحسبان الخالصة التي آلت إليها المحكمة
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المنادية بفسخ القرار بسبب انتهاك الوكالة لحقوقه في األصول القانونية خالل العملية التحقيقية وكذلك في خضم  

 التوصل إلى القرار الطعين.  

أن المدعي أعطي    ، فتكرر المحكمة 173أما اإلجراءات المقامة أمام المحكمة، وكما أشير في األمر رقم   .58

في وقت مبكر منذ  2017أبريل/نيسان  11نسخا محررة من تقرير التقييم األولي ومن تقرير التحقيق المؤرخ 

، قدمت المحكمة 2020سبتمبر/أيلول  20مع رد المدعي عليه. عالوة على ذلك، في  2019فبراير/شباط  6

، كما أعطي المدعي  2017أبريل/نيسان  11مؤرخ للمدعي جميع المبرزات المشار إليها في تقرير التحقيق ال

الفرصة للتعليق على المبرزات في مرافعاته الختامية. بناء على ذلك، حظي المدعي خالل اإلجراءات المقامة 

أمام المحكمة بفرصة كافية للرد على المزاعم المثارة ضده، وعليه، ال أساس لحجة المدعي أنه لم يزود بجميع  

 ضده. الوثائق واألدلة 

 جلسة االستماع 

-Nadasan 2019-UNATفي حكمها  )سيرا على هدى الفقه القانوني لمحكمة األمم المتحدة لالستئناف   .59

، وبغية إصدار حكم عادل وشامل يقيم العدل للطرفين، قررت المحكمة عقد (منه 40، وتحديدا في الفقرة 918

 وهم المشتكية والمدعي والشهود الثالثة. رغم  لتسمع مباشرة من األفراد المعنيين، أال شفهية جلسة استماع

 محاوالت المحكمة، لم تحضر المشتكية جلسة االستماع، في حين استمعت المحكمة للمدعي والشهود الثالثة. 

تالحظ المحكمة في هذه المرحلة، أن المدعي وفقا لممارستها المتساوقة في عقد الجلسات لم يؤد القسم   .60

 ت أتيحت للمدعى عليه فرصة طرح أسئلة على المدعي. وعليه، بعد المرافعا القانوني بصفة شاهد، كما

االفتتاحية للطرفين، طرح القاضي وممثل المدعي ومحامي المدعى عليه على التوالي أسئلة على المدعي وعلى  

 الشهود الثالثة. 

 االستعراض القضائي للتدبير التأديبي الطعين  

يبي عليه يتمثل في إنهاء الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة، يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأد  .61

 في المقابل، ينكر المدعي مزاعم سوء السلوك المثارة ضده. 

وفي مسألة معيار االستعراض في القضايا التأديبية، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة   .62

 بما يلي:   Negussie 2016-UNAT-700من 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.  
وفي هذا السياق على محكمة األمم المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت الوقائع التي  

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

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

بناء على ذلك، يجب على المحكمة أوال التثبت فيما إن كانت الوقائع التي قامت عليها العقوبة قد أثبِتت   .63

مسألة إمكانية إسباغ صفة سوء السلوك على الوقائع المثبتة، وكذلك قبل  بأدلة جلية ومقنعة، وذلك قبل تناول 

 الخوض في مسألة تناسب العقوبة مع الذنب.

 إثبات الوقائع 

لغرض طلب نقل ابنها   2016أغسطس/آب  15ال خالف في أن المشتكية زارت مكتب المدعي في  .64

طالبا مسجال في المدرسة على مدى األصغر من مدرسة خاصة إلى مدرسة عوجان حيث كان ابنها األكبر 

السنوات القليلة السابقة، علما أن ابنها األصغر كان مسجال في مدرسة عوجان في الماضي، غير أن المشتكية  

 .  2016- 2015نقلته إلى مدرسة خاصة خالل العام الدراسي 

مدعي بصفته مدير  كانت زيارة المشتكية لمكتب المدعي في يوم اثنين خالل العطلة الصيفية. اعتاد ال .65

ظهرا   12المدرسة العمل في أيام االثنين شأنه شأن بعض المعلمين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 

يوم الحادثة المزعومة مزدحمة نظرا لوجود عدد من   ت خالل العطلة الصيفية. تدرك المحكمة أن المدرسة كان

ى مكتب المدعي، كان في مكتبه معلمون آخرون. ال  الزوار والطالب والمعلمين، وعندما وصلت المشتكية إل

 خالف في أن المدعي رفض أمام معلمين آخرين طلب المشتكية تسجيل ابنها في مدرسة عوجان. 

 إفادات المشتكية ومصداقيتها ➢

ت مكتب منطقة الزرقاء التابع للوكالة  د ال خالف في أن المشتكية، كما ورد في الشكوى األولية، قص  .66

حوزتها أيضا نموذج النقل الذي وافق عليه المدعي. بلحادثة المزعومة بغية رفع شكواها، وكان مباشرة بعد ا

تجد المحكمة صدقا في الحجة القائلة إن المشتكية، أما وقد نالت موافقة المدعي على نقل ابنها، لم يكن لديها دافع 

احتمال أن تكون المشتكية قد اختلقت لرفع شكوى ملفقة ضد المدعي. عالوة على ذلك، ليست المحكمة مقتنعة ب
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كما   هذه الشكوى لمجرد أنها شعرت "باإلحراج من وصف المدعي البنها بأنه مشاغب ومقصر في دراسته"

 . ذكرت في تراجعها عن الشكوى

تستحضر المحكمة أن النساء يقعن  و ،تشدد المحكمة على أنها غير مقتنعة بتراجع المشتكية عن الشكوى .67

؛ واإلبالغ عن حادثة من هذا القبيل  2010/07من أصحاب الوضع األضعف بموجب التعميم في خانة الناس 

أمر ال يستخف به أبدا، وغالبا، إن لم يكن دائما، يضع المرأة في وضع قد يؤذيها ويرميها في مهب االنتقام في 

مشابهة، ترى المحكمة  مجتمعها بسبب الحادثة وبسبب رفعها شكوى منها. بعد النظر في العديد من القضايا ال

أن تراجع المشتكية عن شكواها جاء حتما نتيجة للضغط الذي مارسه مجتمعها عليها لسحب شكواها، بل يترجح  

للمحكمة أن المشتكية لم تشارك في جلسة االستماع نتيجة لهذا الضغط. لما كان ذلك، ال ترى المحكمة مصداقية  

 في تراجع المشتكية عن شكواها.   

تكية في شكواها الموجزة المكتوبة بخط اليد أنها حاولت أوال تسجيل ابنها األصغر عن طريق  ذكرت المش .68

ابنها األكبر الذي كان مسجال في مدرسة عوجان. وعلى إثر رفض المدعي لتسجيل ابنها، زارت المدرسة، ثم  

ف، ثم خاطبها في وافق المدعي على قبول ابنها األصغر في المدرسة، وتحسسها بصورة غير الئقة من الخل

 الوقت نفسه بعبارات ذات إيحاءات جنسية. 

يحاجج المدعي في مرافعاته الختامية بأن بعض الموظفين في مكتب منطقة الزرقاء وجهوا المشتكية   .69

لكتابة نسخة جديدة من شكواها ألن الشكوى الموجزة التي بخط اليد "لم تعجب أحدهما أو كليهما"، بيد أن 

 قبول مزاعم بال أساس من هذا القبيل، وبذلك ال تقوم لهذه الحجة قائمة. المحكمة ال تستطيع 

خالل التحقيق، جرت مقابلة المشتكية مرتين، وقد ذكرت في المقابلة األولى على نحو متسق التحسس   .70

ر، مالمزعوم من قبل المدعي، كما أضافت أن الحادثة المزعومة وقعت خارج مكتب المدعي، تحديدا في الم

 بان مغادرتها مبنى المدرسة. وذلك إ

يكشف التحميص الدقيق لنصوص المقابلة األولى مع المشتكية أنها واجهت صعوبة في وصف األحداث  .71

بطريقة تراعي التسلسل الزمني وحسن السبك، وقد أدى هذا إلى بعض االضطراب والتضاربات في إفاداتها 

أن المشتكية أفادت أن المعلمين    4رير التحقيق في الفقرة  كما ورد في تقرير التحقيق. على سبيل المثال، يذكر تق

الذين كانوا في الغرفة معها ومع المدعي غادروا بعدما رفض المدعي تسجيل ابنها. مع ذلك، وضحت المشتكية  
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ول في المقابلة الثانية هذه النقطة بقولها إنها عندما قالت إن المعلمين غادروا الغرفة قصدت حادثة ثانية سابقة حا 

 المدعي خاللها االقتراب منها. 

وعليه، أكدت المشتكية في مقابلتها الثانية التسلسل التالي لألحداث، وهي أحداث اتسمت باالتساق في   .72

جميع مراحل العملية التأديبية: بعدما رفض المدعي تسجيل ابنها، وبينما كانت تهم بمغادرة المدرسة، طاردها 

ممر، وأخبرها بأنه سيسجل ابنها في المدرسة وأعطاها نموذج االنتقال الموافق المدعي وبدأ التحدث إليها في ال

 عليه، وكان في الوقت نفسه يتحسسها ويخاطبها بعبارات جنسية.  

 نظرا إلى ما تقدم، ترى المحكمة أن شهادة المشتكية ووصفها لتسلسل األحداث يتسمان بالمصداقية التامة.  .73

 إفادات المدعي ومصداقيته  ➢

لمدعي مزاعم المشتكية ووصفها لتسلسل األحداث جملة وتفصيال، ويزعم أنه أعطى نموذج النقل  ينفي ا .74

الموافق عليه ألحد الطلبة بعدما غير رأيه بشأن تسجيل ابن المشتكية، وأن ذلك الطالب سلم النموذج للمشتكية  

لمين اآلخرين إلى أن غادروا  قبل أن تغادر المدرسة. يزعم المدعي بناء على ذلك أنه بقي في مكتبه مع المع

 ظهرا.  12:00المدرسة جميعا بعد الساعة  

تساورت إلى المحكمة شواغل عدة بشأن شهادة المدعي خالل العملية التحقيقية أولها أن إجابات المدعي   .75

لم تكن واضحة، بل كانت في بعض األحيان مراوغة. من األمثلة على ذلك رده على سؤال تناول تغييره الفوري  

أيه بشأن تسجيل ابن المشتكية في المدرسة، فقد ذكر المدعي أنه غير رأيه بعدما استشار أحد المعلمين الذين لر

كانوا في مكتبه، وكذلك بعدما علم عن الوضع الطبي للولد، بيد أن المدعي لم يستطع تحديد هوية المعلم الذي  

ل المدعي إنه عرف عندئذ الوضع الطبي للولد  ناقش معه مسألة تسجيل ابن المشتكية. عالوة على ذلك، رغم قو

خالل مناقشته المسألة مع أحد المعلمين الذين كانوا في مكتبه، إال أنه قال أثناء جلسة االستماع إنه يعلم المشاكل  

 الطبية واالجتماعية للمشتكية وعائلتها منذ ثالث أو أربع سنوات مضت. 

د من المعلمين الثالثة علم سبب قبول ابن المشتكية في بالمثل، عندما أخبر المحققون المدعي أال أح .76

تذكر الطالب الذي  أيضا المدرسة في نهاية المطاف، ما كان منه إال أن قال إنهم ربما نسوا. لم يستطع المدعي

أنه كان يعرف  في البداية سلمه نموذج النقل الموافق عليه لتسليمه للمشتكية. باإلضافة إلى ذلك، أنكر المدعي

المشتكية قبل أن يتذكر في مرحلة الحقة أنها أحضرت ولديها قبل ثالث سنوات لتسجيلهما أول مرة. أخيرا، 
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كان على علم على وجه الخصوص بأحوال عائلة المشتكية على  كرر المدعي بثقة أثناء جلسة االستماع أنه 

 مدى السنوات الثالث أو األربع المنصرمة. 

يساور المحكمة قلق حقيقي من وصف المدعي لألحداث في طلبه لمراجعة القرار، ومثال ذلك تفسير   .77

الديه بشأن سلوكه في و رفضه األولي لتسجيل ابن المشتكية بقوله إنه أراد الحصول على درجة من التعهد من

وأنه لذلك السبب طلب إليها االنتظار أثناء مناقشته مسألة تسجيل ابنها في المدرسة مع المعلمين المدرسة، 

ر المدعي أن ال خيار أمامه سوى تسجيل الولد في المدرسة ألنه من اآلخرين في مكتبه، وأن أحد المعلمين ذكّ 

حّضر نموذج النقل وأعطاه ألحد الطلبة ليسلمه للمشتكية.  أضاف   الجئي فلسطين، فما كان من المدعي إال أن

المدعي قائال إنه من المستحيل فنيا أن يحّضر نموذج النقل في الممر ألن ملء النموذج وختمه كان سيتطلب 

 وقتا كبيرا. 

دمها هذا الوصف لألحداث في طلب المدعي لمراجعة القرار يتضارب تضاربا مباشرا مع اإلفادات التي ق .78

أن المشتكية غادرت   قينون الثالثة خالل العملية التحقيقية، فقد أخبر المدعي والمعلمون الثالثة المحق مهو والمعل

المدرسة فورا بعد رفض المدعي قبول ابنها. وعليه، إما أن المشتكية غادرت المدرسة فورا بعد رفض المدعي  

ناء مناقشته المسألة مع زمالئه، ثم حّضر نموذج النقل الذي  قبول ابنها أو أنها انتظرت كما طلب منها المدعي أث

ل أن تكون يتطلب وقتا لإلعداد حسب قول المدعي، ومن ثم أعطى النموذج لطالب ليسلمه للمشتكية، فمن المحا

 . كلتا الروايتين صحيحة

شأن نموذج  كما أن المحكمة أيضا غير مقتنعة بروايات المدعي التي سطرها في طلبه لمراجعة القرار ب .79

النقل. نظرا إلى جميع المعلومات في سجل القضية، وال سيما شروحات المشتكية في مقابلتها الثانية، وإجابات  

  مشتكية فإن األكثر احتماال هو أن المن نص المقابلة التي أجريت معه، ونموذج النقل،    35المدعي في الصفحة  

مه و/أو يوقعه المدعي للتعبير عن موافقته لتسجيل ابنها. أحضرت نموذج النقل المملوء معها المدرسة فقط ليخت

ضمن هذا الفهم، ترى المحكمة أن هذا الفعل البسيط أمر يسهل على المدعي فعله في الممر وبسرعة. لما كان  

ذلك، ترى المحكمة أن رواية المشتكية عن طريقة تسلّمها نموذج النقل المقبول أكثر مصداقية بكثير من روايات  

 عي في هذا الصدد. المد 

( الرفض 2( وصول المشتكية، )1خالل جلسة االستماع، بين المدعي أن تسلسل األحداث كله، أي: ) .80

(  4( مغادرة المشتكية فورا بعد رفض المدعي )3األولي من المدعي لتسجيل ابنها في المدرسة أمام المعلمين )
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لمشتكية بموجب اإلطار التنظيمي  ن اب( اقتراح ذلك المعلم قبول ا 5مر ) نقاش المدعي مع أحد المعلمين بشأن األ

( إعطاؤه لطالب كان  8( تحضير نموذج النقل )7( تغيير رأي المدعي ) 6للوكالة وكذلك الوضع الطبي للولد )

في المكتب في تلك اللحظة، كله حدث في فترة تتراوح من ثالث إلى خمس دقائق. ترى المحكمة أن هذا الشرح 

 ر إلى المصداقية.قفة البيان غير معقول ويفت حول مدة التسلسل الكامل لألحداث سال

 نظرا إلى ما تقدم، ترى المحكمة أن إفادات المدعي ووصفه لتسلسل األحداث يفتقران إلى المصداقية. .81

 شهادة الشهود ومصداقيتهم  ➢

شهد ثالثة معلمين أثناء جلسة االستماع أنهم كانوا مشغولين بعملهم في وقت الحادثة المزعومة، وأنهم لم   .82

رفوا المالبسات المحيطة بقبول ابن المشتكية في المدرسة في نهاية المطاف، كما أفادوا أن المدعي لم يخبرهم يع

في يوم الحادثة المزعومة أنه قرر قبول ابن المشتكية في المدرسة. وشهد المعلمون الثالثة أيضا أن المدعي لم  

عدما رفض المدعي تسجيل ابنها برفع شكوى في هذا  يغادر المكتب بعد مغادرة المشتكية، وأن المشتكية هددت ب

 الصدد.

ترى المحكمة أن شهادات المعلمين يعتريها تضارب متأصل، فكما تقدم، لم يعرف أي منهم مالبسات   .83

قبول ابن المشتكية في المدرسة في نهاية األمر رغم أنهم كانوا مع المدعي خالل التسلسل الكامل لألحداث. إن 

بأنهم كانوا مشغولين بعملهم ليست مقنعة، ولذلك فهي تفتقر إلى المصداقية في ضوء جميع إجابات المعلمين 

 مالبسات القضية الحاضرة. 

 شهادة السيد ك. أ. بشأن نموذج النقل  ➢

من بين المعلمين الثالثة، فقط السيد ك. أ. شهد أنه رأى فعال المدعي وهو يسلم نموذج النقل إلى طالب  .84

طة قَط خالل مقابلته  تكية.  في هذا المقام، تالحظ المحكمة أن السيد ك. أ. لم يذكر هذه النقلكي يسلمه الطالب للمش

 . مع المحققين

فقد أغفل السيد ك. أ. ذكر جانب حاسم من األحداث كهذا للمحققين. ينسب المدعي في مرافعاته الختامية   .85

لهم أسئلة محددة عن هذه المسألة، بيد أن  هذا اإلغفال الصارخ إلى ما وصفه بغلطة ارتكبها المحققون لعدم سؤا

المحكمة ترى أن هذه الحجة بال أي أساس، فقد كان ينبغي للسيد ك. أ. بصفته شخصا راشدا أن يعلم أنه ربما 
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كان من المهم إظهار هذه الحقيقة ألنها كانت ستوضح المالبسات، بما فيها األحداث المحيطة بكيفية قبول الولد 

 على ذلك، ترى المحكمة أن هذا الجانب من شهادة السيد ك. أ. يفتقر إلى المصداقية.في المدرسة. بناء 

( إبالغ المشتكية عن الحادثة المزعومة بعد الحدث مباشرة رغم  1تأسيسا على ما تقدم، وال سيما ما يلي:   .86

(  3سس المزعومة ية بشأن حادثة التحك( الرواية المتساوقة للمشت2حصولها على موافقة المدعي لتسجيل ابنها 

( عجز المدعي عن تقديم أي  4التفسيرات غير المتساوقة وغير المعقولة وغير الواضحة التي قدمها المدعي 

( غياب  6شهادات الشهود التي يعتريها تضارب متأصل ( 5الل الشك على مزاعم المشتكية حقائق تلقي بظ

لة للموقف نظرا للضرر المحتمل الذي ربما قاسته  ( الترجيحات المتأص7الدافع لدى المشتكية لرفع شكوى ملفقة  

المشتكية نتيجة لإلبالغ عن الحادثة، نجدها كلها تتضافر لتشكيل سلسلة جلية ومقنعة من األدلة تثبت بدرجة  

 عالية من الترجيح أن سوء السلوك المزعوم قد وقع.   

 سوء السلوك     

ثبتة ترقى إلى سوء سلوك، نسرد تاليا نصوص اإلطار  على المحكمة اآلن البحث فيما إن كانت الوقائع الم .87

 التنظيمي الساري على هذه القضية.  

 ينص النظام األساسي للموظفين المحليين:  .88

 1.1النظام األساسي للموظفين رقم 

إن الموظفين، بقبولهم التعيين، إنما يتعهدون بأداء وظائفهم واضعين نصب أعينهم  
 مصالح الوكالة وحدها. 

 ]...[ 

 1.4ام األساسي للموظفين رقم النظ

على الموظفين التصرف في جميع األوقات بطريقة تليق بمركزهم بصفتهم موظفين لدى  
 الوكالة، وعليهم أالّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع األداء السليم لواجباتهم مع الوكالة.

 ]...[ 

 10.2النظام األساسي للموظفين رقم 

  تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء سلوك. يجوز للمفوض العام فرض تدابير 
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 على اآلتي:  1.110ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .89

. إخفاق موظف في امتثال التزاماته المترتبة عليه بموجب ميثاق األمم المتحدة، والنظام  1

يين في  األساسي للموظفين المحليين في األونروا، والنظام اإلداري للموظفين المحل 
األونروا، أو اإلصدارات اإلدارية األخرى ذات الصلة، أو إخفاقه في مراعاة معايير  
السلوك المنتظرة من موظف خدمة دولية قد يرقيان إلى سوء سلوك، وقد يؤديان إلى  

  الشروع في عملية تأديبية، وفرض تدابير تأديبية جزاء سوء السلوك.

 على اآلتي:   A/10ينص توجيه شؤون الموظفين  .90

  . االستغالل واالنتهاك الجنسيين يعتبران دائما سوء سلوك خطير. 10

 ]...[ 

 على ما يلي:   07/ 2010ينص التعميم   .91

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

الة بصفة العمل. وستطبق الوكالة التعريفين  الوكالة ضد األشخاص الذين توظفهم الوك
 التاليين لكل من "االستغالل الجنسي" و"االنتهاك الجنسي": 

أ. )يعني "االستغالل الجنسي" أي إساءة استخدام لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو  
ألمانة بغية تحقيق مآرب جنسية، سواء وقعت إساءة االستخدام هذه فعال أو تم الشروع  

وهذا يشمل على سبيل الذكر ال الحصر االنتفاع ماليا أو اجتماعيا أو سياسيا من   بها؛
 االستغالل الجنسي لشخص آخر. 

ب. يعني "االنتهاك الجنسي" التعّدي الجسدي ذو الطبيعة الجنسية سواء ارتُكب أو ُهدد 
 بارتكابه، وسواء تم باستخدام القوة أو وقع تحت ظروف غير متساوية أو قسرية. 

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

المعايير المحددة التالية التي تكرر االلتزامات العامة القائمة في إطار النظامين األساسي  
 واإلداري لموظفي األونروا: 

لوك الخطير، أ. تمثل حاالت االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي أفعاال من سوء الس
 ومن ثم تعد سببا موجبا التخاذ تدابير تأديبية بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة].[ 

 ]...[ 

في ضوء ما سلف بيانه من أحكام اإلطار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي المحكمة أن أفعال المدعي   .92

.  تليق بمركزه موظفا في األونروا ةشكلت انتهاكا جليا للنصوص سالفة البيان، وأن المدعي لم يتصرف بطريق 
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لقد كان من الشائن وغير الالئق بصورة خطيرة أن يسيء المدعي بصفته مدير مدرسة استخدام سلطته عندما 

رفض في البداية تسجيل طالب ومن ثم بقبول تغيير رأيه في اللحظة نفسها بغية الحصول على خدمات جنسية  

لحظة لتحسس المشتكية بطريقة غير الئقة ومخاطبتها بعبارات جنسية.  من والدة الطالب، مع استغالله لتلك ال

في هذا المقام، لم تكن أفعال المدعي إساءة استخدام جلية لمهامه ضد منتفعة غير مباشرة في حالة ضعف فقط، 

 من بل كانت فعال متعمدا من أفعال االنتهاك واالستغالل الجنسيين؛ وعليه، ال شك لدى المحكمة في أن أفعاال

 هذا القبيل من مدير مدرسة تشكل سوء سلوك خطير. 

 التناسب 

بعد وصف أفعال المدعي بأنها سوء سلوك خطير، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في النظر إن كان  .93

 التدبير التأديبي المفروض عليه متناسبا مع الذنب. 

 على ما يلي:   A/10في المستهل، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .94

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

  بإجراءات موجزة وتشمله. 

تنص    1.110في هذا المقام، تعيد المحكمة إلى األذهان أن قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   .95

ة االجتهادية للمفوض العام". عالوة على  على أن فرض التدابير التأديبية يقع "ضمن السلط 4في فقرتها رقم 

أن   Mousa 2014-UNAT-431من حكمها  30ذلك، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 

استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير التأديبي مع الذنب يقتصر على الحاالت التي تبدو فيها العقوبة "غير  

 خارجة عن الموضوع أو تحيز". معقولة أو تعسفية أو شابتها عناصر 

تتفق المحكمة تماما مع القرار الطعين الذي أشار فيه مدير عمليات األونروا إلى عاملين في تحديد التناسب  .96

ع بصفته مدير مدرسة بواجب رعاية الطالب لفي التدبير التأديبي؛ أما العامل األول فهو أن المدعي يضط

اجب، استخدم تسجيل أحد الطالب لإلقدام على توددات جنسية لوالدة وتعليمهم، لكنه بدال من تأدية ذلك الو

 الطالب. أما العامل الثاني، فهو أن سلوكا من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلى ضرر كبير في سمعة الوكالة. 

تضيف المحكمة إلى ذلك أن المدعي مدير مدرسة، مما يجعل سلوكه أكثر خطورة ألنه يضطلع بواجب  .97

نة لطالبه، وبواجب احترام قيم األمم المتحدة، وأن يعمل وفقا لمعايير السلوك المنتظر من ضرب قدوة حس
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 Abu Jarbouموظف خدمة مدنية يعمل تحت راية األمم المتحدة )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 

2013-UNAT-292 42، الفقرة.)  

من أصحاب الوضع "األضعف" بموجب   ، تقع المشتكية بصفتها امرأة في خانة الناسعالوة على ذلك .98

. وفي هذا الصدد، وضع المدعي المشتكية باستغالله مركزه في وضع مؤٍذ قد يعرضها  2010/07التعميم 

 لالنتقام في مجتمعها بسبب الحادثة وبسبب رفعها شكوى. 

تراها  وعليه، رغم أن الفصل من الخدمة بدون تعويضات نهاية الخدمة عقوبة شديدة، إال أن المحكمة  .99

 عقوبة متناسبة مع طبيعة سوء السلوك الخطير الذي ارتكبه المدعي وفداحته في القضية الحاضرة. 

( الوقائع التي استند إليها التدبير التأديبي، وهو إنهاء الخدمة بدون 1لما كان ذلك، وبعد الحكم بأن )  .100

من الناحية القانونية االستنتاج أن سوء  ( الوقائع تدعم2استحقاقات نهاية الخدمة، أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة؛ )

( السلطة االجتهادية للُمدعى عليه لم يُشبها دليل يدل 4( التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ و) 3سلوك وقع ) 

على خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون، تجد المحكمة وجوب 

 . رد الدعوى الحاضرة
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 الخالصة

 

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .101

 الدعوى مردودة. 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020نوفمبر/تشرين الثاني   10بتاريخ  

 2020نوفمبر/تشرين الثاني  10أدِخل في السجل بتاريخ  

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان 
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