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 مقدمة 

المتحدة  .1 األمم  وكالة  اتخذته  قرار  )"المدعي"( ضد  العثمان  محمد  رفعها  دعوى  هذه 

ة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى  إلغاث

 عليه"(، القاضي بفرض تدبير تأديبي عليه هو الفصل بإجراءات موجزة.

 الوقائع

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

والخطوة    6Uعقد محدود المدة على المستوى  رياضيات/كمبيوتر للمرحلة الثانوية" بموجب  

1 . 

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

 في مكتب إقليم لبنان.  1والخطوة  10ثم ُعين بموجب تعيين محدد األجل على الدرجة 

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

وظيفة "معلم رياضيات" في مدرسة عمقا اإلعدادية للبنات" )"مدرسة عمقا"( في مخيم نهر  

البارد، وقد كان المدعي يشغل هذه الوظيفة في الزمن المرتبط بالدعوى الراهنة على الدرجة 

 .16والخطوة    11

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

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

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

أن الحادثة وقعت في   سنة هي اآلنسة أ؛ كما ُزعم  16جنسيا طالبة من طالبات المدرسة عمرها  

 مركز ثقافي خاص يملكه المدعي في مخيم نهر البارد. 

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

وأمر مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية بإعداد تقرير تقييم أولي؛ وقد أوصى تقرير التقييم  

بإجراء تحقيق رسمي في المزاعم المثارة ضد   2015ر/كانون األول  ديسمب  13األولي المؤرخ  

 المدعي. 
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المؤرخ   .7 التحقيق  تقرير  دائرة   2016يوليو/تموز    13في  التحقيق"(، قررت  )"تقرير 

خدمات الرقابة الداخلية أن األدلة توافرت لالستنتاج أن المدعي انتهك اإلطار التنظيمي للوكالة  

 نتهاك الجنسيين.  بشأن مكافحة االستغالل واال 

، أعلم مديُر شؤون األونروا 2016نوفمبر/تشرين الثاني    15بموجب رسالة تاريخها   .8

 15في لبنان باإلنابة المدعَي بنتائج التحقيق، وأتاح له الفرصة للرد، فرد المدعي عليها في  

 .2016ديسمبر/كانون األول  

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

شؤون األونروا في لبنان باإلنابة بفصل المدعي بإجراءات موجزة بسبب ضلوعه في سوء 

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

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

، وقد فُصل  مدعي التدبير التأديبي القاضي بفصله من الوكالة بإجراءات موجزةباإلنابة على ال

 في اليوم نفسه.   المدعي من الوكالة

بإجراءات موجزة ، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار فصله  2017مايو/أيار    15في   .11

 إلى نائبة المفوض العام.

األونروا  2017يوليو/تموز    5في   .12 محكمة  في  طلبا  المدعي  أودع  للمنازعات ، 

)"المحكمة"( يلتمس فيه نسخا من تقارير التحقيق األولي والنهائي، كما التمس من المحكمة 

 منحه وقتا إضافيا لرفع الدعوى.  

 12"( المؤرخ  090( )"األمر رقم  UNRWA/DT/2017)   090بموجب األمر رقم   .13

فية لفتح ملف ، وجدت المحكمة من جملة أمور أخرى أنها تلقت معلومات كا2017يوليو/تموز  

طلُب  090وقد أرِسل إلى المدعى عليه مع األمر رقم  قضية، واعتبرت طلب المدعي دعوى.

 . 2017يوليو/تموز   5المدعي المؤرخ 

، أصدر المفوض العام رسالة جديدة يوقع بها على المدعي 2017سبتمبر/أيلول    26في   .14

ألغت الرسالة السابقة المؤرخة    أفاد المفوض العام أن رسالتهوعقوبة الفصل بإجراءات موجزة،  

التي أصدرها مدير شؤون األونروا في لبنان باإلنابة، كما وجد المفوض    2017مارس/آذار    17

وانتهاك جنسيين   ارتكاب "استغالل  استخدام منصبه معلما من خالل  أساء  المدعي  أن  العام 
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صل المدعي بإجراءات  إلحدى منتفعات األونروا"، كما أفاد المفوض العام أن تاريخ سريان ف

 .  2017مارس/آذار  17موجزة بقي على حاله، أي  

  2018أبريل/نيسان    12( المؤرخ  UNRWA/DT/2018)   069بموجب األمر رقم   .15

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

أبريل/نيسان    23لحقات و/أو المرفقات. في  األولي و/أو تقرير التحقيق النهائي مع جميع الم

 مرفقا معه الوثائق المطلوبة.  069، رفع المدعى عليه رده على األمر رقم 2018

، ُعقدت جلسة استماع أولى خالل المجريات األولية 2018نوفمبر/تشرين الثاني    26في   .16

وهم السيدة ن. هـ    للقضية الماثلة أمامنا، وقد استمعت المحكمة من المدعى عليه وشهوده، أال

)"نائبة مدير المدرسة"(، والخبيرتان اآلنسة ت. س واآلنسة ز. ف؛ أما المدعي وممثله، فقد 

 غابا عن هذه الجلسة. 

، ُعقدت جلسة ثانية خالل المجريات األولية للقضية الماثلة 2019مارس/آذار    20في   .17

لت بشهادتها عبر وصلة الفيديو  أمامنا، وقد استمعت المحكمة للمدعى عليه ولآلنسة أ. التي أد 

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

أبريل/نيسان  17المؤرخ  Al Othman UNRWA/DT/2019/019بموجب الحكم   .18

2019   (Al Othman UNRWA/DT/2019/019)  الوكالة قرار  المحكمة  فسخت   ،

دوالر أميركي    19,000يضه بمبلغ  القاضي بفصل المدعي بإجراءات موجزة، وأمرت بتعو

 )ما يعادل الراتب األساسي الصافي لسنتين( في حال عدم إعادته إلى وظيفته.

التاريخ   .19 يخص  ما  الأما  القضية  لهذه  الكامل  الحكم    ذياإلجرائي  إلى  مآله   Alآل 

Othman UNRWA/DT/2019/019  من الفقرات  إلى  يُشار  الحكم   69إلى    12،  من 

 المذكور.

حكم  2019نيو/حزيران  يو   17في   .20 العام  المفوض  استأنف   ،Al Othman 

UNRWA/DT/2019/019  .أمام محكمة األمم المتحدة لالستئناف 

   Al Othman 2019-UNAT-972أصدرت محكمة األمم المتحدة لالستئناف حكمها   .21

للنظر في 2019أكتوبر/تشرين األول    25المؤرخ   المحكمة  هذه  إلى  القضية  أعادت  وفيه   ،

 ها من جديد.موضوع
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رقم   .22 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   029بموجب   2020مارس/آذار    1( 

"(، أمرت المحكمة الطرفين برفع تعليقاتهما بعد صدور حكم محكمة األمم  029)"األمر رقم  

 .Al Othman 2019-UNAT-972المتحدة لالستئناف 

، ثم أرِسلت 029، أودع المدعي تعليقاته ممتثال األمر رقم  2020أبريل/نيسان    1في   .23

 .  2020أبريل/نيسان  2في  مرافعة المدعي إلى المدعى عليه 

وقد  2020أبريل/نيسان    1في   .24 تعليقاته،  لرفع  الوقت  تمديد  عليه طلب  المدعى  رفع   ،

 أرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، 2020أبريل/نيسان   16( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  052بموجب األمر رقم   .25

 ع تعليقاته. قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرف

باستثناء   029، أودع المدعى عليه مرافعته ردا على األمر رقم  2020مايو/أيار    17في   .26

 .  2020مايو/أيار  27بعض ملحقاته، فأرِسلت مرافعة المدعى عليه إلى المدعي في 

، أودع المدعى عليه بقية الملحقات لمرافعته ردا على األمر 2020يونيو/حزيران    4في   .27

 .  2020يونيو/حزيران  14ِسلت الملحقات إلى المدعي في ، ثم أر029رقم 

، أصدرت المحكمة إشعارا دعت فيه الطرفين إلى حضور 2020أغسطس/آب    4في   .28

"(. أمرت المحكمة أن  1)إشعار االستماع رقم    2020سبتمبر/أيلول    7جلسة استماع تُعقد في  

لمدرسة بصفة شهود ليمثلوا أمام  تحضر اآلنسة أ، ووالدة اآلنسة أ، والسيد ع. ل ونائبة مدير ا

 المحكمة.

االستماع، 2020أغسطس/آب    18في   .29 جلسة  إشعار  على  رده  عليه  المدعى  رفع   ،

التمس المدعى عليه أن تؤخذ شهادة والدة اآلنسة أ في تاريخ الحق نظرا إلى مرضها، كما  و

يه إلى المدعي ذكر أن نائبة مدير المدرسة لم ترغب في حضور الجلسة، فأرِسل رد المدعى عل

 . 2020أغسطس/آب  20في 

المدعي رده على إشعار جلسة االستماع،  2020أغسطس/آب    19في   .30 اقترح و، رفع 

المدعي ثمانية شهود بمن فيهم هو نفسه للمثول أمام المحكمة خالل جلسة االستماع، ثم أرِسل  

 .2020أغسطس/آب   20رد المدعي إلى المدعى عليه في 
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 ر ، رفع المدعي طلبا للتعليق على رد المدعى عليه على إشعا 2020أغسطس/آب    23في   .31

 فأرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.  ،1جلسة االستماع رقم  

، 2020أغسطس/آب  24( المؤرخ UNRWA/DT/2020)  141بموجب األمر رقم   .32

ين، كما أجابت طلبه الراجي ة للمدعي بإيداع شهادات كتابية من شهوده المقترحمسمحت المحك

 . 1رفع تعليقات على رد المدعى عليه على إشعار جلسة االستماع رقم 

، رفع المدعي تعليقاته رد المدعى عليه على إشعار جلسة 2020أغسطس/آب    26في   .33

كما طلب تأجيل جلسة االستماع بسبب القيود على الحركة بسبب جائحة كوفيد    ،1االستماع رقم  

التمس لى المدعي، وكذلك بسبب تعذر حضور والدة اآلنسة أ ألسباب صحية.  المفروضة ع  19

بإلزام   المحكمة  تأمر  أن  أيضا  االستماع، نائبة  المدعي  جلسة  حضور  على  المدرسة    مدير 

 فأرِسلت المرافعة إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

المقترح2020أغسطس/آب    30في   .34 لشهوده  الكتابية  الشهادات  المدعي  رفع  ثم ين،  ، 

 . 2020أغسطس/آب  31أرِسلت مرافعة المدعي إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه ردا آخر على إشعار جلسة االستماع 2020أغسطس/آب    31في   .35

، وقد أكد المدعى عليه توافر اآلنسة أ والسيد ع. ل، وكذلك توافر والدة اآلنسة أ عبر 1رقم  

مدرسة، فاقترح المدعى عليه السماح لها بتقديم شهادة أما في شأن نائبة مدير الالهاتف فقط.  

مرافعة    كتابية، فأرِسلت  بالشهادة،  باإلدالء  ز. ف  للخبيرة  السماح  عليه  المدعى  اقترح  كما 

 . 2020سبتمبر/أيلول   1المدعى عليه إلى المدعي في 

، 2020سبتمبر/أيلول    1( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   157بموجب األمر رقم   .36

ة أن مشاركة المدعي في الجلسة أمر حاسم، وقررت تأجيل جلسة االستماع حتى  ذكرت المحكم

وفي األمر نفسه، رفضت المحكمة االستماع لشهادة الخبيرة ز. ف ألن شهادتها   إشعار آخر.

ليست محل اعتداد مباشر بالحادثة المزعومة، كما كررت المحكمة أمرها بأن تمثل نائبة مدير  

 حكمة في جلسة االستماع.   المدرسة شخصيا أمام الم

  2020سبتمبر/أيلول    17( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   171بموجب األمر رقم   .37

المدعى عليه  171)"األمر رقم   يُعلم  أن  أمور منها  بجملة  المدعى عليه  المحكمة  "(، أمرت 

عا  في  الدراسي  العام  نهاية  وكذلك  العام،  نهاية  امتحانات  لفترة  الدقيقة  بالتواريخ  م  المحكمة 
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المالبسات 2015 بتقديم شروحات وأدلة إضافية بشأن  أيضا  المدعى عليه  المحكمة  . أمرت 

 المحيطة بالحادثة المزعومة، كما أتاحت الفرصة للمدعي لتقديم أي شروحات أو أدلة إضافية. 

ثم أرِسل   ،171، رفع الطرفان رديهما على األمر رقم  2020أكتوبر/تشرين األول    8في   .38

 . 2020أكتوبر/تشرين األول  11لطرف اآلخر في رد كل طرف إلى ا

)إشعار جلسة   2020أكتوبر/تشرين األول    13بموجب إشعار جلسة االستماع المؤرخ   .39

نوفمبر/تشرين    10و  9"(، دعت المحكمة الطرفين إلى جلسة استماع تعقد في  2االستماع رقم 

والسيد ع. ل ونائبة مدير  . أمرت المحكمة أن تحضر اآلنسة أ، ووالدة اآلنسة أ،  2020الثاني  

 )"مدير المدرسة"( بصفة شهود ليمثلوا أمام المحكمة.  حالمدرسة، والسيد و. 

، أعلم محامي المدعى عليه قلم المحكمة بصورة 2بعد إصدار إشعار جلسة االستماع رقم   .40

  10و   9غير رسمية بعدم استطاعته للمثول أمام المحكمة ألجل جلسة االستماع المقررة في  

 . 2020بر/تشرين الثاني نوفم

أكتوبر/تشرين األول   18( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   213بموجب األمر رقم   .41

  2020أكتوبر/تشرين األول  18"( وإشعار جلسة االستماع المؤرخ 213)"األمر رقم   2020

 26"(، دعت المحكمة الطرفين إلى جلسة استماع تعقد في  3)"إشعار جلسة االستماع رقم  

 .  2020نوفمبر/تشرين الثاني    10و   9بدال من  2020شرين األول  أكتوبر/ت 27و

، ثم  213، رفع الطرفان رديهما على األمر رقم  2020أكتوبر/تشرين األول    20في   .42

 . 2020أكتوبر/تشرين األول  21أرِسل رد كل طرف إلى الطرف اآلخر في 

الحصول ، رفع المدعي طلبا منفصال يلتمس فيه  2020أكتوبر/تشرين األول    20في   .43

على الترجمات العربية إلفادات جميع األفراد الذين جرت مقابلتهم خالل العملية التحقيقية، ثم  

 . 2020أكتوبر/تشرين األول  21أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في  

، رفع المدعي طلبا للتعليق على رد المدعى عليه 2020أكتوبر/تشرين األول    21في   .44

 ل طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. ، فأرسِ 213على األمر رقم  

أكتوبر/تشرين األول   21(  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  214بموجب األمر رقم   .45

  2020أكتوبر/تشرين األول  21"( وإشعار جلسة االستماع المؤرخ 214)"األمر رقم   2020
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رقم   االستماع  يلي:  4)"إشعار جلسة  بما  المحكمة  قامت  الطرفي 1"(  أعلمت  الجلسة (  أن  ن 

إلى   األول    8و   7ستؤجل  لتقديم  2؛  2020ديسمبر/كانون  الطرفين  فرصة  بحصر  أمرت   )

أي   االستماع،  يومي جلسة  من  الثاني  اليوم  في  شفهيا  الختامية  ديسمبر/كانون   8المرافعات 

( قررت أن تكون  3، وذلك بغية تحاشي المزيد من التأخر في مجريات القضية، 2020األول  

( قررت أن المدعي لن يدلي بالقسم الرسمي بصفته شاهدا في جلسة 4ماع مغلقة،  جلسة االست

االستماع،   المدعي في جلسة  أسئلة على  أن يطرح  للمدعى عليه  (  5االستماع، كما سمحت 

السمعية  الوسائل  عبر  االستماع  في جلسة  أ  اآلنسة  يضمن حضور  أن  عليه  المدعى  أمرت 

بإي6البصرية،   عليه  المدعى  أمرت  في  (  المدعي  أودعه  الذي  الطلب  على  رده    20داع 

، وهو طلب إظهار وثائق، وأن يعلم المحكمة إن كانت التسجيالت 2020أكتوبر/تشرين األول  

( أمرت الطرفين  7الصوتية لجميع المقابالت التي أجريت خالل العملية التحقيقية متوافرة، و 

  2ات الترجمات، في موعد أقصاه  برفع أي طلبات أخرى إلظهار الوثائق، بما في ذلك طلب

  . 2020نوفمبر/تشرين الثاني 

األول    23في   .46 رقم  2020أكتوبر/تشرين  األمر  على  رده  عليه  المدعى  رفع   ،214 ،

واعترض فيه على طلب المدعي إلظهار الترجمات العربية لجميع إفادات األفراد الذين جرت 

"ر ذلك  أن  معتبرا  التحقيقية  العملية  خالل  عن  مقابلتهم  عليه  المدعى  عبر  وقد  حلة صيد"، 

استعداده لتقديم النسخ العربية إلفادات شهود معينة، كما أعلم المدعى عليه المحكمة أيضا أن 

أكتوبر/تشرين    25التسجيالت الصوتية للمقابالت لم تعد متوفرة. فأرِسل الرد إلى المدعي في  

 . 2020األول 

المدعي طلبا يلتمس فيه الترجمة العربية لرد  ، رفع 2020أكتوبر/تشرين األول  25في  .47

، كما التمس رفع تعليقاته على رد المدعى عليه على األمر  214المدعى عليه على األمر رقم  

 . 2020أكتوبر/تشرين األول  26، ثم أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في  214رقم 

إشعار جلسة االستماع ، أودع الطرفان رديهما على  2020أكتوبر/تشرين األول    28في   .48

ثم   ،2020ديسمبر/كانون األول    8و  7، وأكدا حضورهما جلسة االستماع المقررة في  4رقم  

 . 2020نوفمبر/تشرين الثاني   1أرِسل رد كل طرف إلى الطرف اآلخر في 

( إيداع أدلة جديدة، 1فيه    س، رفع المدعي طلبا يلتم2020نوفمبر/تشرين الثاني    2في   .49

( طلب مشاركة والدة اآلنسة أ بالوسائل  3ئق معينة من جانب المدعى عليه،  ( طلب إظهار وثا 2
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( طلب تزويده بالتسجيل الصوتي للجلسة المقررة 4السمعية والبصرية في جلسة االستماع، و

األول    8و  7في   في  2020ديسمبر/كانون  عليه  المدعى  إلى  المدعي  طلب  أرِسل    .3  

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني 

نوفمبر/تشرين الثاني    4( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   224مر رقم  بموجب األ .50

( رفضت طلب المدعي لرفع تعليقاته  1"(، قامت المحكمة بما يلي:  224)"األمر رقم    2020

( قدمت للطرفين  2،  214والحصول على الترجمة العربية لرد المدعى عليه على األمر رقم  

( أرسلت إلى  3،  2020يسمبر/كانون األول  د   8و   7توجيهات بشأن الجلسة المزمع عقدها في  

(  4المدعي النسخة غير المحررة من تقرير التحقيق مع ملحقاته، وكذلك تقرير التقييم األولي، 

والوثائق األخرى   التحقيق  لتقرير  العربية  الترجمة  للمدعي  يقدم  أن  إما  عليه  المدعى  أمرت 

بالتحقيق، أي إفادات شهود معينة )"الترجمات  تكلفة  المتعلقة  "(، أو أن يعوض المدعي عن 

( رفضت التماس المدعي إلظهار وثائق بحسب طلبه المؤرخ  5الترجمات بعد صدور الحكم،  

( رفضت  7يدة،  ( وافقت على طلب المدعي إلظهار أدلة جد 6،  2020نوفمبر/تشرين الثاني    2

لسة االستماع،  بالوسائل السمعية البصرية في ج  مشاركة والدة اآلنسة أطلب المدعي الراجي  

في  8و المقررة  االستماع  جلسة  بتسجيل  تزويده  الملتمس  المدعي  طلب  رفضت   )7 

 . 2020ديسمبر/كانون األول  

، كما أودع 224، رفع المدعي رده على األمر رقم  2020نوفمبر/تشرين الثاني    10في   .51

 . 2020ن الثاني  نوفمبر/تشري   11أدلته الجديدة، ثم أرِسلت مرافعة المدعي إلى المدعى عليه في  

الثاني    18في   .52 رقم  2020نوفمبر/تشرين  األمر  على  رده  عليه  المدعى  رفع   ،224 ،

نوفمبر/تشرين الثاني    19وعارض أمر المحكمة بشأن الترجمات، فأرِسل الرد إلى المدعي في  

2020. 

نوفمبر/تشرين الثاني   19( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   236بموجب األمر رقم    .53

"(، أمرت المحكمة المدعي في المضي بتوفير الترجمات على نفقته  236م  )"األمر رق 2020

 الخاصة، وأعلمته أن المحكمة ستأمر المدعى عليه في حكمها أن يعوضه عن تكلفة الترجمات.

، وأشار 236، أودع المدعي رده على األمر رقم  2020نوفمبر/تشرين الثاني    22في   .54

ائق على نفقته الخاصة نظرا إلى ضيق وضعه  إلى عدم قدرته على المضي في ترجمة الوث
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المالي، كما التمس المدعي من المحكمة أن تجد أن "هناك قوة قاهرة تمنعه من توفير ترجمة  

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني  23للوثائق"، ثم أرِسل رد المدعي إلى المدعى عليه في  

ن المحكمة ما يلي:  ، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه م2020ديسمبر/كانون األول    6في   .55

القضية،  1 في  البت  وتأخير  الترجمات  توفير  لتخلفه عن  المدعى عليه  تغريم  تأمر  2(  أن   )

( تأجيل جلسة االستماع إلى حين توفير الترجمات؛ فأرِسل  3المدعى عليه بتوفير الترجمات،  

 طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.  

ديسمبر/كانون األول   6( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   253بموجب األمر رقم   .56

"(، أعلمت المحكمة المدعي أن الوثائق التي طلب ترجمتها لن تكون  253)"األمر رقم    2020

موضوع جلسة االستماع، وأن موضوع جلسة االستماع سيقتصر على الوثائق المتاحة بالكامل 

 الطلب المقدم من المدعي.للطرفين باللغة العربية واإلنجليزية، ولذلك رفضت المحكمة 

، أعلم المدعى عليه المحكمة أن نائبة مدير المدرسة 2020ديسمبر/كانون األول    6في   .57

بفيروس كوفيد   أنها أصيبت  تفيد  للوكالة شهادة  لن تستطيع حضور  19قدمت  فإنها  ، ولذلك 

 جلسة االستماع. 

األول    7في   .58 رقم  2020ديسمبر/كانون  األمر  على  رده  المدعي  رفع  ودعا  253،   ،

المحكمة إلى إعادة النظر في قرارها المضي في جلسة االستماع، فأرِسلت المرافعة إلى المدعى  

 عليه في اليوم نفسه.  

، ُعقدت جلسة االستماع المقررة، وقد استمعت 2020ديسمبر/كانون األول    8و  7في   .59

أ، ومدير المدرسة، المحكمة من المدعى عليه وأربعة شهود، أال وهم اآلنسة أ، ووالدة اآلنسة  

والسيد ع. ل؛ أما المدعي وممثله فلم يحضرا جلسة االستماع. تنفيذا لتعليمات المحكمة بشأن  

ديسمبر/كانون األول    8في    إدارة جلسة االستماع، قدم المدعى عليه مرافعاته الختامية شفهيا

م الثاني من جلسة ، في حين لم يحضر المدعي وممثله لتقديم المرافعات الختامية في اليو2020

 االستماع. 

 حجج المدعي

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .60
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i)   تخلفت الوكالة قبل اتخاذها القرار الطعين عن تقديم نسخ للمدعي من تقرير التقييم

 األولي وتقرير التحقيق النهائي؛

ii)  لبنان باإلنابة لقرار فصله بإجراءات إن واقعة اتخاذ مدير شؤون األونروا في 

 انتهاكا جليا لإلطار التنظيمي للوكالة؛ موجزة تعد 

iii)   2017سبتمبر/أيلول    26لم يكن للمفوض العام الحق في اتخاذ قرار جديد في  

، ففي ذلك التاريخ لم 2017مارس/آذار    17يلغي التدبير التأديبي الطعين الصادر في  

 يعد المدعي موظفا في األونروا؛

iv) رائية إلى اللغة اإلنجليزية حسب لم يُترجم رد المدعي على رسالة الضمانات اإلج

، ولم تقدم الترجمة للمفوض 2017مارس/آذار    17األصول قبل القرار الطعين المؤرخ  

 العام قبل قبوله توصية فصل المدعي بإجراءات موجزة؛ 

v) في االرتقاء إلى معيار اإلثبات الذي يوجبه الفقه القانوني لمحكمة األمم    التقاصر

، فال دليل جليا ومقنعا Molari 2011-UNAT-164المتحدة لالستئناف في حكمها  

 الطعين؛  ألجلها في القرار  على أن المدعي ارتكب األفعال التي عوقب 

vi) وحدها؛    القدوم إلى المركز برفقة أقاربها وليس اعتادت اآلنسة أ 

vii)   لم يطلب قَط إلى الطالب أن يعطوه صور اآلنسة أ، بل عرض عليه بعض الطالب

 أن يقدموا له صورا لآلنسة أ لدعم قضيته، بيد أنه رفضها؛

viii)  إلى تفتقر  بذلك  وهي  عدة،  مرات  المزعوم  للحدث  روايتها  أ  اآلنسة  غيرت 

 المصداقية؛

ix) يُزعم أن المدعي  آاحتفظت برسالة الواتس   كيف يعقل أن والدة اآلنسة أ التي  ب 

بضعة أشهر، لكن الرسالة اختفت   -وفيها يُعلم المشتكية بتغيير موعد الدرس    -أرسلها  

؟؛ 2015فجأة من هاتف والدة المشتكية عندما بدأ التقييم األولي في نوفمبر/تشرين الثاني  

 و 

x)   .لم يرتكب أي انتهاك لآلنسة أ قَط 
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 يلتمس المدعي ما يلي:  .61

i) ة جلسة استماع يستطيع هو وممثله المشاركة فيها بدون خوف من  أن تعقد المحكم

 االنتقام؛

ii) فسخ التدبير التأديبي الطعين؛ 

iii)  التعويض عن جميع األضرار المادية؛ 

iv)  التعويض عن انتهاك حقوقه في األصول القانونية؛ و 

v)    .التعويض عن األضرار المعنوية التي عاناها نتيجة للتدبير التأديبي الطعين 

 لمدعى عليهحجج ا

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .62

i)   سالمة قرار فصل المدعي بإجراءات موجزة، فقد أثبِت سوء السلوك بأدلة جلية

 ومقنعة؛ 

ii) درجة رجحان وقوع سوء السلوك عالية؛ 

iii)   التأديبي التدبير  قام عليها  التي  الوقائع  إثبات  أن  دليل على  أي  المدعي  يقدم  لم 

 يا، أو شابه خلل إجرائي؛ الطعين كان تعسفيا أو مزاج

iv)  ال تنطبق اعتبارات األصول القانونية في مرحلة التقييم األولي؛ 

v)  ،قُدمت للمدعي تفاصيل النتائج التي توصلت إليها دائرة خدمات الرقابة الداخلية

وذلك في رسالة الضمانات اإلجرائية، وتسنى له الدفاع عن نفسه، ناهيك عن أن المحكمة 

 من تقرير التحقيق؛ قدمت له نسخة مموهة

vi) للحادثة المزعومة أمام المدعي أمر مفهوم، وال يعني أبدا أن    إن إنكار اآلنسة أ

 الحادثة لم تقع؛ 

vii) بتغيير موعد الدرس؛ لة الواتسأب التي أعلمت اآلنسة أرأت شاهدة رسا 
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viii)  ال يؤثر سحب شكوى مرفوعة أمام الوكالة بالضرورة في التزام الوكالة بالتحقيق

 مزاعم سوء السلوك؛في 

ix)  ع الوكالة باالجتهاد لتصويب القرارات الخاطئة، وقد فعلت ذلك في القضية  تتتم

الحاضرة بال تأخير مفرط، كما أن القرار الالحق الذي اتخذه المفوض العام لم يؤثر في 

 القرار األصلي، وبذلك ال يعد قرارا جديدا؛ و 

x) سبة، ولم تكن ظلما للمدعي. لم تكن عقوبة الفصل بإجراءات موجزة غير متنا 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .63

 االعتبارات 

 تاريخ سريان التدبير التأديبي الطعين 

أوال، يحاجج المدعي أن مدير شؤون األونروا في لبنان باإلنابة لم يملك سلطة فصله  .64

ثانيا، يحاجج المدعي أن قرار المفوض العام سبتمبر/أيلول    26المؤرخ    بإجراءات موجزة. 

 لم يكن شرعيا، وذلك ألن المفوض العام ال يملك سلطة معاقبة موظف سابق.  2017

في المستهل، تالحظ المحكمة أن تناقضا متأصال يعتري هاتين الحجتين المقدمتين من  .65

مدير شؤون األونروا في لبنان باإلنابة كان غير   المدعي، فال يجوز للمدعي القول إن قرار

بقوله إنه نتيجة لذلك القرار أصبح موظفا سابقا   -رعي، وفي الوقت نفسه يعتمد على شرعيته  ش

، فإما يجوز األمران للمدعي في آن واحد   ليعيب على قرار المفوض العام عدم شرعيته؛  فال  -

 أن يكون قرار مدير شؤون األونروا باإلنابة في لبنان شرعيا أم ال. 

دعي، يجب على المحكمة تناول مسألة تاريخ سريان  لكن، بغض النظر عن حجج الم .66

 التدبير التأديبي المفروض. 

 منه على اآلتي:  4في الفقرة  1.110ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   .67

للمفوض  السلطة االجتهادية  التأديبية ضمن  التدابير  يكون قرار فرض 

الفصل  وقد  العام،   باستثناء  التأديبية  التدابير  فرض  سلطة  فّوضت 

الموظف   يكون  عندما  البشرية  الموارد  مدير  إلى  موجزة  بإجراءات 
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العامة، وإلى مديري األق الرئاسة  الموظف  اموظفا في  يكون  ليم عندما 

 موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية. 

ة ليفرض على الموظفين لما كان ذلك، يبين أن المفوض العام وحده هو صاحب الصالحي .68

التدبير التأديبي المتمثل في الفصل بإجراءات موجزة. المحكمة ملمة بفقه محكمة األمم المتحدة 

التدبير   الشرعية عن  نزع  إلى  الجسيمة ستؤدي  اإلجرائية  األخطاء  "فقط  ومفاده  لالستئناف 

ر شرعيا رغم وجود بعض التأديبي" و"حتى التدبير التأديبي الشديد كإنهاء الخدمة يمكن أن يعتب

أخطاء إجرائية إن توفر دليل جلي ومقنع على سوء السلوك الجسيم، ال سيما إن انطوى سوء 

  1السلوك على اعتداء جسدي أو جنسي". 

القرار المؤرخ   .69   2017مارس/آذار    17لكن، في القضية الحاضرة، ترى المحكمة أن 

وهو السلطة الوحيدة   -لمفوض العام  القاضي بفصل المدعي بإجراءات موجزة لم يُتخذ من ا

ال يمكن أن يصنف  وبذلك    –صاحبة االختصاص لفصل موظفي الوكالة بإجراءات موجزة  

ضمن فئة "بعض أخطاء إجرائية". عالوة على ذلك، رغم حجج المدعى عليه وتعويله على  

ال أن خطأ  إ  2فقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف حول تصحيح القرارات اإلدارية الخاطئة، 

 حاسما من هذا القبيل خطأ ال يمكن تصحيحه. 

فإن   3مع األخذ في الحسبان االجتهاد الواسع الذي تتمتع به اإلدارة في المسائل التأديبية،   .70

من أركان شرعية القرار التأديبي اإلداري أن يكون متخذه السلطة صاحبة االختصاص داخل  

الوكالة فرضه   اإلدارة، وهذا ينطوي على أهمية أكبر عند  تأديبي تستطيع  تدبير  فرض أشد 

على الموظف. لما كان ذلك، إن خطأ من قبيل الوارد في القضية الماثلة أمامنا يعد خطأ جوهريا  

وجسيما ينزع صفة الشرعية عن فرض الفصل بإجراءات موجزة على المدعي. وعليه، تقضي 

كان    2017مارس/آذار    17ة المؤرخ  المحكمة أن قرار مدير شؤون األونروا في لبنان باإلناب 

 قرارا غير شرعي. 

المؤرخ   .71 باإلنابة  لبنان  المدعي طعن في قرار مدير شؤون األونروا في  إن   17حيث 

على نحو يراعي حسن التوقيت، وحيث كان لزاما وصف هذا القرار بعدم  2017مارس/آذار 

 
 . 33، الفقرة UNAT-2018 Sall-889حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف   1
، وحكم محكمة األمم المتحدة 36الفقرة  UNAT-2013 Cranfield-367حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  2

 .23، الفقرة Husseini 2016-UNAT-701لالستئناف  
، وحكم محكمة األمم المتحدة 36، الفقرة  UNAT-2017 Bertrand-738حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف    3

 . 24، الفقرة Jaffa 2015-UNAT-545لالستئناف
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الشرعية من أساسه، فلم يغير مركز المدعي بصفته موظفا. وعليه، بقي المدعي موظفا في 

، وهو التاريخ الذي أصدر فيه المفوض العام قرار جديدا 2017  سبتمبر/أيلول  26الوكالة حتى  

يفرض فيه على المدعي التدبير التأديبي المتمثل بالفصل بإجراءات موجزة. ترى المحكمة أن  

المفوض العام بإصداره قرارا جديدا لم يقم ببساطة "بالمصادقة على قرار سابق بأثر رجعي 

 4خطأ رصده". أو الموافقة عليه روتينيا، ]بل صحح[

العام   .72 المفوض  قرار  تطبيق  أمكن  فيما  النظر  أوال  المحكمة  على  يجب  تقدم،  ما  رغم 

. "بموجب 2017مارس/آذار    17بأثر رجعي، أي من تاريخ    2017سبتمبر/أيلول    26المؤرخ  

في   سلبا  يؤثر  لقرار  يكون  أن  يمكن  ال   ،]...[ الدولية]،[  المدنية  الخدمة  لقانون  العام  المبدأ 

لما كان ذلك، تقضي    5الذي أعلم الموظف به".    من تاريخ سابق للتاريخوظف أثر رجعي  الم

،  2017سبتمبر/أيلول    26المحكمة أن فصل المدعي بإجراءات موجزة دخل حيز السريان في  

 .  2017مارس/آذار  17وليس في  

 حقوق األصول القانونية الواجبة 

 العملية التحقيقية 

األصول القانونية انتهكت في خالل العملية التحقيقية ألن    يحاجج المدعي أن حقوقه في .73

قيق، وكذلك بالمبرزات المستشهد حالوكالة تخلفت عن تزويده بتقرير التقييم األولي وتقرير الت

 بها في هذين التقريرين. 

رقم  .74 التعميم  من  االعتداد  األحكام محل  التوالي  وعلى  يلي  فيما  نورد  الصدد،  هذا  في 

)"التعميم    المعني  07/ 2010 الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  الشكاوى  بـ"إجراءات 

رقم  07/ 2010 الفنية  التعليمات  وكذلك  الرقابة   02/ 2016"(،  خدمات  دائرة  عن  الصادرة 

 الداخلية حول سياسة التحقيقات في األونروا:  

. في الحاالت التي يقرر فيها مدير اإلقليم أو مدير الموارد البشرية 14

ب )أو  المضي  بالزعم  المزعوم  الجاني  إعالم  يجب  رسمي،  تحقيق 

إبالغ   الى  يصار  ال  العملية،  نزاهة  ولضمان  ضده.  المقدم  المزاعم( 

الجاني المزعوم بالمعلومات التي يمكن أن تقوض التحقيق أو أن يسفر  

 
 .32، الفقرة UNAT-2018 Kellie-875حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  4
الدولية،    5 العمل  لمنظمة  اإلدارية   ,Judgment 1669, under 17; ILOAT, Judgment 4365المحكمة 

consideration 5 .. 
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عنها تخويف أو انتقام في تلك المرحلة. وقد تشمل هذه المعلومات أسماء  

حددة تتعلق بالحادثة. ويجب تذكير جميع الموظفين  الشهود أو تفاصيل م

 2007/ 5الذين تتم مقابلتهم بالسياسة المدرجة في تعميم الموظفين رقم  

بخصوص إجراءات االدعاءات والشكاوى والحماية من االنتقام بسبب 

 اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق.

تقرير يحدد فيه الوقائع التي قُررت أثناء   . على المحقق المكلف إعداد 15

يُسلّم  االعتداد.  محل  األدلة  بالتقرير  يرفق  أن  وعليه  التحقيق،  سير 

التقرير، في أقرب وقت ممكن وفي فترة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ  

تقديم الشكوى الرسمية، إلى مدير اإلقليم أو مدير الموارد البشرية حسب 

 مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية.الحالة مع نسخة إلى 

 *** 

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

الزعم والتأكد من أن التصرف المزعوم يشكل سوء سلوك في حال ثبوته،  

ال حق ألي موظف في األونروا في إطالق التحقيق. يجب أن تستعرض 

تقدم ثم  المزاعم،  جميع  الشكاوى  قبول  العمل    لجنة  بمسار  توصية 

  الموصى به لصانع القرار المصرح له.

]...[ 

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

  مما يلي:

]...[ 

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

تتيح جمع معلومات إضافية الز المرحلة  مة التخاذ قرار  األولي، فهذه 

مستنير بشأن تحديد أنسب خيارات الرد. يجوز للجنة قبول الشكاوى أن  

تقرر استنادا إلى المعلومات المتوفرة المضي بدون تقييم أولي. سيقتصر  

التقييم عادة على مقابلة المشتكي، واستعراض الوثائق ذات الصلة، وتقييم 

تطيع صانع القرار المصرح موجز للوقائع. استنادا إلى التقييم األولي، يس 

له بعد ذلك إطالق تحقيق أو إغالق القضية حسب االقتضاء. ينبغي إتمام  

يوما من تاريخ تسلّم    60عمليات التقييم األولي بالقدر الممكن عمليا خالل  

  أي شكوى/مزاعم.

]...[ 

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

ملية التأديبية أو أمام المحاكم اإلدارية في األمم المتحدة، إال المتثال الع

وال يُسمح بكشفها في أي ظروف أخرى إال بموافقة مدير دائرة خدمات  

الرقابة الداخلية أو المفوض العام لغرض تقارير دائرة خدمات الرقابة 
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الداخلية، أو ومدير اإلقليم المعني ألغراض التحقيقات التي يجريها اإلقليم  

  المعني.

]...[ 

. ينبغي إجراء مقابلة شخصية مع الشخص موضوع التحقيق ما كان  26

ذلك ممكنا عمليا، ويجري خاللها تقديم األدلة التي تم جمعها، وال سيما  

الفقرة   أعاله، للشخص موضوع التحقيق    20أدلة اإلدانة، وفقا ألحكام 

يف  التي  باللغة  المقابلة  تُجرى  تعليقاته/رده.  يقدم  الشخص  لكي  ضلها 

بالوسائل  تسجيلها  ويجري  اإلنجليزية(،  أو  )العربية  التحقيق  موضوع 

للمقابلة   المكتوب  المحضر  من  نسخة  توفير  مع  المرئية،  أو  السمعية 

للشخص موضوع التحقيق في حال إعداد محضر من هذا القبيل. يجوز  

للشخص موضوع التحقيق أيضا أن يوافق على إعداد موجز للمقابلة لكي  

  تعرضه ثم يوقع عليه إذا رأى أنه يوجز أقواله في المقابلة بدقة.يس

التحقيق  27 موضوع  الشخص  إشعار  المحقق  على  المقابلة،  قبل   .

بالمزاعم المثارة ضده، وذلك بتقديم وصف عام للوقائع التي يُزعم أنها  

حدثت، وكذلك ألحكام اإلطار التنظيمي التي يُزعم أنه انتهكها. وينبغي 

أن يشمل حقوق األشخاص موضوع التحقيق وواجباتهم. وهذا    لإلشعار

من   أقل  قبل  يحدث  أال  يجب  عدم    24اإلشعار  )مع  المقابلة  من  ساعة 

احتساب العطل األسبوعية وأيام العطل( إال إن وجدت أسباب استثنائية  

أو   التحقيق  نزاهة  سيهدد  القبيل  هذا  من  المسبق  اإلشعار  أن  لالعتقاد 

ألي تنازل عن هذا اإلشعار المسبق أن يكون مصرحا فعاليته. وينبغي  

به من قبل رئيس شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية، 

  أو أن يتنازل عنه كتابيا الشخص موضوع التحقيق )التشديد في األصل(.

بأن  .75 الوكالة  إلزام على  المقتبسة أعاله عدم وجود  النصوص  يبين من  ذلك،  بناء على 

العملية  التحقيق خالل  موضوع  الشخص  إلى  التحقيق  تقرير  أو  األولي  التقييم  تقرير  ترسل 

التحقيقية. عالوة على ذلك، لقد تخلف المدعي عن بيان الكيفية التي ألحق بها حبس هذه الوثائق  

ي هذا القضية؛ لما كان ذلك، ونظرا إلى غياب أي أثر سلبي على حقوق المدعي عنه ضررا به ف

من هذه االنتهاكات المزعومة، فال تقوم قائمة لحجة المدعي المنادية بفسخ القرار بسبب انتهاك 

 الوكالة لحقوقه في األصول القانونية خالل العملية التحقيقية. 

 المجريات أمام المحكمة 

أ .76 المحكمة  نسخة تستحضر  فقط  المدعي  إلى  أرسلت  األولية  المجريات  في خضم  نها 

أما تقرير التقييم األولي ومبرزات تقرير التحقيق، فلم ترسل إلى   6مموهة من تقرير التحقيق؛

 
 . 32الفقرة  UNRWA/DT/2019/019 Al Othmanحكم  6
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المدعي. وعليه، من الحجج الرئيسية التي قدمها المدعي أمام محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

التي كانت في حيازة الوكالة، مما أعجزه عن تحضير دفاع حرمانه من الوصول إلى الوثائق  

طع هو أو  تكما قدم المدعي أمام محكمة األمم المتحدة لالستئناف حجة مفادها "أنه لم يس   7سليم، 

في هذا المقام، ستنظر المحكمة   8ممثله حضور جلستي االستماع بسبب الخوف من االنتقام". 

ول القانونية أم ال من حيث األدلة الوثائقية ذات العالقة  فيما إن روعيت حقوق المدعي في األص

 بالقضية الحاضرة، وكذلك حضوره هو وممثله جلستي االستماع.  

 األدلة الوثائقية  ➢

ت  .77 منذ    ستحضر أوال،  التحقيق  تقرير  على  حصل  المدعي  أن  مايو/أيار   10المحكمة 

 17وإن كانت النسخة مموهة. وبعد حاالت عدة من تمديد الوقت، رفع المدعي في    2018،9

  30، أي خالل المجريات األولى أمام المحكمة، تعليقاته المسطورة في نحو  2018يوليو/تموز  

 رير التحقيق.  صفحة تناول فيها النسخة المموهة من تق

ثانيا، يبين من حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف أن المدعي حصل خالل مجريات  .78

الرئيسيين.  الشهود  العديد من  إفادات  أمامها على  المقام  نوفمبر/تشرين    4وفي    10االستئناف 

، تسلم المدعي النسخ غير المموهة من تقرير التحقيق ومرفقاته، وكذلك تقرير 2020الثاني  

لتقييم األولي. تالحظ المحكمة أن المدعي لم يحصل على النسخة العربية من تقرير التحقيق، ا

بيد أن غالبية ملحقات تقرير التحقيق كانت متوفرة باللغتين العربية وانجليزية مع استثناءات 

ه ت عالوة على ذلك، تستحضر المحكمة أن المدعي ُمنح خيار توفير الترجمات على نفق  11قليلة.

تكلفة  ا عن  يعوضه  بأن  الحكم  في  عليه  المدعى  ستأمر  أنها  المحكمة  له  وضمنت  لخاصة، 

 الترجمات.

في شأن الترجمات، يزعم المدعي أنه غير قادر على المضي في توفير الترجمات على  .79

المالية المفروضة عليه. في هذا  القيود  تلقي التعويض، وذلك بسبب  ثم  حسابه الخاص ومن 

المح تالحظ  الزعم  الصدد،  هذا  يؤد  دليل  يرفع  لم  أنه  تفاصيل   -كمة  أو  مثال،  بنكي  كشف 

 
 .56، الفقرة  UNAT-2019Al Othman-972ألمم المتحدة لالستئناف حكم محكمة ا 7
 .54، الفقرة  UNAT-2019Al Othman-972حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  8
 .30الفقرة  UNRWA/DT/2019/019 Al Othmanحكم  9

 60-45، الفقرات  UNAT-2019Al Othman-972حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  10
 .21، الفقرة 224األمر رقم  11
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كما لم يقدم المدعي    -المصروفات الشهرية للمدعي أو أي تفاصيل أخرى عن وضعه المالي

أي دليل وثائقي على تكلفة الترجمات. لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن حجة المدعي هذه ال  

 أساس لها. 

ي الحسبان التعليقات الشاملة التي قدمها المدعي على تقرير على كل حال، عند األخذ ف .80

التحقيق، وكذلك حججه المفصلة التي قدمها أمام محكمة األمم المتحدة لالستئناف التي يشير  

فال شك لدى المحكمة أن لدى ممثل المدعي على األقل   12فيها إلى إفادات شهودة رئيسيين عدة، 

للغة اإلنجليزية. يلحق    إتقان سلبي كاف  لم  الترجمات  توفر  المحكمة أن عدم  وعليه، تقضي 

لالستئناف   المتحدة  األمم  محكمة  )حكم  بالمدعي  ، Nadeau 2017-UNAT-733ضررا 

(، وأن حقوقه في األصول القانونية احتُرمت بما يكفي، وأنه استطاع بالكامل إعداد  32الفقرة  

 استنادا إلى األدلة الوثائقية.سليم دفاع 

 ماع جلسة االست ➢

خلصت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمها أنه "نظرا إلى أن النتيجة ستعتمد   .81

على مصداقية ]المدعي واآلنسة أ[، فال يمكن اتخاذ قرار بدون شهادة شفهية، ويفضل أيضا  

، قدم المدعي تعليقاته إلى 2020أبريل/نيسان    1في     13أخذ الشهادة الشفهية لوالدة ]اآلنسة أ[". 

مة بعدم حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف و"ناشد المحكمة بأن تعقد جلسة استماع  المحك

يستطيع المدعي وممثله المشاركة فيها مثل المدعى عليه بغية استجواب السيد ع. ل. واآلنسة  

 أ[".  

، بذلت المحكمة جهودا عدة 19-مع االمتثال التام للقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد  .82

بات محكمة األمم المتحدة لالستئناف؛ فقد قررت عقد جلسة االستماع في سبتمبر/أيلول  لتلبية طل 

وكذلك 2020 مرضها،  بسبب  أ  اآلنسة  والدة  مشاركة  تعذر  احتمال  بسبب  أجلتها  أنها  بيد   ،

ما كان    14احتمال تعذر حضور المدعي بسبب القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة. 

تاريخ   تحديد  الثاني  باإلمكان  نوفمبر/تشرين  في  االستماع  توافر    2020لجلسة  عدم  بسبب 

بسبب معارضة المدعي واحتمال   2020محامي المدعى عليه، وال في أكتوبر/تشرين األول  

 
 60-45، الفقرات  UNAT-2019Al Othman-972حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  12
 .77، الفقرة  UNAT-2019Al Othman-972حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  13
 من هذا الحكم.   36انظر الفقرة  14
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ديسمبر/كانون األول مستهل  عدم توافر اآلنسة أ أخيرا، حدد موعد جلسة االستماع ليكون في  

 جلسة االستماع.  ، وأكد الطرفان وجميع الشهود حضورهم2020

جلسة  .83 بشأن  المدعي  رفعها  التي  الطلبات  من  عدد  بشأن  بدلوها  أيضا  المحكمة  أدلت 

منها   أمور  جملة  المدعي  طلب  فقد  في 1االستماع،  المقررة  االستماع  جلسة  تأجيل   )

لسبب صحي،    2020سبتمبر/أيلول   أ  اآلنسة  والدة  توافر  عدم  المحكمة 2بسبب  تأمر  أن   )

  27و   26( تأجيل جلسة االستماع المقررة في  3دير المدرسة لجلسة االستماع،  باستدعاء نائبة م

الثاني    10و   9بدال من    2020أكتوبر/تشرين األول   ألنه سيُحرم من   2020نوفمبر/تشرين 

( المشاركة السمعية البصرية لوالدة اآلنسة أ  4"أسبوعين ذهبيين" للتحضير لجلسة االستماع، 

ديسمبر/كانون   7( تزويده بتسجيل جلسة االستماع المقررة في  5في خالل جلسة االستماع، و 

 . 2020األول 

بعد ذلك، وبعدما تشاور قلم المحكمة بصورة غير رسمية مع الطرفين بشأن توافرهما  .84

 27و  26نوفمبر/تشرين الثاني إلى  10و  9وقرار المحكمة تغيير تاريَخي جلسة االستماع من 

، ما كان من المدعي إلى أن قدم طلبا يلتمس فيه أن تقدم له قبل 2020أكتوبر/تشرين األول  

ال االستماع  العملية جلسة  خالل  مقابلتهم  جرت  الذين  األفراد  جميع  إلفادات  العربية  ترجمة 

 التحقيقية.  

، وهو اليوم السابق 2020ديسمبر/كانون األول    6أخيرا وليس آخرا، قدم المدعي في   .85

لجلسة االستماع، طلبا مرة أخرى لتأجيل جلسة االستماع بسبب عدم تزويده بالترجمات، وذلك 

 15ة حسب األصول وتأكيده حضوره الجلسة.رغم دعوته إلى الجلس

أن الوثائق التي طلب   253تستحضر المحكمة أنها أعلمت المدعي بموجب األمر رقم   .86

ترجمتها لن تكون موضوع جلسة االستماع، لكن، وبالرغم مع التطمين من جانب المحكمة، 

األمر   على  رده  في  المدعي  ب  253أفاد  تزويده  بدون  االستماع  جلسة  "عقد  الترجمات  أن 

جلسة   وممثله  المدعي  يحضر  لم  لذلك،  نتيجة  الدفاع".  وسائل  تكافؤ  مبدأ  يقوض  المطلوبة 

االستماع. تالحظ المحكمة أن هذه كانت جلسة االستماع الثالثة في مجريات هذه القضية، وأن  

 المدعي وممثله لم يحضرا ألسباب عدة. 

 
 .21، الفقرة 224من هذا الحكم، وكذلك األمر رقم  55انظر الفقرة  15
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تأتّ  .87 تقدم،  ما  بالوسرغم  استماع  جلسة  عقد  للمحكمة  اإلليكترونية، ى  رغم   16ائل  لكن، 

طلبات محكمة األمم المتحدة لالستئناف، لم يكن باإلمكان سبر أغوار مصداقية المدعي عن  

على  الطرفين  إجبار  وسائل  تمتلك  ال  أنها  على  المحكمة  تشدد  الشفهية.  إفادته  أخذ  طريق 

جلسة االستماع، بيد أنها تشير إلى أن على الطرف غير الراغب في حضورها    المشاركة في

كل   أعطي  المدعي  أن  المحكمة  تقضي  وعليه،  تصرف.  هكذا  من  تنشأ  التي  التبعات  تحمل 

فرصة للمشاركة في جلسة االستماع على قدم المساواة مع المدعى عليه، وبذلك احترمت حقوقه  

 فيا. في األصول القانونية احتراما شا

 األدلة والتحقيق "من جديد" 

)حكم  .88 األدلة  وإظهار  القضية  إدارة  مسائل  في  واسع  اجتهادها  أن  المحكمة  تستحضر 

، وحكم محكمة 35-34  تان، الفقر Wu 2015-UNAT-597محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

 ، وأنها في الوضع األمثل 27، الفقرة  Uwais 2016-UNAT-675األمم المتحدة لالستئناف  

لتقييم طبيعة األدلة المقدمة أمامها من الطرفين والقيمة اإلثباتية لها بغية تحقيق التسبيب للنتائج  

، Nyawa 2020-UNAT-1024التي تصل إليها" )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

 (. 80الفقرة 

نسة دعت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمها هذه المحكمة إلى االستماع إلى اآل .89

أ. اآلنسة  والدة  ومن  المدعي،  ومن  المتحدة   17أ،  األمم  محكمة  قضت  أخرى،  مناسبة  في 

 لالستئناف بما يلي:  

أن األدلة المثبتة خالل لم تعتبر محكمة األمم المتحدة للمنازعات  ]...[  إذا  

التأديبية كافية، فسوف تجري تحقيقا "جديدا" أو "من جديد"،   مجريات ال

األمم   محكمة  أن  االستماع( أي  تعيد  )أو  ستستمع  للمنازعات  المتحدة 

للشهود و/أو تجمع أدلة أخرى للنظر والتقييم فيما إن تمت تلبية معيار  

 18اإلثبات سالف الذكر أم ال.

 
 من القواعد اإلجرائية للمحكمة.  3، الفقرة 11انظر المادة  16
 .77، الفقرة  UNAT-2019Al Othman-972حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  17
 .  40، الفقرة UNAT-2019 Nadasan-,918حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  18
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بناء على ذلك، سمحت المحكمة للمدعي برفع إفادات كتابية لشهوده المقترحين، وقررت  .90

م الذكر، لم يحضر جلسة االستماع إال المدعى  أن تستمع للطرفين وخمسة شهود، لكن، كما تقد 

 عليه وأربعة شهود.

عالوة على ذلك، ومن حيث األدلة وإفادات الشهود، ورغم ضخامة سجل الدعوى، نجد   .91

الغالب األعم من األدلة وإفادات الشهود يتعلق باألحداث التالية لمصارحة اآلنسة أ عن الحادثة 

في المواقف من هذا القبيل،    غالب ة المزعومة. كما هو الت الحادثللسيد ع. ل، وليس عن مالبسا

المزعومة الحادثة  على  مستقلين  شهود  هناك  يكن  رقم  و  ؛ لم  األمر  حاولت 171بموجب   ،

المحكمة جمع شروحات وأدلة إضافية حول المالبسات المحيطة بالحادثة المزعومة، بيد أن  

الحكم الحالي في جلّه على األدلة الشفهية   أغلب محاوالتها كانت بال طائل. ولهذه األسباب، يقوم

، اقتضى الحالالتي قدمها الشهود خالل جلسة االستماع. وقد واجهت المحكمة الشهود، حيثما  

التحقيقية العملية  منهم في خضم  أخذت  التي  إفاداتهم  في  أما    .بشأن تضاربات معينة وردت 

فقد س الوثائقية،  األدلة  الواضحة من  األخرى  المطاعن في خالل جلسة المعلومات  لمت من 

ملية التحقق من مصداقية االستماع. انطوت األدلة الوثائقية أيضا على وجه من االعتداد في ع

 األدلة الشفهية المقدمة أثناء جلسة االستماع.  إقناعيةوصدق/

 االستعراض القضائي للتدبير التأديبي الطعين  

ينكر و  عليه هو الفصل بإجراءات موجزة،يطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي   .92

 المدعي مزاعم سوء السلوك المثارة ضده. 

المتحدة  .93 األمم  محكمة  قضت  التأديبية،  القضايا  في  االستعراض  معيار  مسألة  وفي 

 بما يلي:   Negussie 2016-UNAT-700من حكمها  18لالستئناف في الفقرة 

تنظر  أن  تأديبية  لقضية  القضائي  االستعراض  األمم    يتطلب  محكمة 

المتحدة للمنازعات في األدلة المقدمة وفي اإلجراءات المستخدمة أثناء 

مجريات التحقيق الذي تجريه اإلدارة. وفي هذا السياق على محكمة األمم  

عليها  قامت  التي  الوقائع  أثبِتت  إن  فيما  "النظر  للمنازعات  المتحدة 

وء سلوك ]حسب النظامين  العقوبة، وفيما إن كانت الوقائع المثبَتة تعتبر س

األساسي واإلداري للموظفين[، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع الذنب 

أم ال". وبطبيعة الحال "تحمل اإلدارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك  

يكون  تأديبي ضد موظف". و"عندما  تدبير  اتُخذ  الذي ألجله  المزعوم 

الس سوء  إثبات  يجب  ممكنة،  نتيجة  التعيين  واضحة  إنهاء  بأدلة  لوك 

 ومقنعة"، و"هذا يعني أن صدق الوقائع المدّعاة راجح رجحانا كبيرا". 
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بناء على ذلك، يجب على المحكمة أوال التثبت فيما إن كانت الوقائع التي قامت عليها  .94

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

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

 إثبات الوقائع 

ي ع في مركز المد   -الحادثة المزعومة  سنة في زمن    16في سن الـ  -كانت اآلنسة أ طالبة   .95

إبان حضورها في 2013/ 2012منذ العام الدراسي   ؛ وذكرت في شهادتها أن المدعي دأب 

ن سلوكها، وذلك استنادا إلى اتهاماته لها أنها "تضع المكياج، المركز على التعبير عن قلقه م

وفقا ألقول اآلنسة أ، كانت هي   19وتتحدث إلى األوالد، وتكذب ]بشأن الطالب اآلخرين[".  

الطالبة الوحيدة التي ينتقدها المدعي، وأنه فعل ذلك رغم أن سلوك الطالب اآلخرين كان مدعاة  

 أكبر للقلق، كما شهدت أنه كان ينظر إليها غالبا نظرة قرف.

تزعم اآلنسة أ أن المدعي أرسل قبل اللقاء الذي وقعت فيه الحادثة رسالة واتسآب إلى  .96

؛ كما تزعم أم 3:00تف النقال لوالدتها، أخبرها فيها أن وقت الدرس تغير ليصبح الساعة  الها

تزعم  والمركز كان خاليا عندما وصلت وأن المدعي ناداها إلى مكتبه عند وصولها المركز.  

اآلنسة أ أن المدعي أمسكها من الخلف عندما كانت في مكتبه في المركز، وتحسس األجزاء 

من جسد  وقبّ العلوية  ثدييها،  ذلك  في  بما  المالبس،  فوق  من  رقبتها  ها  على  رفع   -لها  بعدما 

 مما ترك عالمة على رقبتها.   -حجابها 

مزاعم اآلنسة أ جملة وتفصيال، ويزعم استحالة وقوع حادثة مثل لأما المدعي فهو ينكر ا .97

نهاية الفصل   ، وذلك قبل أسابيع من2015هذه ألنه طرد اآلنسة أ من المركز في أبريل/نيسان  

األمر رقم   المركز "من  171الدراسي. ردا على  في  يعمل  األيام  تلك  في  أنه  المدعي  بين   ،

إن كان لدى الطلبة امتحان    ون كانت لديه حصة أعصرا إ  4:30إلى الساعة    2:30الساعة  

 20رياضيات في اليوم التالي". 

ذ  .98 أ  اآلنسة  أن  المحكمة  تستحضر  المزعومة،  الحادثة  يوم  شأن  شهادتها في  في  كرت 

األولى أمام المحكمة أنها ال تتذكر التاريخ على وجه التحديد/ لكنها ذكرت أنه كان قبل بضعة 

أيام من نهاية العام الدراسي و/أو قبل بضعة أيام من نهاية االمتحانات التي تعقد في نهاية العام  

 
 .171رد المدعي على األمر رقم  19
 .171على األمر رقم   رد المدعي 20
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ثبت أن "امتحانات نهاية الدراسي. على إثر طلب من المحكمة، قدم المدعى عليه األدلة التي ت

 13خير للعام الدراسي كان  ، وأن اليوم األ2015يونيو/حزيران    13إلى    4العام" ُعقدت من  

. بناء على ذلك، ترى المحكمة أن لديها معلومات كافية عن تاريخ الحادثة 2015يونيو/حزيران  

 المزعومة. 

متضاربتان بما يتعذر    حيث إن رواية كل من اآلنسة أ والمدعي حول الحادثة المزعومة  .99

التوفيق بينهما، وحيث إن من المستحيل أن تكون كلتاهما صحيحة، ال مناص من أن تستعرض 

المحكمة إفادات/شهادات الطرفين وكذلك إفادات الشهود. في هذا المقام، شددت محكمة األمم 

 المتحدة لالستئناف على ما يلي:  

ئعية التي خلصت إليها محكمة  ينبغي إيالء قدر من المراعاة للنتائج الوقا

األمم المتحدة للمنازعات بصفتها المحكمة االبتدائية، ال سيما عند سماع  

األدلة الشفهية. وتتمتع محكمة األمم المتحدة للمنازعات بميزة تقييم سلوك  

الشهود  مصداقية  لتقييم  حاسم  أمر  وهذا  باألدلة،  إدالئهم  أثناء  الشهود 

 21ومدى إقناعية أدلتهم". 

لالستئنافم .100 المتحدة  األمم  بفقه محكمة  االستئناس  على هذا   ع  اآلن  المحكمة  ستنظر   ،

 التوالي في مصداقية كل من المدعي واآلنسة أ والشهود، وكذلك في إقناعية أدلتهم. 

 المدعي ➢

في هذا الوضع، يجب تقييم مصداقية المدعي بناء على األدلة الوثائقية وشهادة الشهود.   .101

ير المدرسة والسيد ع. ل أن المدعي اعتُبر معلما وزميال جيدا ال تشوب  يبين من شهادات مد 

سمعته شائبة إلى حين ظهور مزاعم اآلنسة أ، بيد أن المحاوالت الفاشلة التي بذلها المدعي 

ليلوم أحد الطالب على التحرش الجنسي الذي تعرضت له اآلنسة أ لفتت انتباه مدير المدرسة،  

المدعي واجه  بدوره  في    الذي  تتمثل  خطيرة  تهمة  متهما  المدعي  كان  لقد  المعني.  بالطالب 

االستغالل الجنسي إلحدى الطالبات، وصحيح أن المرء قد يتفهم محاولته الدفاع عن نفسه بشتى  

الطرق، إال أن المحكمة ال ترى أن محاوالته إلقاء اللوم على اآلخرين تدعم مصداقيته، والشيء 

تل محاوالته  على  ينطبق  أ نفسه  لآلنسة  اثنين صورا  طالبين  إلى  بطلبه  أ  اآلنسة  سمعة  طيخ 

 
. انظر أيضا حكم محكمة 70، الفقرة   UNAT-2019Al Othman-972حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف    21

 .26، الفقرة  Abbasi 2011-UNAT-110األمم المتحدة لالستئناف 
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أرسلتها إليهما. أفعال المدعي هذه موثقة توثيقا جيدا في سجل القضية، ولم تكن هناك حاجة  

 إلى الطعن فيها في جلسة االستماع. 

يدعم   .102 مقنع  دليل  وجود  عدم  على  التشديد  المحكمة  على  يجب  تقدم،  ما  على  تأسيسا 

عي، وأن أفعال المدعي سالفة الذكر تثير تساؤالت خطيرة حول مصداقيته. بناء مصداقية المد 

 على ذلك، ترى المحكمة أن رواية المدعي لألحداث غير مدعومة بمصداقيته الشخصية. 

 اآلنسة أ  ➢

أما شهادة اآلنسة أ، وسيرا على هدى التقييم الذي أجرته محكمة األمم المتحدة لالستئناف،  .103

ترى المحكمة أنها اتسمت باالتساق في جميع األوجه الرئيسية، وتخلو من أي تضاربات    22

تستعصي على التفسير مقارنة بإفاداتها المبكرة. في خالل أحدث جلسات االستماع، وصفت  

المدعي بطريقة    اعتداء، بل األهم من ذلك أنها وصفت  ل األحداث مرة أخرىاآلنسة أ تسلس

التجربة   إخفاء هذه  مقنعة سبب  بطريقة  أ  اآلنسة  ذلك، شرحت  مفصلة وشاملة. عالوة على 

الصادمة أسابيع بدون أن تخبر أهلها حتى. ترى المحكمة أن اآلنسة أ رأت حتما أن من غير  

نسية، وذلك انسجاما مع القيم السائدة في مجتمعها. إن الالئق كشف أحداث ذات مضامين ج

اآلنسة أ، بصفتها مراهقة شعرت بالقيود التقليدية تفرض عليها من عائلتها، لم تكن في وضع 

يتيح لها العثور على من تصارحه بشأن الحادثة عند وقوعها، كما أفادت أن عالقتها بعائلتها  

 .  لم تكن مقربة في زمن الحادثة المزعومة

ال تغفل المحكمة أن اآلنسة أ ربما ذكرت في مرحلة مبكرة أن المدعي انتهكها ثالث  .104

مرات وليس مرة واحدة هي الحادثة المزعومة في القضية الحاضرة. وال بد أن هذه المعلومات 

ما   هذا هو  أن  أفادا  فقد  التحقيقية،  العملية  م. ك خالل  والسيد  ل  السيد ع.  إفادات  نشأت من 

به اآلنسة أ أو قالته بحضورهما. لكن، ذكرت اآلنسة أ خالل شهادتها الشفهية األولى  أخبرتهما  

على    لالستئنافكما شددت محكمة األمم المتحدة    23أن المدعي اعتدى عليها جنسيا مرة فقط، 

مناسبات   في  جنسيا  عليها  اعتدى  المدعي  أن  ذكرت  أ  اآلنسة  أن  على  سجل  يوجد  "ال  أنه 

 24سابقة". 
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واضحا أثناء إدالئه بشهادته   مة "اغتصاب"، فقد كان السيد ع. لن استخدام كلأما في شأ .105

وقال إن اآلنسة أ قالت له: "اغتصبني معلم". ظهر جليا من شهادة السيد ع. ل أن اآلنسة أ كانت 

السيد ع. ل  الحماية. لدى طرح  تنشد  تبكي، وكان  مهزوزة عندما صارحته باألمر، وكانت 

اف، فإن اآلنسة أ  "حرصت جدا على ن ئتأفادت محكمة األمم المتحدة لالس  األسئلة عليها، وكما

في هذا المعنى،   25اإلشارة إلى أن السيد العثمان تحسسها من فوق مالبسها وليس من تحتها".  

تتفق المحكمة تماما مع االستنتاج الذي توصلت إليه محكمة األمم المتحدة لالستئناف، وهو أن  

ع. ل لكلمة "اغتصاب" عندما نقل مزاعمها، فال يمكن إسناده إلى اآلنسة    "مجرد استخدام السيد 

 26أ. 

تدرك المحكمة أيضا أن اآلنسة أ أنكرت االعتداء الجنسي المزعوم في مناسبات عدة  .106

ها محكمة بعد كشفه؛ وفي هذا المقام، تتفق المحكمة مع االستنتاجات التالية التي توصلت إلي

 :  اف نئت لالساألمم المتحدة 

ال يقلل من مصداقية اآلنسة أ نفيها في مرات عدة وقوع االعتداء الجنسي  

المزعوم، فقد وقعت مرتان منها وسط مجموعة كبيرة من الناس أو حتى  

التدريس  اجتماع في مركز  االعتداء خالل  أ  اآلنسة  نفت  بشكل علني: 

م  التابع للسيد العثمان، حيث سئلت عن االعتداء أمام السيد العثمان وأما

للترهيب  تعرضت  أنها  للمحققين  آخر. وأوضحت الحقا  عائلتها ومعلم 

من قبل السيد العثمان وأنها خشيت االنتقام. نحن نتفق مع تقرير التحقيق 

أ   الظروف. ونفت اآلنسة  تلك  النفي كان مفهوما في ظل  أن  يفيد  الذي 

على   العثمان  السيد  زوجة  أجبرتها  عندما  لالعتداء  تعرضها  أيضا 

ح أمام خمسة صفوف من الطالب بأنها ليست حامل ولم يقع بينها التصري 

وبين السيد العثمان شيء. وال يمكن اعتبار هذا إفادة طوعية من اآلنسة  

في   حدثت  الثالثة  المرة  فقط  مصداقيتها.  لتقييم  استخدامه  يمكن  وال  أ، 

موقف أكثر خصوصية عندما نفت اآلنسة أ الحاثة في اجتماع في مكتب 

. لكن، بعد اإلفادة التي 2015أكتوبر/تشرين األول    2أو    1و في  السيدة  

أدلت بها السيدة و للمحققين، دارت بينها وبين اآلنسة أ محادثة في منزلها  

األول   أكتوبر/تشرين  من  الثاني  األسبوع  خاللها    2015في  اعتذرت 

األنسة أ عن عدم ائتمان السيدة و على أسرارها، وقد عللت ذلك بخوفها 

أن السيدة و لن تعتبرها "الفتاة البريئة التي عرفتها" بعد ذلك، وأن من  

 27السيدة و لمست الصدق في أقوالها.
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ضرو  .107 وهو  أال  آخر،  جانبا  ذلك  إلى  المحكمة  الضغط رتضيف  الحسبان  في  األخذ  ة 

عاما في سياق القضية الماثلة أمامنا؛ بل الراجح   16المتواصل الذي رزحت تحته فتاة عمرها  

أن البيئة التي كانت تعيشها فيها لعبت دورا كبيرا في وضعها في حالة نفسية أدت بها إلى جدا 

االعتقاد أن التراجع عن مزاعمها خير لها، وال يجوز أن نغفل أن اآلنسة أ، التي تنتمي إلى  

االجتماعي   االرتقاء  في  بفرصها  خاطرت  مجتمعها،  في  المنزلة  متواضعة  أسرة 

 عمها.بكشف/اإلصرار على مزا 

تستخلص المحكمة من قرار اآلنسة أ عدم اإلبالغ عن الحادثة بعد وقوعها مباشرة أنها  .108

قصدت نسيان المسألة كلها لكي تحمي مستقبلها ألنها خشيت أن تمنعها عائلتها من الذهاب إلى 

المدرسة واالستعاضة عن ذلك بتدبير زواج لها. لكن، في بداية العام الدراسي الجديد، علمت 

المدعي سيكون معلمها، وفي تلك اللحظة، لم تعد تستطيع احتمال اإلذالل الذي قاسته قبل أن  

 أسابيع، ولذلك انفجرت باعتراف أمام شخص اعتبرته موثوقا ومتعاطفا، أال وهو السيد ع. ل. 

تحيط المحكمة علما بتضاربين اثنين باقيين في شهادة اآلنسة أ جديرين بالذكر، أولهما  .109

أفادت أن محادثتها مع السيد ع. ل بدأت بسؤال منها فيما إن كان المدعي سيدّرسها   أن اآلنسة أ

خالل العام الدراسي الجديد، بيد أن السيد ع. ل شهد أن المحادثة بدأت برغبة من اآلنسة أ في  

لفت انتباهه إلى مشكلة. عالوة على ذلك، صرح السيد ع. ل في البداية أنها أشارت إلى الجاني  

معلم"، وأنها كشفت اسم المدعي بعدما سألها. التضارب الثاني هو أن اآلنسة أ ذكرت بأنه "

باتساق أن السيد ع. ل كان الشخص األول الذي صارحته بالحادثة المزعومة، بيد أن السيد ع. 

 ل شهد أنها أخبرته بأن والدتها كانت على علم بالحادثة.  

نهاية المطاف لكيفية بداية النقاش بين في شأن التضارب األول، فال أهمية كبيرة في   .110

اآلنسة أ والسيد ع. ل وكذلك كيفية انتهائه بكشف الحادثة، ناهيك عن أن النقاش وقع قبل أكثر 

من خمس سنوات. أما في مسألة التضارب الثاني، فمن المفهوم تماما أن اآلنسة أ لم ترغب أن 

ث الصادم. ومن المعقول أيضا أنها  يعرف السيد ع. ل أنه كان أول شخص تصارحه بهذا الحد 

ارتأت أن من األنسب إخباره بأن أمها تعلم عن الحادثة. بناء على ذلك، ترى المحكمة أن هذه 

 التضاربات البسيطة ال تؤثر في مصداقية اآلنسة أ ال من قريب أو بعيد. 

 قة تماما. تأسيسا على ما تقدم، تعتبر المحكمة أن إفادات اآلنسة أ وشهاداتها مقنعة وصاد  .111
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 أ  والدة اآلنسة ➢

تستحضر المحكمة أنه لم تتم مقابلة والدة اآلنسة أ خالل العملية التحقيقية، لذلك فهذه هي  .112

المرة األولى التي تقدم فيها شهادة في سياق القضية الحاضرة.  أوال، لقد أكدت أنها تلقت رسالة 

واتسآب على هاتفها الجوال من المدعي تفيد بتغيير موعد حصة اآلنسة أ في مركز المدعي، 

كما أضافت قائلة إن المدعي أخبرها بالشيء نفسه عبر االتصال بها بالهاتف األرضي. ثانيا، 

دقيقة،    90أو    60شهدت أن ابنتها عادت إلى المنزل فورا رغم أن المفترض أن مدة الحصة  

وأن ابنتها أخبرتهم بأنه لم يكن هناك دروس وأن المركز كان خاليا. ثالثا، صرحت الوالدة أنهم 

شاهدوا عالمة على رقبتها في ذلك اليوم؛ وعندما شرحت اآلنسة أ أن سبب   -أفراد العائلة    أي  -

العالمة هو مكواة الشعر، لم تجد العائلة أن إجابتها مقنعة، بيد أن جميع محاوالتهم الستجوابها  

أن مستوى  أ على  اآلنسة  يؤكد شهادة  الدليل  هذا  باكية.  انفجرت  أ  اآلنسة  تفلح ألن  لم    أكثر 

التواصل بين اآلنسة أ وأفراد عائلتها في زمن الحادثة المزعومة كان محدودا. رابعا، أفادت  

علموا بالحادثة المزعومة بعدما كشفت   -أي أفراد العائلة    -والدة اآلنسة أ في شهادتها أنهم  

 ابنتهم عنها للسيد ع. ل.  

وصف اآلنسة أ لألحداث؛ تشدد المحكمة على أن جميع هذه النقاط سالفة البيان تنسجم مع   .113

وكون هذا الدليل الشفهي مقدما من والدة اآلنسة أ، فهذا ال يقوض مصداقيته وقيمته اإلثباتية.  

 في سياق مشابه، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف بما يلي:  

ال مناص من األخذ في االعتبار أن سوء السلوك المزعوم ارتُكب في 

الموظف أقارب  ضد  عائلي  تأتي  سياق  القبيل،  هذا  من  سياق  وفي  ؛ 

أو   بالحدث  تأثروا  أشخاص  من  مباشرة  عليها  المتحصل  الشهادات 

. لّما كان ذلك، ال يمكن إغفال  الجناةرابة وثيقة بالسيدة أس و/أو  تربطهم ق

الصبغة الذاتية فيهم، وال يستطيع التحقيق تحاشي مقابلة هؤالء الشهود، 

الوقائع   على  شهود "ضروريون"  وهذا  فهم   ،]...[ للتحقيق.  الخاضعة 

السياق شائع على وجه الخصوص في القضايا التي تنطوي على عنف  

 28جنساني].[ 

نظرا إلى ما تقدم، ترى المحكمة أن شهادة الوالدة وشروحها تتسم بالمصداقية وتدعم   .114

 مصداقية اآلنسة أ وشهاداتها. 

 
 .26-25الفقرات   UNAT-2015Wishah-537حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  28



 Case No. UNRWA/DT/LFO/2017/045/R1 

 Judgment No. UNRWA/DT/2020/073 

 

Page 29 of  37 

 السيد ع. ل ➢

بين اآلنسة أ منسجما مع شهادة اآلنسة أ،  كان وصف السيد ع. ل للنقاش الذي دار بينه و  .115

  ت وقد شرحت المحكمة أعاله أن بعض التضاربات بين شهادة اآلنسة أ وشهادة السيد ع. ل كان

بسيطة وغير مهمة. عالوة على ذلك، شهد السيد ع. ل أن عالقات زمالة طبيعية ربطته بالمدعي  

المحكمة أنه لم يكن لدى السيد ع. ل    الذي عرفه منذ أيامهما في الجامعة. لّما كان ذلك، ترى

جب لدى ا أي سبب لتشويه سمعة المدعي بنشر اإلشاعات،  كما تالحظ المحكمة الحس بالو

السيد ع. ل بصفته معلما، فقد ذكر أنه لو كان هناك واحد في المئة من الصدق فيما صارحته  

ه، أي مدير المدرسة. أما ما  اآلنسة أ، فمن المستحيل بالنسبة إليه أال ينقل المزاعم إلى مشرف

يخص اآلنسة أ، فقد وصفها السيد ع. ل بأنها طالبة جيدة صاحبة سجل ال تشوبه شائبة. تعتبر  

 المحكمة أن شهادة السيد ع. ل تتسم بالمصداقية، وأنها تدعم مصداقية اآلنسة أ وشهاداتها. 

 مدير المدرسة ➢

التزاما صارما بمبا .116 دئ الحيادية؛ وقد وصف المدعي التزم مدير المدرسة في شهادته 

بأنه كان معلما جيدا، وهكذا كان يقيم أداء المدعي في تقارير تقييم األداء. أصاب مدير المدرسة  

ترك  بل  المزعومة،  الحادثة  في صدق  والتحقيق  االستقصاء  واجبه  من  أن  يعتبر  لم  عندما 

أبلغها عن األمر. تر بعدما  الوكالة  المعنية في  للسلطات  المحكمة أن شهادة مدير التحقيق  ى 

 المدرسة صادقة.  

يلي:   .117 تقدم، وال سيما ما  المدعي،  1تأسيسا على ما  الداعمة لمصداقية  قلة األدلة   )2  )

أ،   اآلنسة  سمعة  ولتشويه  اآلخرين  للوم  المدعي  جانب  من  الملتوية  الرواية 3المحاوالت   )

( شهادة الوالدة بشأن  4المزعومة،    المتسقة التي قدمتها اآلنسة أ في مناسبات عدة بشأن الحادثة

بعدها، أي الرسالة التي أرسلها المدعي، والتوقيت واألحداث التي وقعت قبل الحادثة المزعومة  

( اإلفادات العديدة للشهود  5لآلنسة أ من المركز،    سابقة ألوانهاكالمته الهاتفية، والعودة الوم

أ،   لدى  6الداعمة لمصداقية اآلنسة  الدافع  عاما لإلبالغ عن حادثة    16بنت عمرها  ( غياب 

نظرا إلى الضرر الذي قاسته اآلنسة أ وجميع أفراد    29( االحتماالت المتأصلة للموقف7ملفقة، و
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عائلتها نتيجة لإلبالغ عن حادثة من هذا القبيل، نجدها كلها تتضافر لتشكيل سلسلة جلية ومقنعة  

 السلوك المزعوم قد وقع.   من األدلة تثبت بدرجة عالية من الترجيح أن سوء 

 سوء السلوك    

على المحكمة اآلن البحث فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، نسرد تاليا   .118

 نصوص اإلطار التنظيمي الساري على هذه القضية. 
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 ينص النظام األساسي للموظفين المحليين:  .119

 1.1النظام األساسي للموظفين رقم 

واضعين  إن   وظائفهم  بأداء  يتعهدون  إنما  التعيين،  بقبولهم  الموظفين، 

 نصب أعينهم مصالح الوكالة وحدها. 

]...[ 

 1.4النظام األساسي للموظفين رقم 

بمركزهم   تليق  بطريقة  األوقات  جميع  في  التصرف  الموظفين  على 

بصفتهم موظفين لدى الوكالة، وعليهم أالّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض  

 ألداء السليم لواجباتهم مع الوكالة. مع ا

]...[ 

 10.2النظام األساسي للموظفين رقم 

يجوز للمفوض العام فرض تدابير تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون  

 سوء سلوك. 

 على اآلتي:  1.110ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .120

وجب ميثاق األمم  . إخفاق موظف في امتثال التزاماته المترتبة عليه بم 1

والنظام   األونروا،  في  المحليين  للموظفين  األساسي  والنظام  المتحدة، 

اإلدارية   اإلصدارات  أو  األونروا،  في  المحليين  للموظفين  اإلداري 

األخرى ذات الصلة، أو إخفاقه في مراعاة معايير السلوك المنتظرة من  

إلى الشروع  موظف خدمة دولية قد يرقيان إلى سوء سلوك، وقد يؤديان 

  في عملية تأديبية، وفرض تدابير تأديبية جزاء سوء السلوك.

، المعني بالتدابير A/10/Rev.3عالوة على ذلك، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم   .121

 واإلجراءات التأديبية، على ما يلي: 

  . االستغالل واالنتهاك الجنسيين يعتبران دائما سوء سلوك خطير.10

]...[ 

 على ما يلي:   07/ 2010ينص التعميم   .122

. يتطرق هذا التعميم إلى شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي 3

يقدمها منتفعو الوكالة ضد األشخاص الذين توظفهم الوكالة بصفة العمل. 
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الجنسي"   "االستغالل  من  لكل  التاليين  التعريفين  الوكالة  وستطبق 

 و"االنتهاك الجنسي": 

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

إساءة   وقعت  سواء  جنسية،  مآرب  تحقيق  بغية  ألمانة  أو  النفوذ  في 

االستخدام هذه فعال أو تم الشروع بها؛ وهذا يشمل على سبيل الذكر ال  

الجنسي   االستغالل  من  سياسيا  أو  اجتماعيا  أو  ماليا  االنتفاع  الحصر 

 لشخص آخر.

نسي" التعدّي الجسدي ذو الطبيعة الجنسية سواء  ب. يعني "االنتهاك الج

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  4

ت العامة  والمعاقين، تصدر المعايير المحددة التالية التي تكرر االلتزاما

 القائمة في إطار النظامين األساسي واإلداري لموظفي األونروا: 

سوء   من  أفعاال  الجنسي  واالنتهاك  الجنسي  االستغالل  حاالت  تمثل  أ. 

السلوك الخطير، ومن ثم تعد سببا موجبا التخاذ تدابير تأديبية بما في ذلك  

 الفصل بإجراءات موجزة].[ 

طار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي المحكمة في ضوء ما سلف بيانه من أحكام اإل .123

ة أن أفعال المدعي شكلت انتهاكا جليا للنصوص سالفة البيان، وأن المدعي لم يتصرف بطريق 

كان من غير الالئق على نحو خطير، بل من المشين، أن    .تليق بمركزه موظفا في األونروا

طالباته؛ في هذا المقام، لم تكن أفعال يقترف المدعي بصفته معلما االعتداء الجنسي ضد إحدى  

المدعي إساءة استخدام جلية لمهامه وسلطته ضد طالبة ضعيفة ومنتفعة من األونروا فقط، بل 

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

 أن أفعاال من هذا القبيل من معلم تشكل سوء سلوك خطير.

 التناسب 

بعد وصف أفعال المدعي بأنها سوء سلوك خطير، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة  .124

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

 على ما يلي:   A/10في المستهل، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .125

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

  إلى الفصل بإجراءات موجزة وتشمله.
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في هذا المقام، تعيد المحكمة إلى األذهان أن قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين  .126

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

قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة االجتهادية للمفوض العام". عالوة على ذلك،  

أن استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير  Mousa 2014-UNAT-431من حكمها  30

أو   تعسفية  أو  العقوبة "غير معقولة  فيها  تبدو  التي  الحاالت  يقتصر على  الذنب  التأديبي مع 

 شابتها عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز". 

المحكمة أن .127 في   تالحظ  المدعي "مذموم، ال سيما  أن سلوك  العام شدد على  المفوض 

ضوء وظيفة المعلم التي يشغلها. وهو سلوك ال تتسامح معه األونروا". أضاف المفوض العام 

األونروا   أعطيت  من  على  الضرر  يوقع  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  ارتكاب  "إن  قائال: 

 ة للخطر". الوالية لحمايتهم، كما يعرض سمعة الوكال

عاما، في خانة الناس من   16، تقع اآلنسة أ، بصفتها فتاة تبلغ من العمر  عالوة على ذلك .128

التعميم   بموجب  "األضعف"  الوضع  المدعي 07/ 2010أصحاب  وضع  الصدد،  هذا  وفي   .

في  لالنتقام  صادم  نحو  على  تعرضت  وقد  جدا،  مؤٍذ  وضع  في  مركزه  باستغالله  أ  اآلنسة 

 ثة وبسبب كشفها.مجتمعها بسبب الحاد 

لّما كان ذلك، ورغم أن الفصل بإجراءات موجزة هو التدبير التأديبي األشد الذي تستطيع  .129

واالستغالل   االنتهاك  حاالت  في  أنه  تقضي  المحكمة  أن  إال  الموظف،  على  فرضه  الوكالة 

ته. في الجنسيين للقّصر، يكون تدبيرا تأديبيا متناسبا مع طبيعة سوء السلوك الخطير هذا وفداح

القضية الماثلة أمامنا، ال يوجد سبب العتبار هذا التدبير مجافيا للمعقول أو تعسفيا أو مشوبا  

 بعوامل خارجية أو تحيز. 

( الوقائع التي استند إليها التدبير التأديبي، وهو الفصل 1لّما كان ذلك، وبعد الحكم بأن )  .130

ئع تدعم من الناحية القانونية االستنتاج  ( الوقا2ءات موجزة، أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة؛ )ابإجر

( السلطة االجتهادية للُمدعى 4( التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ و)3أن سوء سلوك وقع )

عليه لم يُشبها دليل يدل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع  

 الحاضرة. أو خطأ في القانون، تجد المحكمة وجوب رد الدعوى 
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 وسائل االنتصاف 

 األضرار المعنوية  -التعويض عن الضرر 

 ( من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي:  5)10تنص المادة  .131

التاليين أو  5 تأمر بتنفيذ أحد اإلجرائين  . يجوز لمحكمة المنازعات أن 

 كليهما باعتبار ذلك جزءا من حكمها: 

]...[ 

الضرر   (ب ) عن  بدليالتعويض  يتجاوز  لالمدعوم  أال  على   ،

التعويض عادة ما يعادل الراتب األساسي الصافي للمدعي لسنتين؛ لكن  

تعويض   بدفع  تأمر  أن  استثنائية  حاالت  في  المنازعات  لمحكمة  يجوز 

 أكبر وعليها بيان أسباب ذلك القرار. 

لقد قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف باتساق على أنه يجوز للمحكمة منح تعويض  .132

، بما في ذلك خسارة اإليرادات، وكذلك األضرار الفعلية  الخسارة المالية أو االقتصاديةعن  

غير المالية، واالنتهاكات اإلجرائية واإلجهاد والضرر المعنوي )حكم محكمة األمم المتحدة 

(. بالمثل، وسيرا على هدى فقه محكمة  26، الفقرة  Faraj 2015-UNAT-587لالستئناف  

ستئناف، يجب على المحكمة تحديد مقدار التعويض باتباع مقاربة قائمة على  األمم المتحدة لال

التخاذ قرار بشأن مستوى   في الوضع األمثلمبادئ والنظر في كل حالة على حدة، والمحكمة 

 Krioutchkovالتعويض بناء على تقديرها للقضية )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف )

2017-UNAT-712   وحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف    ،16، الفقرةSarrouh 2017-

UNAT-783  الفقرة أن 25،  لالستئناف  المتحدة  األمم  محكمة  قضت  ذلك،  على  عالوة   .)

"الغرض من التعويض هو وضع الموظف في الوضع نفسه الذي كان سيكون فيه لو راعت 

لالست المتحدة  األمم  محكمة  )حكم  التعاقدية"  التزاماتها  -El-Kholy 2017ئناف  المنظمة 

UNAT-730  الفقرة لالستئناف  38،  المتحدة  األمم  وحكم محكمة   ،Ho 2017-UNAT-

 (. 30، الفقرة  791

الشرح،   .133 تقدم  المؤرخ  30كما  العام في قراره  المفوض   2017سبتمبر/أيلول    26أخطأ 

. ولّما بقي  2017مارس/آذار    17عندما حدد تاريخ سريان التدبير التأديبي الطعين على أنه  

 
 . 72-64انظر أعاله الفقرات  30
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تاريخ   حتى  موظفا  المبلغ 31،  2017سبتمبر/أيلول    26المدعي  عن  التعويض  يستحق  فهو 

  17واالستحقاقات المرتبطة به، عن الفترة من  المعادل لراتبه الكامل، بما في ذلك العالوات  

 .  2017سبتمبر/أيلول  26مارس/آذار و

 األضرار المعنوية  -التعويض عن الضرر 

يجب أن يكون منح التعويض عن الضرر مدعوما بأدلة. في القضية الراهنة، تالحظ  .134

وية أن  المحكمة في شأن طلب المدعي للتعويض عن األضرار المعنوية لقاء األضرار المعن

المدعي تخلف عن تقديم أدلة كافية تثبت الضرر الذي وقع عليه لكي يُمنح تعويضا بموجب  

( من النظام األساسي للمحكمة؛ لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن من 5) 10أحكام المادة رقم  

 غير المالئم منح المدعي أي تعويض عن أضراره المعنوية المزعومة. 

  

 
 .71ه الفقرة انظر أعال 31
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 الخالصة

 تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: تأسيسا على ما   .135

i)  الفصل في  المتمثل  التأديبي،  التدبير  بفرض  القاضي  الطعين  القرار  تأييد 

 بإجراءات موجزة، على المدعي؛  

ii)   المدعي على  موجزة  بإجراءات  الفصل  سريان  سبتمبر/أيلول    26  هوتاريخ 

 ؛ 2017

iii) ك العالوات  يستحق المدعي التعويض عن المبلغ المعادل لراتبه الكامل، بما في ذل

 ؛ 2017سبتمبر/أيلول  26مارس/آذار و 17واالستحقاقات المرتبطة به، عن الفترة من  

iv)  ال يُمنح المدعي أي تعويض آخر؛ و 

v)   يوما من التاريخ الذي يصبح    60يؤمر بدفع مقدار التعويض المذكور في خالل

ميركي كما هو  الحكم فيه واجب التنفيذ، وخالل هذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي األ

يوما المحددة، فسيضاف   60محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ في خالل مدة الـ

 ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي األميركي حتى تاريخ الدفع.

 

 ع قّ وُ 

 حضرة القاضي توماس الكر

 2020ديسمبر/كانون األول   29بتاريخ  

 

 2020ديسمبر/كانون األول   29  أدِخل في السجل بتاريخ
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 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان 

 


	Case No: 
	fill_2: 
	fill_1: 
	fill_1_2: 
	fill_1_3: 
	fill_2_2: 
	fill_1_4: 
	fill_1_5: 
	fill_1_6: 
	fill_3: 
	fill_2_3: 
	fill_1_7: 
	fill_1_8: 
	fill_1_9: 
	fill_1_10: 
	fill_1_11: 
	fill_1_12: 
	fill_1_13: 
	fill_1_14: 
	fill_2_4: 
	fill_1_15: 
	undefined: 
	Judgment No UNRWADT2020073: وقٌع


