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 للمنازعات األونروا محكمة

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2019/013 

Judgment No.: UNRWA/DT/2021/003 

Date: 18 January 2021 

Original: English 

 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

 عّمان   قلم المحكمة:

 لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

 

  محمد  

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  

   

  حكم 

 

 

 

 

 

 محامي المدعي:  

 المدعي يمثل نفسه 

 محامي المدعى عليه: 

 ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

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

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

 عليه هو الفصل بإجراءات موجزة.  

 الوقائع

من   .2 الحصن  2001فبراير/شباط    26اعتبارا  مخيم  مدرسة  في  معلم  بصفة  المدعي  الوكالة  وظفت   ،

 في مكتب إقليم األردن.  1والخطوة  6Cاإلعدادية األولى للذكور على الدرجة 

، وهي فئة التعيين محدد األجل، Xحّول تعيين المدعي من الفئة    2012يناير/كانون الثاني    1اعتبارا من   .3

 محدود المدة.  ، وهي فئة التعيين المؤقت غيرAإلى الفئة 

في   3والخطوة    11في الزمن مدار أحداث هذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة معلم على الدرجة   .4

 مدرسة إربد اإلعدادية األولى للذكور في إقليم األردن )"مدرسة إربد"(.

أن    أبلغ معلم في مدرسة إربد أحد مسؤولي التعليم في األونروا بمزاعم مفادها  2016مايو/أيار    3في   .5

المدعي ارتكب االستغالل واالنتهاك الجنسيين ضد طالب في الصف الثامن في مدرسة إربد )"الطالب أ"(. في  

 اليوم نفسه، ُمرر التقرير إلى المكتب القانوني في إقليم األردن.

، قدم والد طالب آخر في الصف الثامن في مدرسة إربد )"الطالب ب"( شكوى 2016مايو/أيار    4في   .6

يد المدعي خالل  لى المكتب القانوني في إقليم األردن زاعما أن ابنه تعرض لتحرش خليع وجنسي على كتابية إ

    .2016/ 2015العام الدراسي 

، أصدر القائم بأعمال مدير عمليات األونروا في األردن، تصريحا خول بموجبه 2016مايو/أيار   4في   .7

 التي أثيرت ضد المدعي. مسؤول التحقيق في اإلقليم بإجراء تحقيق في المزاعم 

أحال مدير عمليات األونروا في األردن المدعي بأثر فوري إلى إجازة إدارية   2016مايو/أيار    10في   .8

 بأجر إلى حين صدور نتيجة التحقيق.  
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 ، اختُتم التحقيق، وتاله صدور تقرير التحقيق. 2016يوليو/تموز   10في  .9

األول    6في   .10 الم2016أكتوبر/تشرين  رئيس  أصدر  األصول ،  رسالة  األردن  إقليم  في  القانوني  كتب 

 القانونية الواجبة للمدعي، وأعلمه فيها بنتائج التحقيق، ودعاه إلى الرد على المزاعم. 

، رد المدعي على رسالة األصول القانونية الواجبة، وأنكر المزاعم  2016أكتوبر/تشرين األول    24في   .11

 المثارة ضده.

، أوصى رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن رئيَس مكتب الموارد 2016ديسمبر/كانون األول    22في   .12

 البشرية في إقليم األردن بفرض تدبير تأديبي متناسب على المدعي.  

، طلب مدير عمليات األونروا في األردن موافقة مدير الموارد البشرية ومديرة  2017فبراير/شباط    1في   .13

التدبير التأديبي المتمثل في الفصل من الخدمة مع تعويض نهاية   الشؤون القانونية لكي يفرض على المدعي

المعني بالتدابير    A/10/Rev.3)ب( من توجيه شؤون الموظفين رقم  23الخدمة، وذلك عمال بأحكام الفقرة  

 واإلجراءات التأديبية.  

ديَر عمليات  ، أعلم كل من مدير الموارد البشرية ومديرة الشؤون القانونية م2017يوليو/تموز    26في   .14

األونروا في األردن أنهما ال يتفقان مع توصيته؛ وشدد مدير الموارد البشرية ومديرة الشؤون القانونية على أن  

رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن ومدير عمليات األونروا في األردن لم يحصال على ترجمة لرد المدعي  

ذكر مدير الموارد البشرية ومديرة الشؤون القانونية أنه "في    على رسالة األصول القانونية. عالوة على ذلك،

حال غياب شهادة والدة ]الطالب ب[، فإن األدلة ال تدعم بصورة جلية ومقنعة االستنتاج أن الجوال المقدم من  

ى ]المدعي[ كان فيه محتوى إباحي". وعليه، كان رأيهما أنه "ال ينبغي اتخاذ قرار في هذه القضية قبل أن يحظ 

باللغة   القانونية  األصول  على رسالة  الرد  استعراض  األدلة، وكذلك  بفرصة الستعراض جميع  القرار  متخذ 

 اإلنجليزية". 

، طلب رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن إلى دائرة خدمات الرقابة  2018يناير/كانون الثاني    23في   .15

ل التحقيقات في إقليم األردن في المزاعم المثارة ضد الداخلية النظر في إعادة فتح التحقيق الذي أجراه مسؤو 

 المدعي.
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الثاني    31في   .16 لغرض 2018يناير/كانون  التحقيق  فتح  إعادة  الداخلية  الرقابة  خدمات  دائرة  قررت   ،

انحصر في مقابلة والدة الطالب ب، وسؤالها إن كان قد رأت أي مادة إباحية في الهاتف الجوال الذي أعطاه  

 أم ال، كما جرت إعادة مقابلة الطالب ب. المدعي البنها

، قدم مدير دائرة 2018مارس/آذار    19بموجب مذكرة إلى مدير عمليات األونروا في األردن تاريخها   .17

 خدمات الرقابة الداخلية النتائج التي توصلت إليها دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن هاتين المقابلتين. 

إلى مدير عمليات األونروا في األردن عبر رئيس مكتب   2018سان  أبريل/ني  3بموجب مذكرة مؤرخة  .18

الموارد البشرية في إقليم األردن، أوصى رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن بفرض تدبير تأديبي على  

 المدعي، أال وهو الفصل بإجراءات موجزة. 

حالة َمن يُظن بهم وفق المعقول ، أعلم المفوض العام الموظفين أنه "يجوز إ2018أبريل/نيسان    15في   .19

أنهم ارتكبوا االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى إجازة إدارية بال أجر خالل فترة التحقيق. وفي حال التوصل 

إلى نتيجة مفادها أنهم ارتكبوا االستغالل واالنتهاك الجنسيين، فسيتلقون أشد عقوبة تأديبية ممكنة وفقا إلطارنا  

 التنظيمي".   

، طلب مدير عمليات األونروا في األردن من جديد موافقة مدير الموارد البشرية  2018في يونيو/حزيران   .20

ومديرة الشؤون القانونية على أن يفرض على المدعي التدبير التأديبي المتمثل في الفصل بإجراءات موجزة  

 .  A/10)ب( من توجيه شؤون الموظفين  23عمال بأحكام الفقرة  

، اتفق مدير الموارد البشرية ومديرة الشؤون القانونية مع التوصية  2018تشرين األول  /أكتوبر   1في   .21

المقدمة من مدير عمليات األونروا في األردن، وطلبا إلى مدير عمليات األونروا في األردن إحالة المسألة إلى 

 .A/10  من توجيه شؤون الموظفين 25المفوض العام للحصول على قراره وفقا ألحكام الفقرة  

، التمس مدير عمليات األونروا في األردن موافقة  2018أكتوبر/تشرين األول    11بموجب مذكرة مؤرخة   .22

المفوض العام لكي يفرض على المدعي التدبير التأديبي المتمثل في الفصل بإجراءات موجزة، فوافق المفوض  

 . 2018الثاني  نوفمبر/تشرين  4العام على طلب مدير عمليات األونروا في األردن في  

الثاني    8في   .23 بفصله  2018نوفمبر/تشرين  المدعي  األردن  في  األونروا  عمليات  مدير  نائب  أعلم   ،

 بإجراءات موجزة.  
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 ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.  2018نوفمبر/تشرين الثاني   22في  .24

م أرِسلت ، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، ث 2019فبراير/شباط    20في   .25

 .  2019فبراير/شباط  24إلى المدعى عليه في  

إلى 2019مارس/آذار    26في   .26 المدعي  فأرِسل طلب  القضية،  في  النظر  تعجيل  طلب  المدعي  رفع   ،

 المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، رفع المدعى عليه طلبا للمشاركة في اإلجراءات المقامة أمام المحكمة ولتمديد 2019مارس/آذار    27في   .27

 . 2019مارس/آذار  28وقت إليداع رده على الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في ال

، رفضت المحكمة  2019أبريل/نيسان    7( المؤرخ  UNRWA/DT/2019)  068بموجب األمر رقم   .28

طلب المدعي لتعجيل النظر في الدعوى، وقبلت طلب المدعى عليه للمشاركة في المجريات ولتمديد الوقت لرفع  

 رده.

  16، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في  2019أبريل/نيسان    12في   .29

 . 2019أبريل/نيسان   

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي 2019مايو/أيار    2في   .30

 . 2019مايو/أيار  5في 

، قبلت المحكمة طلب  2019مايو/أيار   15مؤرخ ( الUNRWA/DT/2019)  103بموجب األمر رقم  .31

 المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لترجمة رده، فأرِسل الطلب إلى المدعي 2020يوليو/تموز  15في   .32

 في اليوم نفسه. 

رِسلت الترجمة إلى  ، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، فأ2019يوليو/تموز    22في   .33

 المدعي في اليوم نفسه.
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)"األمر    2020نوفمبر/تشرين الثاني    19( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   235بموجب األمر رقم   .34

( سمحت للمدعي بإظهار شهادات من أفراد قال إن المحققين لم يقابلوهم، 1"(، قامت المحكمة بما يلي:  235رقم  

عى عليه بأن يقدم للمحكمة جميع الملحقات بتقرير التحقيق المؤرخ  ( أمرت المد 2أفراد آخرين؛ أي وكذلك من 

( أعلمت الطرفين بقرارها البت في القضية بناء على الوثائق، وأمرت الطرفين  3؛ و 2016يوليو/تموز    10

بتقديم أسباب وحجج مقبولة لعقد جلسة استماع في حال لم يتفقا مع قرار المحكمة البت في القضية استنادا إلى 

 لوثائق. ا

، فأرِسلت 235، أودع المدعي شهاداته الكتابية بموجب األمر رقم  2020ديسمبر/كانون األول    1في   .35

 المرافعة إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفع المدعى عليه جميع الملحقات الخاصة بتقرير التحقيق المؤرخ  2020ديسمبر/كانون األول    3في   .36

 . 2020ديسمبر/كانون األول   6، فأرِسل الرد إلى المدعي في 235رقم  بموجب األمر  2016يوليو/تموز   10

الثاني    2في   .37 أرِسلت 2021يناير/كانون  ثم  المحكمة،  إذن من  بدون طلب  أدلة إضافية  المدعي  ، رفع 

قبلت المحكمة األدلة اإلضافية وأدخلتها  و.  2021يناير/كانون الثاني    4في    مرافعة المدعي إلى المدعى عليه

 القضية.  في سجل

 حجج المدعي 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .38

i) يؤد التحقيق إلى   ملم يقدم دليل جلي ومقنع إلثبات االستنتاجات التي توصل إليها المحقق، وبذلك ل

 استدالل معقول بأن المزاعم أثبتت؛ 

ii)   ،زوج  والشكوى هي نتيجة لخالفات عائلية بينه وبين زوج شقيقته الذي ُطلّق من شقيقة المدعي

 الطالب ب، وإنما أراد االنتقام منه ومن شقيقة المدعي بهدف تلطيخ سمعتهما؛  والد شقيقته هو خال  

iii)  لم يتصرف المحقق بطريقة عادلة ومنصفة، بل أرهبه وشجعه على االستقالة؛ 

iv)  تتبادل عائلة المحقق وعائلة الطالب ب الزيارات المنزلية؛ 
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v)   سرب المحقق تفاصيل التحقيق لعائلة الطالب ب؛ 

vi)   أعلمه رئيس اتحاد الموظفين أنه سيعود إلى وظيفته؛ 

vii)  لم يقابل المحقق الشهود الذين اقترحهم؛ 

viii)  المحقق؛ُحرم من حق استشارة محام من الوكالة أو زميل ليساعده خالل المقابالت مع 

ix)  هو بريء من جميع التهم، فال يوجد شاهد رآه وهو يقبّل الطالب؛ 

x)  الطالب هو الذي سرق الهاتف الجوال من خزانته في المدرسة؛ 

xi)   ناقش مسائل جنسية مع مجموعة من الطالب، وهذا واجبه بصفته معلما؛ و 

xii)  .لم يحضر الطالب إلى منزله قَط 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .39

i) ديبي، وإعادته إلى عمله؛ و  فسخ التدبير التأ 

ii)  أن تحاسب الوكالة المحقق بسبب انتهاك حقوقه في األصول القانونية؛ 

iii)   تزويده بجميع األدلة، بما فيها إفادات الشهود، والهاتف الجوال، والفيديوهات اإلباحية المزعومة؛

 و 

iv)  .التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي قاساها 

 حجج المدعى عليه 

 المدعى عليه الحجج التالية:  يقدم .40

i)  سالمة قرار فصل المدعي بإجراءات موجزة؛ 

ii)   أثبِتت الوقائع التي قام عليها التدبير التأديبي بأدلة جلية ومقنعة؛ 
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iii) أفاد الطالب ب بصورة قاطعة أن المدعي قبّله على فمه وحاول فعل ذلك في مناسبات أخرى؛ 

iv)   في جوال ابنها، كما أكد الطالب ب أن المدعي هو  أكدت والدة الطالب ب أنها رأت مادة إباحية

 الذي أرسل إليه المادة المعنية عبر تطبيق الواتسآب؛

v)   المزاعم، حيث أفاد أنه رأى المدعي والطالب ب وحدهما في غرفة صفية    2تؤيد إفادة الشاهد

 ؛ في أكثر من مناسبة خالية وبابها مغلق

vi)  ب، وأعطاه هاتفا جواال؛ سعى المدعي مرات عدة إلى االختالء بالطالب 

vii)   ناقش المدعي مع الطالب ب مسائل جنسية؛ 

viii) ب ب وابنة المحقق ليست عالقة عائلية؛  لالعالقة بين شقيقة والد الطا 

ix)   أن يثبت  وهذا  معلما،  بصفته  المدعي  نوعية  على  المحقق  مع  مقابالتهم  عدة خالل  علق شهود 

 لهم؛ المحقق لم يكن متحيزا وأن شهود المدعي لم يتم تجاه

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

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

xi)  .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .41

 االعتبارات 

 عملية اتخاذ قرار فصل المدعي بإجراءات موجزة 

 منه على اآلتي:  4في الفقرة  1.110ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   .42

ت  يكون قرار فرض التدابير التأديبية ضمن السلطة االجتهادية للمفوض العام، وقد فّوض
الموارد  مدير  إلى  موجزة  بإجراءات  الفصل  باستثناء  التأديبية  التدابير  فرض  سلطة 
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ال الموظف موظفا في  األالبشرية عندما يكون  وإلى مديري  العامة،  عندما   قاليمرئاسة 
 يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية. 

وحده هو صاحب الصالحية ليفرض على الموظفين التدبير التأديبي    ا كان ذلك، يبين أن المفوض العاملمّ  .43

المتمثل في الفصل بإجراءات موجزة. في القضية الماثلة أمامنا، يبين أن المفوض العام اتخذ القرار الطعين في 

، بيد أن المدعي أعِلم بقرار المفوض العام القاضي بفصله بإجراءات موجزة  2018نوفمبر/تشرين الثاني    4

 من نائب مدير عمليات األونروا في األردن.  2018نوفمبر/تشرين الثاني   8فقط من خالل رسالة مؤرخة 

بجملة    2018نوفمبر/تشرين الثاني    8يفيد نائب مدير عمليات األونروا في األردن في رسالته المؤرخة   .44

"مديرة الشؤون القانونية ودائرة    أمور منها العبارات التالية: "نحن نتفق أن التراكم..."؛ "أجد أن أفعالك..."؛

إلى   باإلضافة  األفعال..."؛  هذه  نعتبر  "ونحن  توصيتي"؛  مع  يتفقون  العام  والمفوض  البشرية  الموارد 

)تاريخها   الموظفين  إلى جميع  التدبير 2018أبريل/نيسان    15رسالتي]النص منقول[  ("؛ "في عملية فرض 

هذه األخطاء وعددها بشأن هوية متخذ قرار فرض التدبير التأديبي    التأديبي]...[ أخذُت في الحسبان".  إن طبيعة

 الطعين في رسالة تُعلم الموظف بفصله بإجراءات موجزة، إنما هو أمر غير مقبول لدى المحكمة.

المحكمة ملمة بفقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف ومفاده "فقط األخطاء اإلجرائية الجسيمة ستؤدي إلى  .45

ن التدبير التأديبي" و"حتى التدبير التأديبي الشديد كإنهاء الخدمة يمكن أن يعتبر شرعيا رغم نزع الشرعية ع 

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

.  Sall 2018-UNAT-889السلوك على اعتداء جسدي أو جنسي" )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

بما يكفي لنزع  33الفقرة   (. لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن األخطاء في القضية الحاضرة ليست جوهرية 

الشرعية عن فرض التدبير التأديبي المتمثل في الفصل بإجراءات موجزة على المدعي. مع ذلك، تحث المحكمة  

صل بإجراءات موجزة موقعة وصادرة عن  الوكالة على تبني إجراء يقضي بأن تكون الرسائل التي تفرض الف

 المفوض العام نفسه.  
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 حقوق األصول القانونية الواجبة 

 العملية التحقيقية 

( لم يسمح له بتلقي مساعدة من محام  2( المحقق كان متحيزا ومصمما على معاقبته؛  1يزعم المدعي أن   .46

المحقق؛   مع  المقابلة  خالل  قانوني  ممثل  شهوده،  3أو  تجاهل  المحقق  األصول  (  في  حقوقه  انتهكت  وبذلك 

 القانونية.   

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية   2016/02في هذا السياق، تفيد النصوص الواردة في التعليمات الفنية   .47

 حول سياسة التحقيق في األونروا على ما يلي: 

. يحظى الشخص موضوع التحقيق بفرصة كافية وعادلة للرد على المزاعم المقامة  25

 دها.  ضده/ض

 ]...[ 

. ال حق للشخص موضوع التحقيق في حضور محام خالل المقابالت، لكن يجوز أن  29

ويجب    لتوفير الدعم العاطفي له.يرافق الشخص موضوع التحقيق طرف ثالث مراقب  
أن يكون المراقب حاضرا بصفة شخصية صرفة، ويجب أال يُسمح له بالتدخل أو مقاطعة  

منه مغادرة المقابلة إذا فعل ذلك. وقبل الشروع في المقابلة،   المقابلة، كما يجوز أن يُطلب 
يجب على المراقب أن يتعهد كتابيا بعدم إفشاء محتويات المقابلة، ويجب أن يكون متاحا  
في الزمن المقرر للمقابلة، وينبغي أال تكون له صلة بالتحقيق. هذا ويبقى حضور الطرف  

 الثالث المراقب خاضعا الجتهاد المحقق.  

أوال، ولئن لم يتوافر نص قانوني في اإلطار التنظيمي للوكالة يجبر الوكالة على تعيين أكثر من محقق   .48

في عمليات التحقيق في المزاعم الخطيرة مثل االنتهاك الجنسي، إال أن المحكمة ترى أنه لو ُعين محققان للتحقيق  

نوع من الممارسة سيتالفى أي تهم تحيز ضد ؛ فهذا اللكان ذلك أكثر حصافة  في المزاعم المثارة ضد المدعي

المحقق، فكل منهما سيدقق عمل اآلخر. بالرغم من ذلك، لّما عجز المدعي عن تقديم أي دليل بشأن الحيادية  

 والتجرد في العملية التحقيقية، فال قيمة لمزاعمه في هذا الصدد.  

التحقيق الحق في وجود مستشار خالل  ثانيا، وكما يبين من األحكام سالفة البيان، ليس للشخص موضوع   .49

 المقابالت، وبهذا ال تقوم لحجة المدعي هذه قائمة.  
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لدائرة خدمات الرقابة الداخلية،   2016/02سالفة الذكر من التعليمات الفنية    25ثالثا، بموجب أحكام الفقرة   .50

السماح   وجوب  القانونية  األصول  تقتضي  قد  لالستئناف،  المتحدة  األمم  محكمة  باستدعاء  وفقه  للطرفين 

-Hepworth 2011-UNATشهود/خبراء للشهادة في المسألة قيد النظر )محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

الفقرتان  178 الفقرة  Landgraf 2014-UNAT-471، وحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  31- 30،   ،

 (.24قرة الف Flores 2015-UNAT-525، حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  30

كما يبين من الوقائع في القضية الحاضرة، لم تدعم مديرة الشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية النية   .51

األولية لمدير عمليات األونروا في األردن إنهاء تعيين المدعي مع دفع تعويضات نهاية الخدمة؛ وقد استندا في 

حقوق األصول   في  رأيهما  على  إثر  هذا  وعلى  والمقنعة.  الجلية  األدلة  قلة  وكذلك  للمدعي  الواجبة  القانونية 

ب ب ووالدته، قررت الوكالة فصل المدعي لمقابالت إضافية أجرتها دائرة خدمات الرقابة الداخلية مع الطا

الرقابة بإجراءات موجزة. ضمن هذا المعنى، تالحظ المحكمة أن التحقيق والمقابالت التي أجرتها دائرة خدمات  

الداخلية عّوضت عن أي قصور اعترى التحقيق األولي. عالوة على ذلك، دُعي المدعي في أثناء المجريات  

المقامة أمام المحكمة إلى تقديم شهادات كتابية من األفراد الذين احتج بأن المحقق لم يقابلهم، وكذلك من أي أفراد  

، ومن السابق  يدا من رئيس اتحاد الموظفين، ومن مشرفهآخرين. لقد قدم المدعي خمس شهادات كتابية، هي تحد 

 زوجته هو، ومن نسيبه، ومن زميل سابق. 

بناء على ذلك، تخلص المحكمة إلى أن حقوق المدعي في األصول القانونية احترمت احتراما وافرا خالل  .52

 أساس لحجة المدعي المنادية  العملية التحقيقية وكذلك خالل المجريات المنعقدة أمام المحكمة. لّما كان ذلك، فال

 بفسخ التدبير التأديبي الطعين بسبب انتهاك الوكالة لحقوقه في األصول القانونية خالل العملية التحقيقية.  

 المجريات أمام المحكمة 

مسألة راسخة" )حكم محكمة األمم المتحدة    همضمن مبدأ العام، فإن أهمية مواجهة الشهود وعملية استجواب .53

(. مع ذلك، القضايا التأديبية ليست جنائية، وال تهدد 33الفقرة      Applicant 2013-UNAT-302لالستئناف  

لالستئناف   المتحدة  األمم  )حكم محكمة  الفقرة  Molari 2011-UNAT-164الحرية".  "ال 30،  وعليه،   .)

فصل بإجراءات ال  تتطلب األصول القانونية دائما أن يحظى الموظف الطاعن في التدبير التأديبي المتمثل في

بحقوق لالستئناف  واستجوابهم  متهميه  مواجهة  موجزة  المتحدة  األمم  محكمة  )حكم   "Applicant 2013-

UNAT-302   والسبب في ذلك أن "هناك ]...[ حاالت يكون فيها حدوث هذه المواجهة مستحيال 33، الفقرة .)
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عي حظي بفرص عادلة ومشروعة للدفاع عن أو غير محبذ"، "ما دام ثبت بدرجة تطمئن فيها المحكمة أن المد 

 (.  36، الفقرة Applicant 2013-UNAT-302نفسه" )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 

(  1)11كام المادة  تالحظ المحكمة أنها تتمتع باجتهاد واسع في مسائل إدارة القضايا، وذلك بموجب أح .54

الفقرة    Nimer 2018-UNAT-879رائية للمحكمة )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  جمن القواعد اإل

تأديبي يفرض 33 (، وأن قواعدها اإلجرائية ال تنص على عقد جلسة استماع عادة على إثر طعن في قرار 

 تدبيرا تأديبيا.  

اف للبت في القضية  خالل المجريات في القضية الحاضرة، رأت المحكمة أن السجل الذي بينها يديها ك .55

-Mbaigolmem 2018بدون الحاجة إلى جلسة استماع شفهية )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف رقم  

UNAT-819  أعلمت المحكمة الطرفين بقرارها البت في القضية بناء  235(. بموجب األمر رقم  28، الفقرة ،

ا مقبولة لعقد جلسة استماع شفهية في حال عدم  على الوثائق، وأمرت الطرفين بأن يقدما للمحكمة أسبابا وحجج

-Abu Hweidi et al 2017-UNATاتفاقهما مع قرار المحكمة )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف   

(. حيث إن الطرفين لما يقدما أي اعتراض على قرار المحكمة البت في القضية الحاضرة بناء  18، الفقرة  779

 القضية بناء على الوثائق.   على الوثائق، فقد بُّت في هذه

أما مسألة وصول المدعي إلى األدلة الوثائقية، فقد قدمت للمدعي في بداية المجريات نسخة مموهة من   .56

التحقيق؛ وفي   التحقيق 2020ديسمبر/كانون األول    6تقرير  تقرير  المموهة من  النسخة غير  المدعي  ، تسلم 

ق المدعي في األصول القانونية احتُرمت بما يكفي، وأنه استطاع  ومرفقاته. لّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن حقو

وقصرا  بالكامل إعداد دفاع استنادا إلى األدلة الوثائقية. وتؤكد المحكمة أيضا على أن هذا الحكم يقوم حصرا  

 على األدلة المتاحة بالكامل للطرفين. 

 االستعراض القضائي للتدبير التأديبي الطعين  

ار فرض تدبير تأديبي عليه هو الفصل بإجراءات موجزة، في المقابل، ينكر المدعي  يطعن المدعي في قر .57

 مزاعم سوء السلوك المثارة ضده. 

وفي مسألة معيار االستعراض في القضايا التأديبية، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة   .58

 بما يلي:   Negussie 2016-UNAT-700من حكمها  18
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ض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة األمم المتحدة للمنازعات  يتطلب االستعرا
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  

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

نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء السلوك    تأديبي ضد موظف". و"عندما يكون إنهاء التعيين 
 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   .59

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

 الخوض في مسألة تناسب العقوبة مع الذنب.

 إثبات الوقائع 

الطالب ب هايع .60 أنه أعطى  المدعي  فا جواال، وأنه خاض معه محادثة في مواضيع جنسية. من  تترف 

الطعين ه التأديبي  التدبير  بسببها في  المدعي  التي عوقب  للطالب ب على فمه  1ي:  الوقائع األخرى  تقبيله   )

( إرساله مواد إباحية إلى هاتف الطالب ب عبر تطبيق واتسآب، وأن  2فعل ذلك في مناسبات أخرى؛    تهحاولمو

( مشاهدته مختليا بالطالب ب في غرفة صفية فارغة في أكثر من 3والدة الطالب ب رأت هذه المواد اإلباحية؛ 

( دفعه لقاء حضور الطالب ب في رحلة مدرسة  5طالب ب في مناسبات عدة؛  ( سعيه إلى االختالء بال4مناسبة؛  

 بدون أعالم أولياء أمره.  

ينفي المدعي المزاعم نفيا قاطعا، ويحاجج أن الشكوى التي رفعها والد الطالب ب كيدية، وأن مردها إلى   .61

 نزاعات بين العائالت.

االعتبار تقاصر المدعي عن دعم حجته بأدلة، في المستهل، وفي ظل إفادة أحد الشهود، ومع األخذ في   .62

 . داحضةترى المحكمة أن وصف المدعي للمزاعم بأنها كيدية وأن مردها إلى خالفات عائلية حجة 

يبين من إفادات شاهدين اثنين وطالبين اثنين أن المدعي اعتُبر معلما جيدا متفانيا في عمله. لكن، كما تقدم   .63

أعطى الطالب ب هاتفا جواال؛ وتالحظ المحكمة عدم وجود سبب وجيه لكي الذكر، فقد اعترف المدعي أنه  

يعطي معلما أحد طالبه هاتفا جواال. أما تفسير المدعي أن الطالب ب هو أحد أقاربه، وأنه هو الذي طلب إلى  

ه هو أنه  الوحيد وراء فعلة المدعي هذ   المعقول  المدعي إعطاءه هاتفا جواال، فليس تفسيرا مقنعا أبدا. التفسير
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صل مع الطالب ب. وعند األخذ في الحسبان إفادات الطالب ب، فإن ا والتو  خصوصية  أراد خوض محادثات 

المدعي أعطى الطالب ب هاتفا جواال بعدما صادر والداه هاتفه عندما اكتشفا مواد إباحية فيه. لّما كان ذلك،  

تفا جواال لكي يبقى على تواصل خصوصي  يتجلى أن نية المدعي وراء فعلته هذه هي أن يعطي الطالب ب ها

 معه.

كما تقدم الذكر، يعترف المدعي الذي يعمل معلما للغة العربية أنه خاض في نقاش في مواضيع جنسية   .64

مع الطالب ب؛ وهو يشرح ذلك بقوله إنه قصد إسداء النصح إليه بسبب البثور/حب الشباب على وجه الطالب 

م يكن الئقا من المدعي بصفته معلم لغة عربية، وال من واجباته، أن يخوض ب. بيد أن هذا الشرح غير مقبول. ل 

 في نقاش من هذا القبيل مع الطالب ب.    

ومن الجلي أن يضا أن المدعي حاول انتهاز فرص عدة ليختلي بالطالب ب. أوال، وبالنظر إلى إفادات   .65

نزله لمساعدته في قراءة ورقة اختباره.  الطالب ب ووالده، ترى المحكمة ثبوت دعوة المدعي للطالب ب إلى م

ثانيا، استنادا إلى اإلفادات ذاتها، من الثابت أيضا أن المدعي بصفته منظم إحدى الرحالت المدرسية، حاول  

ضمان وجود الطالب ب في الرحلة لكي يحظى بفرصة االختالء به بعد نهاية الرحلة. ثالثا، استنادا إلى اإلفادات 

لشهود، من الثابت أيضا أن المدعي شوهد في غرفة صفية فارغة مع الطالب ب في أكثر من ذاتها وإفادة أحد ا

مناسبة. تالحظ المحكمة أن هذه الوقائع، عند النظر فيها بصورة منفصلة، ال تكفي إلثبات ارتكاب االستغالل 

إيالء االعتبار لهذه المحكمة على ضرورة  الفعل. لكن، تشدد  الجنسيين بحكم  أدلة    واالنتهاك  الوقائع بصفتها 

 داعمة للمزاعم المقامة ضد المدعي. 

يخلو سجل القضية من أدلة تلقي بظالل الشك على مزاعم الطالب ب ووالده ضد المدعي. عالوة على   .66

ذلك، تقدم إفادة والدة الطالب ب دعما كبيرا للمزاعم ضد المدعي، فقد أكدت أنها رأت المواد اإلباحية في هاتف  

ضافة إلى ذلك، أفاد الطالب ب أنه عادة يحذف المواد اإلباحية التي يرسلها المدعي عبر الواتسآب، ابنها. باإل

لكنه غفل عن مالحظة أن الفيديوهات اإلباحية تنّزل تلقائيا في غاليري الهاتف، وقد اكتشفت والدته ذلك.  تجد  

بقوة مصداقية الطالب ب  للملفات في المحكمة أن هذه اإلفادة صادقة ومقنعة وتؤيد  التلقائي  التخزين  ، فميزة 

  1غاليري الهاتف خيار يعمل مسبقا. 

 
1 gallery-phones-your-to-media-whatsapp-saving-stop-to-https://faq.whatsapp.com/android/how   

https://faq.whatsapp.com/android/how-to-stop-saving-whatsapp-media-to-your-phones-gallery
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تشدد المحكمة على أن كون إفادات الطالب ب مدعومة بإفادات والدته ووالده أمر ال ينتقص من مصداقية  .67

لالستئناف    كل من هذه اإلفادات وقيمتها اإلثباتية. في سياق مشابه، تحديدا ما جاء في حكم محكمة األمم المتحدة

Wishah 2015-UNAT-537  قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف بما يلي: 26-25، الفقرتان ، 

ال مناص من األخذ في االعتبار أن سوء السلوك المزعوم ارتُكب في سياق عائلي ضد 
أقارب الموظف؛ وفي سياق من هذا القبيل، تأتي الشهادات المتحصل عليها مباشرة من  

بالحدث أو تربطهم قرابة وثيقة بالسيدة أس و/أو آخرين. لّما كان ذلك،   أشخاص تأثروا 
ال يمكن إغفال الصبغة الذاتية فيهم، وال يستطيع التحقيق تحاشي مقابلة هؤالء الشهود، 
فهم شهود "ضروريون" على الوقائع الخاضعة للتحقيق. ]...[، وهذا السياق شائع على  

 على عنف جنساني].[  وجه الخصوص في القضايا التي تنطوي 

بناء على ذلك، ترى المحكمة عدم وجود دليل مقنع يدعم مصداقية المدعي، وأن شروحات المدعي بشأن   .68

 المزاعم تفتقر إلى المصداقية. من جهة أخرى، إفادات الطالب ب ووالدته ووالده مقنعة وصادقة تماما.  

( الشروحات غير  2دعي؛  ( غياب األدلة الداعمة لمصداقية الم1تأسيسا على ما تقدم، وال سيما ما يلي:   .69

المثارة ضده،   المزاعم  المدعي بشأن  التي قدمها  تواصل  3المقنعة  ليبقى على  المدعي  لدى  الواضحة  النية   )

بهاتف جوال؛   تزويده  من خالل  الطالب ب  مع  التي خاضها  4خصوصي  والجنسية  الالئقة  غير  المحادثة   )

الت العديدة التي بذلها المدعي ليختلي بالطالب ب؛  ( المحاو5المدعي مع الطالب ب بصفته معلم لغة عربية؛  

( شهادة والدة الطالب ب بشأن اكتشافها  7يات المتساوقة التي قدمها الطالب ب ووالداه بشأن المزاعم؛  ا( الرو6

المقنعة والصادقة التي قدمها الطالب ب عن مصدر المواد اإلباحية    فادة( اإل8المواد اإلباحية في هاتف ابنها؛  

( غياب أي دافع لدى الطالب ب ووالديه لإلبالغ 9له في إخفائها من التفتيش الروتيني الذي يجريه والداه؛  وفش

( االحتماالت المتأصلة للموقف نظرا إلى الضرر الذي قاساه الطالب ب وعائلته نتيجة  10عن حادثة ملفقة؛ و 

ة جلية ومقنعة من األدلة تثبت بدرجة عالية  لإلبالغ عن حادثة من هذا القبيل، نجدها كلها تتضافر لتشكيل سلسل

 من الترجيح أن سوء السلوك المزعوم قد وقع.    

 سوء السلوك     

على المحكمة اآلن البحث فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، نسرد تاليا نصوص اإلطار   .70

 التنظيمي الساري على هذه القضية. 
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 المحليين: ينص النظام األساسي للموظفين  .71

 1.1النظام األساسي للموظفين رقم 

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

 ]...[ 

 1.4النظام األساسي للموظفين رقم 

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 

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

 على اآلتي:  1.110ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .72

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

في   المحليين  للموظفين  اإلداري  والنظام  األونروا،  في  المحليين  للموظفين  األساسي 
األونروا، أو اإلصدارات اإلدارية األخرى ذات الصلة، أو إخفاقه في مراعاة معايير  

موظف خدمة دولية قد يرقيان إلى سوء سلوك، وقد يؤديان إلى  السلوك المنتظرة من  
  الشروع في عملية تأديبية، وفرض تدابير تأديبية جزاء سوء السلوك.

 على اآلتي:   A/10ينص توجيه شؤون الموظفين  .73

  . االستغالل واالنتهاك الجنسيين يعتبران دائما سوء سلوك خطير. 10

 ]...[ 

ي بـ"إجراءات الشكاوى من االستغالل واالنتهاك الجنسيين" )"التعميم المعن  2010/07ينص التعميم رقم   .74

 "( على ما يلي:  07/ 2010

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

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

جتماعيا أو سياسيا من  بها؛ وهذا يشمل على سبيل الذكر ال الحصر االنتفاع ماليا أو ا
 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. 

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

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

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

في ضوء ما سلف بيانه من أحكام اإلطار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي المحكمة أن أفعال المدعي   .75

  . شكلت انتهاكا جليا للنصوص سالفة البيان، وأن المدعي لم يتصرف بطريقة تليق بمركزه موظفا في األونروا

نحو خطير، بل من المشين، أن يقترف المدعي بصفته معلما االستغالل واالنتهاك  كان من غير الالئق على  

الجنسيين ضد أحد طالبه؛ في هذا المقام، لم تكن أفعال المدعي إساءة استخدام جلية لمهامه وسلطته ضد طالب 

ن؛ وعليه، ال ضعيف ومنتفع من األونروا فقط، بل كانت فعال متعمدا من أفعال االنتهاك واالستغالل الجنسيي 

 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 في النظر إن كان  .76

 التدبير التأديبي المفروض عليه متناسبا مع الذنب. 

 على ما يلي:   A/10ون الموظفين رقم في المستهل، ينص توجيه شؤ .77

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

  بإجراءات موجزة وتشمله. 

تنص    1.110في هذا المقام، تعيد المحكمة إلى األذهان أن قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   .78

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

الفقرة   في  لالستئناف  المتحدة  األمم  أن    Mousa 2014-UNAT-431من حكمها    30ذلك، قضت محكمة 
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استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير التأديبي مع الذنب يقتصر على الحاالت التي تبدو فيها العقوبة "غير  

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

على أنه    2018أبريل/نيسان    15تالحظ المحكمة أن المفوض العام شدد في رسالة إلى الموظفين في   .79

"يجوز إحالة َمن يُظن بهم وفق المعقول أنهم ارتكبوا االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى إجازة إدارية بال أجر  

فترة التحقيق. وفي حال التوصل إلى نتيجة مفادها أنهم ارتكبوا االستغالل واالنتهاك الجنسيين، فسيتلقون  خالل  

 أشد عقوبة تأديبية ممكنة وفقا إلطارنا التنظيمي".  

عالوة على ذلك، يقع الطالب ب بصفته طفال في خانة الناس من أصحاب الوضع "األضعف" بموجب  .80

الصدد، وضع المدعي الطالب ب وعائلته باستغالله مركزه في وضع مؤٍذ جدا في . وفي هذا  2010/07التعميم  

 مجتمعهم المحلي بسبب الحادثة وبسبب كشفها. 

لّما كان ذلك، ورغم أن الفصل بإجراءات موجزة هو التدبير التأديبي األشد الذي تستطيع الوكالة فرضه   .81

اك واالستغالل الجنسيين للقّصر، يكون تدبيرا تأديبيا  على الموظف، إال أن المحكمة تقضي أنه في حاالت االنته

هذا   يوجد سبب العتبار  أمامنا، ال  الماثلة  القضية  في  وفداحته.  هذا  الخطير  السلوك  متناسبا مع طبيعة سوء 

 التدبير مجافيا للمعقول أو تعسفيا أو مشوبا بعوامل خارجية أو تحيز. 

لتي استند إليها التدبير التأديبي، وهو الفصل بإجرءات موجزة، ( الوقائع ا1لّما كان ذلك، وبعد الحكم بأن ) .82

( التدبير  3وقع )خطير  ( الوقائع تدعم من الناحية القانونية االستنتاج أن سوء سلوك  2أثبِتت بأدلة جلية ومقنعة؛ )

خلل إجرائي، أو  ( السلطة االجتهادية للُمدعى عليه لم يُشبها دليل يدل على 4التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ و)

 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:  .83

i)  الدعوى مردودة؛ 

ii) بي التدبير التأديضي بأن تكون الرسائل التي تفرض  ت تحث المحكمة الوكالة على تبني إجراء يق

 الفصل بإجراءات موجزة موقعة وصادرة عن المفوض العام نفسه. المتمثل في 

 

 )ُوقِّع(           

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2021يناير/كانون الثاني  18بتاريخ  

 2021يناير/كانون الثاني   18أدِخل في السجل بتاريخ  

 )ُوقِّع(                                       

 لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان 

 

 


