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 مقدمة 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل    مااتخذته  ينهذه دعوى رفعتها عائشة الرفاعي )"المدعية"( ضد قرار .1

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

 إغالق التحقيق في شكاواها.   قرار بفصلها من الخدمة مع دفع تعويض نهاية الخدمة، وكذلك 

 الوقائع

، وظفت الوكالة المدعية في وظيفة نائبة عميد مركز تدريب  2006أكتوبر/تشرين األول    1اعتبارا من   .2

. وكانت بموجب تعيين محدد األجل  في مكتب إقليم الضفة الغربية  1والخطوة    15المرأة في رام للا على الدرجة  

 المدعية تشغل وظيفة عميد مركز تدريب المرأة في رام للا في الزمن مدار الدعوى الراهنة. 

، أحال مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية إلى دائرة خدمات 2016ن األول  ديسمبر/كانو   21في   .3

الرقابة الداخلية شكاوى عدة ضد موظفين كبار في مركز تدريب المرأة في رام للا من بينهم المدعية، وكان  

 في رام للا.مدار هذه الشكاوى إساءة استخدام السلطة والتحرش وإساءة استخدام موارد مركز تدريب المرأة 

 ، أطلقت دائرة خدمات الرقابة الداخلية تحقيقا في المزاعم سالفة البيان. 2017يناير/كانون الثاني  9في  .4

، أعلم مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية المدعية 2017فبراير/شباط    23بموجب رسالة مؤرخة   .5

 . وجدت يق إلى حين انتهاء العملية التأديبية إن  أنها أحيلت بأثر فوري إلى إجازة إدارية بأجر على ذمة التحق

،  إلى مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية   2017أبريل/نيسان    11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة   .6

 قدمت المدعية شكوى من "أفعال تشهيرية" ضد عدد من الموظفين. 

  ديرين ة خدمات الرقابة الداخلية ومإلى مدير دائر  2017مايو/أيار    13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة   .7

بينهم أحد  الموظفين من  المحظور ضد عدد من  السلوك  المدعية شكوى أخرى من  الوكالة، قدمت  كبار في 

 محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية.

دائرة خدمات إلى محققين اثنين من محققي    2017يوليو/تموز    21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة   .8

 ، قدمت المدعية شكوى أخرى ضد موظف آخر بداعي التشهير.  اخليةالرقابة الد 
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، خلصت دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن المزاعم  2017سبتمبر/أيلول    5في تقرير التحقيق المؤرخ   .9

  لكي يقدم ضد المدعية إلى جملة أمور من بينها وجود أدلة كافية لالستنتاج أن المدعية ضللت السيد محمد شلبي  

 شكوى كيدية ضد السيدة ا. س موضوعها التحرش الجنسي.

، خلصت دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشأن 2017سبتمبر/أيلول    11يم األولي المؤرخ  في تقرير التقي  .10

الشكاوى العديدة التي رفعتها المدعية إلى أن بعض مزاعم المدعية مثبتة. وجاء في توصية دائرة خدمات الرقابة  

فيفة ولم يقتِض إجراء الداخلية أن نوع سوء السلوك الذي تورط فيه بعض الموظفين المعنيين اتسم بجسامة ط

 تحقيق واٍف.  

، أعلم مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية  2017أكتوبر/تشرين األول    9بموجب رسالة تاريخها   .11

نوفمبر/تشرين    28و   19التحقيق، وأتاح لها الفرصة للرد عليها، فردت المدعية عليها في    تقرير  المدعية بنتائج

 . 2017الثاني  

، فرض مدير عمليات األونروا في الضفة  2018سبتمبر/أيلول   13مدعية تاريخها بموجب رسالة إلى ال .12

؛ وفُصلت إليها الغربية على المدعية التدبير التأديبي المتمثل في الفصل من الخدمة مع دفع مكافأة نهاية الخدمة

 ن األول"(.  المدعية عن الخدمة من الوكالة في اليوم نفسه )"التدبير التأديبي الطعين/القرار الطعي 

، أعلم مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية  2018سبتمبر/أيلول    13الرسالة نفسها المؤرخة  بموجب   .13

شكاو في  ذكرتها  التي  مزاعمها  بعض  أن  إزاء العديدة  ها  االمدعية  إدارية  إجراءات  اتخاذ  قرر  وأنه  أثبِتت، 

 الموظفين المعنيين )"القرار الطعين الثاني"(.

، رفعت المدعية طلب مراجعة القرار إلى نائبة المفوض العام، تناولت  2018ر/تشرين األول  أكتوب  8في   .14

 فيه التدبير التأديبي الطعين والقرار الطعين الثاني. 

ثم  2019فبراير/شباط    5في   .15 للمنازعات )"المحكمة"(،  إلى محكمة األونروا  المدعية دعوى  ، رفعت 

 .2019شباط  فبراير/ 11أرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه طلبا للمشاركة في اإلجراءات المقامة أمام المحكمة ولتمديد 2019مارس/آذار    14في   .16

 . 2019مارس/آذار  17الوقت إليداع رده على الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعية في 
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رقم   .17 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2019)   064بموجب  المحكمة  2019  مارس/آذار  27(  قبلت   ،

 لتمديد الوقت لرفع رده.  للمشاركة في اإلجراءات وطلب المدعى عليه 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع رده على الدعوى، ثم أرِسل الطلب  2019أبريل/نيسان    12في   .18

 . 2019أبريل/نيسان  14إلى المدعية في 

، قبلت المحكمة 2019بريل/نيسان  أ  24( المؤرخ  UNRWA/DT/2019)   090بموجب األمر رقم   .19

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده.  

، رفع المدعى عليه طلب تمديد ثان لرفع رده على الدعوى، ثم أرِسل الطلب  2019يونيو/حزيران    7في   .20

 . 2019يونيو/حزيران  9إلى المدعية في 

، قبلت المحكمة 2019حزيران  /يونيو  19( المؤرخ  UNRWA/DT/2019)  120بموجب األمر رقم   .21

 طلب المدعى عليه الثاني لتمديد الوقت لرفع رده.  

لرفع رده على الدعوى، لتمديد الوقت مرة أخرى  اثالث ا، رفع المدعى عليه طلب2019يوليو/تموز  5في  .22

 .  2019يوليو/تموز  7ثم أرِسل الطلب إلى المدعية في 

رقم   .23 األمر  المؤUNRWA/DT/2019)   143بموجب  المحكمة 2019يوليو/تموز    17رخ  (  قبلت   ،

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده.  

المدعي2019أغسطس/آب    1في   .24 إلى  الرد  أرِسل  ثم  الدعوى،  على  رده  عليه  المدعى  رفع    6في    ة، 

 . 2019أغسطس/آب  

ِسل الطلب إلى  ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم أر2019أغسطس/آب    16في   .25

 .  2019أغسطس/آب  18المدعية في 

رقم   .26 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2019)  192بموجب  األول    1(  قبلت 2019أكتوبر/تشرين   ،

 المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.
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ل  ، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لترجمة رده على الدعوى، فأرسِ 2019ديسمبر/كانون األول    2في   .27

 الطلب إلى المدعية في اليوم نفسه. 

األمر رقم   .28 المؤرخ  UNRWA/DT/2019)   237بموجب  األول    12(  قبلت  2019ديسمبر/كانون   ،

 المحكمة طلب المدعى عليه مرة أخرى لتمديد الوقت لترجمة رده.

أرِسلت الترجمة ، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ثم 2020فبراير/شباط  29في  .29

 . 2020مارس/آذار  1إلى المدعية في 

( إيداع مالحظات على رد المدعى 1، رفعت المدعية طلبا تلتمس فيه ما يلي:  2020يوليو/تموز    28في   .30

( تعديل 4( تزويدها بملحقات تقرير التحقيق وملحقات تقرير التقييم األولي، و3( إيداع أدلة جديدة،  2عليه،  

 .2020يوليو/تموز   29أرِسل طلب المدعية إلى المدعى عليه في  طلبات االنتصاف. ثم

رقم   .31 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  126بموجب  رقم    2020أغسطس/آب    9(  )"األمر 

(  2( إيداع مالحظات على رد المدعى عليه، و1"(، قبلت المحكمة طلبَين من طلبات المدعية، أال وهما:  126

( يظهر للمحكمة جميع ملحقات تقرير التحقيق 1المحكمة المدعى عليه أن:  تعديل طلبات االنتصاف. كما أمرت  

المحكمة بنتيجة التحقيق الذي   يعلم(  2، و 69و  57، و55، و 54، و 53، و13باستثناء الملحقات ذوات األرقام  

 أجرته الوكالة في الشكاوى العديدة التي رفعتها المدعية. 

، فأرِسل رد المدعى عليه إلى  126رده على األمر رقم  ، رفع المدعى عليه2020سبتمبر/أيلول   16في  .32

 . 2020سبتمبر/أيلول  27المدعية في 

، رفعت المدعية "نموذج تمثيل قانوني" توّكل فيه السيد محمد عبد 2020أكتوبر/تشرين األول    14في   .33

 للا لتمثيلها أمام المحكمة.  

( النسخة العربية وغير  1فيه ما يلي:    ، رفعت المدعية طلبا تلتمس2020أكتوبر/تشرين األول    18في   .34

التحقيق،   تقرير  من  و2المموهة  عليه،  المدعى  رد  على  مالحظاتها  إليداع  الوقت  تمديد  تعديل طلبات  3(   )

 االنتصاف، فأرِسل طلب المدعية إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 
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ت المحكمة إلى المدعية ، ونظرا إلى بعض الصعوبات الفنية، أرسل2020نوفمبر/تشرين الثاني    1في   .35

 .  126مرة أخرى ملحقات تقرير التحقيق التي أرِسلت إلى المحكمة مع رد المدعى عليه على األمر رقم 

الثاني    9( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   228بموجب األمر رقم   .36 )"األمر    2020نوفمبر/تشرين 

( مددت 2وهة من تقرير التحقيق،  ( كشفت للمدعية النسخة غير المم1"(، قامت المحكمة بما يلي:  228رقم  

و  االنتصاف،  وسائل  لتعديل  طلبها  ولبت  عليه،  المدعى  رد  على  لرفع مالحظاتها  للمدعية  أمرت 3الوقت   )

المدعى عليه أن يقدم للمدعية الترجمة العربية لتقرير التحقيق. أضافت المحكمة أنه إن لم يستطع المدعى عليه  

د النهائي المضروب، فعليه أن يعلم المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا لكي تقديم الترجمة المطلوبة قبل الموع

يتسنى للمدعية المضي في توفير الترجمة على نفقتها الخاصة، ومن ثم تأمر المحكمة المدعى عليه في حكمها 

 بتعويض المدعية عن هذه النفقة.  

)"األمر    2020لثاني  نوفمبر/تشرين ا  16( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   234بموجب األمر رقم   .37

"(، نشدت المحكمة انخراط الطرفين في سبيل البت السريع للقضية من خالل دعوتهما إلى جلسة  234رقم  

 .  2020استماع شفهية تُعقد في النصف الثاني من ديسمبر/كانون األول 

المموهة  ( النسخة غير  1، رفعت المدعية طلبا تلتمس فيه ما يلي:  2020نوفمبر/تشرين الثاني    17في   .38

( التسجيالت الصوتية لـ"بائعي  3( الترجمة العربية لبعض ملحقات تقرير التحقيق، و 2من تقرير التقييم األولي،  

 . 2020نوفمبر/تشرين الثاني    18الطرف الثالث" أو إفاداتهم. أرِسل طلب المدعية إلى المدعى عليه في  

، والتمست المدعية من  234األمر رقم    ، رفعت المدعية ردها على2020نوفمبر/تشرين الثاني    18في   .39

"، ثم أرِسل رد المدعية إلى 228وأن تمضي في الدعوى بروح األمر رقم    234  رقم  المحكمة "فسخ األمر

 . 2020نوفمبر/تشرين الثاني   22المدعى عليه في  

نه ال  ، وأعلم المحكمة أ234، رفع المدعى عليه رده على األمر رقم  2020نوفمبر/تشرين الثاني    19في   .40

ديسمبر/كانون األول   أكد توافره لحضور جلسة االستماع في  أنه  بيد  التحقيق،  لتقرير  يستطيع توفير ترجمة 

 . 2020نوفمبر/تشرين الثاني  22، فأرِسل رد المدعى عليه إلى المدعية في 2020
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، أعلمت  2020نوفمبر/تشرين الثاني    24( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  245بموجب األمر رقم   .41

، ودعت الطرفين إلى امتثال األمر 2020في ديسمبر/كانون األول  استماع  كمة الطرفين أنها لن تعقد جلسة  المح

 . 228رقم 

، رفعت المدعية مالحظاتها على رد المدعى عليه، وعدلت طلبات  2020ديسمبر/كانون األول    10في   .42

 . 2020نون األول ديسمبر/كا 13االنتصاف، ثم أرِسلت مرافعة المدعية إلى المدعى عليه في 

)"األمر    2020ديسمبر/كانون األول    31( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   266بموجب األمر رقم   .43

( النسخة غير المموهة من تقرير التقييم  1"(، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم للمدعية ما يلي:  266رقم  

ا2األولي؛   في خضم  التي أجريت  المقابالت  لبعض  الصوتية  التسجيالت  المثارة ضد (  المزاعم  في  لتحقيق 

( الترجمة العربية لملحقات معينة من ملحقات تقرير التحقيق. في األمر نفسه، رفضت المحكمة  3المدعية، و 

 طلب المدعية إلظهار التسجيالت الصوتية أو اإلفادات الخاصة بـ"بائعي الطرف الثالث".

)"إشعار جلسة االستماع"(،   2020ول  ديسمبر/كانون األ   31بموجب إشعار جلسة االستماع المؤرخ   .44

، وأمرت الطرفين بتأكيد حضورهما  2021فبراير/شباط    22دعت المحكمة الطرفين إلى جلسة استماع تُعقد في  

 .  2021يناير/كانون الثاني   18واقتراح الشهود في موعد أقصاه 

الثاني    18في   .45 ر2021يناير/كانون  لرفع  الوقت  لتمديد  طلبا  المدعية  رفعت  جلسة ،  إشعار  على  دها 

 فأرِسل طلب المدعية إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.  االستماع،

)"األمر رقم    2021يناير/كانون الثاني    19( المؤرخ  UNRWA/DT/2021)   011بموجب األمر رقم   .46

"(، رفضت المحكمة طلب المدعية لتمديد الوقت للرد على إشعار جلسة االستماع، وأمرت الطرفين برفع  011

  21ديهما على إشعار جلسة االستماع بأسرع وقت ممكن عمليا وفي موعد أقصاه نهاية يوم العمل الموافق  ر

 .  2021يناير/كانون الثاني  

وعلى إشعار جلسة    266، رفع المدعى عليه رديه على األمر رقم  2021يناير/كانون الثاني    21و  20في   .47

 .2021يناير/كانون الثاني   24و  21ة في  االستماع، فأرِسلت مرافعة المدعى عليه إلى المدعي

الثاني    28في   .48 رقم  2021يناير/كانون  األمر  على  رديها  المدعية  رفعت  جلسة    266،  إشعار  وعلى 

( السماح لها برفع مالحظاتها 2( أن تؤجل المحكمة جلسة االستماع،  1االستماع، وطلبت في مرافعتها ما يلي:  
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ة. رفعت المدعية أيضا أسماء الشهود المقترحين من جانبها لكي يجري  ( رفع أدلة جديد 3على تقرير التحقيق، و 

االستماع لهم خالل جلسة االستماع، كما قدمت طلبات عدة بشأن تقرير التقييم األولي. ثم أرِسلت مرافعة المدعية 

 . 2021يناير/كانون الثاني   31إلى المدعى عليه في  

رقم   .49 األمر  المؤرخUNRWA/DT/2021)   020بموجب  رقم    2021فبراير/شباط    8  (  )"األمر 

بما يلي:  020 ( أعلمت الطرفين أن  2( رفضت طلب المدعية لتأجيل جلسة االستماع،  1"(، قامت المحكمة 

لبت طلب المدعية لرفع مالحظات على (  Microsoft Teams ،  3الجلسة ستعقد عبر اإلنترنت باستخدام  

( سمحت للمدعية بتقديم شهادات كتابية لشهودها  5ة جديدة،  ( لبت طلب المدعية إليداع أدل4تقرير التحقيق،  

( رفضت الطلبات العديدة التي قدمتها 7( سمحت للطرفين بتقديم مرافعاتهما الختامية كتابيا، و 6المقترحين،  

 المدعية بشأن تقرير التقييم األولي. 

المؤرخ   .50 المعدل  االستماع  جلسة  إشعار  ج  2021فبراير/شباط    8بموجب  االستماع  )"إشعار  لسة 

المعدل"(، دعت المحكمة أربعة شهود إلى جلسة االستماع هم السيد شلبي، والسيدة ا. س والسيدة و. س والسيد  

 توفيق الزير، وأمرت المدعى عليه أن يؤكد حضور الشهود.  

ممتثال ، أودع المدعى عليه الترجمة العربية لبعض ملحقات تقرير التحقيق  2021فبراير/شباط    8في   .51

 . 2021فبراير/شباط  9، ثم أرِسلت الترجمات إلى المدعية في 266بذلك األمر رقم 

رقم   .52 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2021)   023بموجب  رقم    2021فبراير/شباط    11(  )"األمر 

"(، بينت المحكمة أن المدعية تطعن أيضا في قرار الوكالة القاضي بإغالق التحقيق في شكاويها، وأمرت 023

 دعى عليه أن يقدم رده بشأن القرار الطعين الثاني.  الم

نفسه، أعلمت المحكمة الطرفين أيضا أن القرار الطعين الثاني لن يكون موضوع    023وفي األمر رقم   .53

مع   الثاني  الطعين  القرار  بشأن  عليه  المدعى  رد  على  مالحظاتها  بتقديم  للمدعية  وسمحت  االستماع،  جلسة 

  مرافعاتها الختامية.

، أشارت المدعية إلى أنها 2021فبراير/شباط    15جب رسالة إليكترونية إلى قلم المحكمة تاريخها  بمو .54

رفع طلب لتنحية القاضي عن القضية، ولم تُرسل هذه الرسالة اإلليكترونية    2021فبراير/ شباط   21تنوي في 

 إلى المدعى عليه.  
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ار الطعين الثاني، فأرِسلت مرافعة المدعى ، رفع المدعى عليه رده بشأن القر2021فبراير/شباط    20في   .55

 . 2021فبراير/شباط  21عليه إلى المدعية في 

مساء بتوقيت عّمان، رفعت المدعية طلبا لتنحية    10.21، وتحديدا الساعة  2021فبراير/شباط    21في   .56

ة طلب المدعية  ، أرسل قلم المحكم5.11من النظام األساسي للموظفين المحليين رقم    23القاضي. وعمال بالمادة  

 . 2021فبراير/شباط   22إلى لجنة العدل الداخلي في  

، ُعقدت جلسة االستماع المقررة، واستمعت المحكمة إلى المدعى عليه وشاهد 2021فبراير/شباط    22في   .57

 واحد هو السيد شلبي، بينما لم تحضر المدعية أو ممثلها الجلسة.

، أمرت المحكمة  2021فبراير/شباط    22( المؤرخ  UNRWA/DT/2021)  029بموجب األمر رقم   .58

 المدعى عليه أن يترجم رده على القرار الطعين الثاني.  

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على القرار الطعين الثاني، فأرِسلت 2021مارس/آذار    1في   .59

 . 2021مارس/آذار  2مرافعة المدعى عليه إلى المدعية في 

لجنة العدل الداخلي طلب المدعية لتنحية القاضي، فأرِسل قرار لجنة  ، ردّت  2021مارس/آذار    16في   .60

 العدل الداخلي إلى الطرفين في اليوم نفسه.

 ة حجج المدعي

 الحجج التالية:  ةقدم المدعي ت .61

i)   انتُهكت حقوقها في األصول القانونية الواجبة، وذلك ألنها ُحرمت من حقها في اختيار ممثل يمثلها

 أمام المحكمة؛

ii)   تخلفت الوكالة قبل اتخاذ القرارات الطعينة، وفي أعقاب اتخاذها، عن تقديم نسخ للمدعية من تقرير

 التحقيق وتقرير التقييم األولي وكذلك ملحقاتهما؛ 

iii) كان المحققون منحازين في قراراتهم بشأن اختيار الشهود للمقابالت؛ 
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iv) لمدعى عليه ومع شهودها خلال إجرائيا كانت المعاملة التفاضلية التي انتهجها المحققون مع شهود ا

 جسيما، وأظهرت التحامل عليها، وشكلت خرقا لحقها في الدفاع عن نفسها خالل التحقيق؛ 

v)  تخلف المحققون عن مقابلة جميع شهودها المقترحين؛ 

vi) لم ينظر المحققون في بعض مرافعاتها؛ 

vii)  المزعوم، بل جاء مفرطا ومجحفا؛ لم يكن التدبير التأديبي الطعين متناسبا مع فداحة سوء السلوك 

viii)   قام التدبير التأديبي الطعين بصورة باطلة على عامل مشدّد مزعوم هو مقاومتها للتحقيق، وال أثارة

ناهيك عن عدم وجود أي دليل على عدم   إنها قاومت التحقيق،  القائل  من دليل في السجل يؤيد الزعم 

 ع التحقيق تعاونا كامال؛  تعاونها مع التحقيق، بل على عكس ذلك، تعاونت م

ix)   شكرها أحد المحققين على تعاونها  2017سبتمبر/أيلول    14بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة ،

 مع التحقيق؛ 

x)   لم يكن زعم مقاومتها التحقيق مسطورا في رسالة األصول القانونية الواجبة، كما لم يقدم لها في

 مرحلة مبكرة من مراحل العملية التحقيقية؛ 

xi) تام التحقيق مفرطا في التأخير، مما يشكل انتهاكا لإلطار التنظيمي للوكالة؛ جاء اخت 

xii)  جاء قرار عدم التحقيق في شكاواها "مفتقرا لقرينة سالمة القرارات اإلدارية"؛ 

xiii)   .موظفة في مركز تدريب المرأة    عوفي مسألة قرار عدم التحقيق في شكاواها، لم تكن السيدة ك

في رام للا، وبذلك لم تكن جزءا في ما زعم أنه "بيئة تتسم باالستقطاب في مركز تدريب المرأة في رام 

 للا"؛ 

xiv) ا القاضي بإغالق  تخلفت الوكالة عن إمعان النظر في شكاواها المتعددة قبل التوصل إلى قراره

 التحقيق في شكاواها؛ و    

xv)  في بسمعتها  وأضرت  القلق،  لها  وسببت  معنوية شديدة،  بها أضرارا  الطعينة  القرارات  أنزلت 

 مجتمعها المحلي.   
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 ما يلي:  ةالمدعي  تلتمس .62

i)  تزويدها بالنسخة غير المموهة من تقرير التحقيق، وكذلك ملحقاته والتسجيالت الصوتية؛ 

ii)  نسخة غير المموهة من تقرير التقييم األولي، وكذلك ملحقاته والتسجيالت الصوتية؛ تزويدها بال 

iii) أن تعقد المحكمة جلسة استماع؛ 

iv) فسخ التدبير التأديبي الطعين؛ 

v)  تعويضها عن جميع األضرار المادية التي تكبدتها بما في ذلك تكلفة رسوم الترجمة التي دفعتها

 لغة اإلنجليزية إلى العربية؛  لترجمة إفادتها أمام المحققين من ال

vi)   التعويض عن االنتهاك الذي طال حقوقها في األصول القانونية الواجبة؛ 

vii)  التعويض عن األضرار المعنوية التي عانتها نتيجة للتدبير التأديبي الطعين؛ و 

viii)  .إحالة القضية الحاضرة إلى المفوض العام إلنفاذ المساءلة 

 حجج المدعى عليه 

 الحجج التالية:  يقدم المدعى عليه .63

i) سالمة قرار إنهاء تعيين المدعية، فقد أثبِت سوء السلوك بأدلة جلية ومقنعة؛ 

ii)  توافرت األدلة لتؤيد النتائج المثبتة لسوء سلوك المدعية؛ 

iii)   الحكم خالل  من  يعلما  أن  وممثلها  للمدعية  ينبغي   Al Othmanكان 

UNRWA/DT/2019/019    لة لم تقصد منع ممثل المدعية  أن الوكا  2019أبريل/نيسان    17المؤرخ

 من المشاركة في اإلجراءات الحاضرة؛

iv)  المحققون في وضع أفضل التخاذ قرار بشأن من يعتبرونه شاهدا؛ 
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v)  عجزت المدعية عن تقديم أي دليل على أن المحققين كانوا منحازين؛ 

vi) ،وذلك في رسالة   قُدمت للمدعية تفاصيل النتائج التي توصلت إليها دائرة خدمات الرقابة الداخلية

 األصول القانونية الواجبة، وتسنى لها الدفاع عن نفسها، 

vii)  لم يكن التدبير التأديبي الطعين غير متناسب، ولم يكن فيه ظلم للمدعية؛ 

viii)  ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي تلتمسه المدعية؛ و 

ix)  تها المدعية، وال صلة  ال قيمة إثباتية لألدلة المقدمة إلثبات األضرار المعنوية المزعومة التي عان

 بين مطالبة المدعية باألضرار المعنوية والقرارات الطعينة. 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .64

 االعتبارات 

 حقوق المدعية في األصول القانونية الواجبة خالل المجريات المقامة أمام المحكمة 

 اختيار المحامي 

أنها حرمت   .65 المدعية  أمام تحاجج  لتمثيلها  السيد محمد عبد للا،  هو  آخر،  توكيل موظف  من حقها في 

 المحكمة.
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 من القواعد اإلجرائية على ما يلي:  8تنص المادة  .66

. يجوز ألي طرف عرض قضيته بنفسه أمام محكمة المنازعات، أو أن يمثله محام  1

 خارجي.  

وا أو األمانة العامة  . يجوز أيضا للطرف أن يمثله موظف حالي أو سابق في األونر2

 لألمم المتحدة أو غيرها من وكاالت األمم المتحدة أو الوكاالت المتخصصة. 

أساسي   .67 أعاله حق  المقتبس  النص  من  بجالء  يبين  كما  القانوني  التمثيل  اختيار  أن  المحكمة  تستحضر 

-Nimer 2018-UNATللموظفين في قضاياهم المقامة أمام المحكمة )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 

أن   Abdullah UNRWA/DT/2020/012من حكمها  28(. لقد قضت المحكمة في الفقرة 33الفقرة   879

في اختياره ممثال قانونيا لهم؛ مع ذلك، لقد األساسي  رسالة الوكالة إلى ممثل المدعية حدّت من حق الموظفين  

ُحرمت فعليا من توكيل السيد محمد عبد للا    تخلفت المدعية في القضية الحاضرة عن تقديم أي دليل على أنها

ممثال لها. وتالحظ المحكمة أننا لو افترضنا على سبيل الجدل أن المدعية ما استطاعت الحصول على تمثيل  

السيد محمد عبد للا لها إال بعد صدور الحكم المذكور، فقد حظيت منذ ذلك الحين بوقت كاف لتقديم أي حجج  

 لّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن حجة المدعية هذه ال أساس لها. إضافية أمام المحكمة؛

 األدلة الوثائقية 

 . معينة دلة وثائقيةألتشتكي المدعية من عدم توفير الترجمة العربية   .68

، 2019أغسطس/آب    6المحكمة أن المدعية حصلت على تقرير التحقيق منذ    ستحضرفي هذا المقام، ت .69

( ملحقات تقرير  1وإن كانت النسخة مموهة. وبعد طلبات عديدة من المدعية، أرسلت المحكمة إلى المدعية:  

في   وذلك  الثاني    1التحقيق،  في  2،  2020نوفمبر/تشرين  التحقيق  تقرير  من  المموهة  غير  النسخة   )9  

الثاني  نوفمبر/ت  التحقيق في  3،  2020شرين  التي أجريت في خضم  المقابالت  لبعض  التسجيالت الصوتية   )

في   المدعية  إلى  أرسلت  وقد  المدعية،  المثارة ضد  الثاني    21المزاعم  النسخة غير  4،  2021يناير/كانون   )

ربية لملحقات معينة من  ( الترجمة الع5، و 2021يناير/كانون الثاني    24المموهة من تقرير التقييم األولي في  

 .   2021فبراير/شباط  9ملحقات تقرير التحقيق في 

رقم   .70 األمر  في  عليه  المدعى  المحكمة  أمرت  ذلك،  على  لتقرير    228عالوة  العربية  الترجمة  بتوفير 

قبل   الترجمة  توفير  الترجمة إن عجز عن  المدعية عن رسوم  له خيار تعويض  لكنها أيضا وفرت  التحقيق، 



Case No. UNRWA/DT/WBFO/2019/010 

Judgment No. UNRWA/DT/2021/015 

 

Page 14 of 39 

أنه لم يستطع توفير ترجمة    228هائي المضروب. أعلم المدعى عليه المحكمة في رده على األمر رقم  الموعد الن

ستأمر   المحكمة  وكانت  الخاصة،  نفقتها  على  الترجمات  توفير  المدعية  على  ترتب  وعليه،  التحقيق،  لتقرير 

تعرضت المحكمة جميع  المدعى عليه في الحكم بأن يعوض المدعية عن تكلفة الترجمة. عالوة على ذلك، اس

ملحقات تقرير التحقيق، وأمرت المدعى عليه أن يوفر الترجمة العربية للملحقات التي قد تكون ذات صلة بدفاع 

المدعية؛ ونتيجة لذلك، كانت جميع ملحقات تقرير التحقيق متوفرة باللغة العربية واإلنجليزية باستثناء بعض  

 الملحقات التي ال اعتداد بها.

تقر  .71 التقييم األولي، فتستحضر المحكمة أن المدعية لم تحصل على ترجمته العربية. وحيث إن  أما  ير 

بعض مزاعمها قد أثبتت، ترى المحكمة أن المدعية بينت حججها سلفا وبصورة كافية ضد قرار الوكالة إغالق 

األولي عن أي ضرر بها.    التحقيق في شكاواها؛ ولّما كان ذلك، لم يسفر غياب الترجمة العربية لتقرير التقييم

وهذا ينطبق أيضا، مع مراعاة االختالفات، على طلبات المدعية لتوفير ملحقات تقرير التقييم األولي وترجماتها  

 العربية.  

في مسائل إدارة القضية وإظهار األدلة )حكم محكمة   لها سلطة اجتهادية واسعةتستحضر المحكمة أن   .72

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

Uwais 2016-UNAT-675  وأنها في الوضع األمثل لتقييم طبيعة األدلة المقدمة أمامها من (27، الفقرة ،

تئناف الطرفين والقيمة اإلثباتية لها بغية تحقيق التسبيب للنتائج التي تصل إليها" )حكم محكمة األمم المتحدة لالس

Nyawa 2020-UNAT-1024 80، الفقرة  .) 

يضر   .73 لم  الوثائقية  األدلة  لبعض  العربية  الترجمة  توفر  عدم  أن  المحكمة  تقضي  تقدم،  ما  على  تأسيسا 

(، وأن حقوقها في 32الفقرة    Nadeau 2017-UNAT-733بالمدعية )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

صول. وتؤكد المحكمة أيضا  األصول القانونية احتُرمت بما يكفي، وأنها استطاعت بالكامل إعداد دفاع حسب األ

 .  والعربية  على أن هذا الحكم يقوم حصرا على األدلة التي كانت متاحة بالكامل للطرفين باللغة اإلنجليزية

 جلسة االستماع 

. مع االمتثال التام للقيود المفروضة  شفهية  التمست المدعية في دعواها أن تعقد المحكمة جلسة استماع .74

. بموجب األمر  شفهية  المدعية لعقد جلسة استماع  ب ت المحكمة جهودا عدة لتلبية طل، بذل 19-بسبب جائحة كوفيد 

، بذلت المحكمة محاولتها األولى لتنشد انخراط الطرفين في 2020نوفمبر/تشرين الثاني    16المؤرخ    234رقم  
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من ديسمبر/كانون  سبيل البت السريع للقضية من خالل دعوتهما إلى جلسة استماع شفهية تُعقد في النصف الثاني  

، رفعت المدعية طلبا تلتمس فيه إظهار  2020نوفمبر/تشرين الثاني    17. في اليوم التالي، أي  2020األول  

النسخة غير المموهة من تقرير التقييم األولي، وكذلك الترجمة العربية للعديد من ملحقات تقرير التحقيق. وفي  

، عارضت المدعية عقد جلسة استماع شفهية خالل النصف  2020نوفمبر/تشرين الثاني    18اليوم التالي، أي  

 ، وعليه، قررت المحكمة عدم المضي قدما في الجلسة المقترحة. 2020الثاني من ديسمبر/كانون األول 

، دعت المحكمة 2020ديسمبر/كانون األول    31في وقت الحق، وبموجب إشعار جلسة االستماع المؤرخ   .75

تُعق استماع  جلسة  إلى  في  الطرفين  واقتراح  2021فبراير/شباط    22د  بتأكيد حضورهما  الطرفين  وأمرت   ،

،  2021يناير/كانون الثاني    18. هذه المرة، وتحديدا في  2021يناير/كانون الثاني    18الشهود في موعد أقصاه  

   رفعت المدعية طلبا لتمديد الوقت لرفع ردها على إشعار جلسة االستماع.

لمحكمة طلب المدعية، وأمرت الطرفين برفع رديهما على إشعار  ، رفضت ا011بموجب األمر رقم   .76

يناير/كانون الثاني    21جلسة االستماع بأسرع وقت ممكن عمليا وفي موعد أقصاه نهاية يوم العمل الموافق  

في    .2021 فقط  االستماع  جلسة  إشعار  على  ردها  ورفعت  المحكمة  أمر  امتثال  عن  المدعية    28تخلفت 

وذكرت المدعية في ردها جملة أمور من بينها أنها لم تكن معنية "بجلسة استماع ما ؛  2021ي  يناير/كانون الثان

قرار القاضي    "هي إال تزويق"، كما التمست من المحكمة تأجيل جلسة االستماع وذكرت إنها "ستتفهم وتدعم

القضية   نفسه عن  بشأن  "تنحية  المعقولة  وتحفظاتها  المشروعة  مخاوفها  بها  في ضوء  يتعامل  التي  الطريقة 

 القاضي مع القضية". 

، رفضت المحكمة طلب المدعية لتأجيل الجلسة، ودعت أربعة شهود إلى جلسة  020بموجب األمر رقم  .77

 االستماع بموجب إشعار جلسة االستماع المعدل. 

ي  10:21عشية جلسة االستماع، وتحديدا الساعة   .78 تولى  ليال، رفعت المدعية طلب تنحية القاضي الذي 

القضية. في صباح اليوم التالي، قررت المحكمة المضي قدما في عقد جلسة االستماع المقررة ألن طلب المدعية  

من  المقدم  التنحية  طلب  بشأن  قرارا  الداخلي  العدل  لجنة  اتخاذ  قبل  حكمها  إصدار  من  فقط  المحكمة  سيمنع 

عية الذي أشار إلى أنه لم يُرد المشاركة في  في مستهل جلسة االستماع، هاتفت المحكمة ممثل المد والمدعية.  

 جلسة االستماع.  
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أغوار مصد  .79 سبر  باإلمكان  يكن  لم  ذلك،  كان  أخذ  لّما  المدعية عن طريق  تشدد   شهادتهااقية  الشفهية. 

المحكمة على أنها ال تمتلك وسائل إجبار الطرفين على حضور جلسة االستماع، بيد أنها تشير إلى أن على  

الر أن  الطرف غير  المحكمة  تقضي  تنشأ من هكذا تصرف. وعليه،  التي  التبعات  تحمل  اغب في حضورها 

المدعية أعطيت كل فرصة للمشاركة في جلسة االستماع على قدم المساواة مع المدعى عليه، وبذلك احترمت 

 حقوقها في األصول القانونية احتراما شافيا. 

 العملية التحقيقية حقوق المدعية في األصول القانونية الواجبة خالل 

على وجه    .من حجج المدعية أن حقوقها في األصول القانونية الواجبة انتُهكت خالل العملية التحقيقية .80

( الوكالة تخلفت عن تزويدها بتقرير التحقيق وتقرير التقييم األولي وكذلك 1الخصوص، تحاجج المدعية أن:  

( المحققين  4( المحققين لم يمحصوا جميع األدلة التي قدمتها،  3( المحققين لم يقابلوا جميع شهودها،  2ملحقاتهما،  

 ( اختتام التحقيق جاء مفرطا في التأخير.5كانوا منحازين، و 

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية   2016/02في هذا السياق، تفيد النصوص الواردة في التعليمات الفنية   .81

 حول سياسة التحقيق في األونروا على ما يلي:  

فتح أي تحقيق رسمي في مزاعم سوء سلوك، يجب استعراض الزعم والتأكد من    . قبل7

  ألي موظف في األونروا  ليسأن التصرف المزعوم يشكل سوء سلوك في حال ثبوته.  
بناء على طلبه الالحق في أن يُجرى   . يجب أن تستعرض لجنة قبول الشكاوى  تحقيق 

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

 ]...[ 

. ينبغي أن تصدر التوصية عن لجنة قبول الشكاوي بشأن كل زعم جديد في أسرع  9

يوما إن أمكن بعد تلقيه. ينبغي لصانع القرار المصرح له    20وقت ممكن، وفي خالل  

لشكاوى؛  أيام من تسلّم توصية لجنة قبول ا  10أن يحاول تقديم رده و/أو تعليقاته في خالل  

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

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

 ]...[ 

قييم األولي، فهذه من حيث المبدأ، ينبغي أن تمر كل قضية في مرحلة الت  التقييم األولي: 
أنسب  تحديد  بشأن  مستنير  قرار  التخاذ  الزمة  إضافية  معلومات  جمع  تتيح  المرحلة 
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المتوفرة  المعلومات  إلى  استنادا  تقرر  أن  الشكاوى  قبول  للجنة  يجوز  الرد.  خيارات 
عادة على مقابلة المشتكي، واستعراض األولي  المضي بدون تقييم أولي. سيقتصر التقييم  

ذا يستطيع صانع  الوثائق  األولي،  التقييم  إلى  استنادا  للوقائع.  وتقييم موجز  الصلة،  ت 
القرار المصرح له بعد ذلك إطالق تحقيق أو إغالق القضية حسب االقتضاء. ينبغي إتمام  

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

 شكوى/مزاعم. 

لحاالت التي تشكل فيها الوقائع المزعومة سوء سلوك في حال  في ا  التحقيق فيما يلي: 
إنجاز   ويجوز  منها.  للتحقق  وقابلة  موثوقة وجوهرية  المزاعم  كانت  إن  وفيما  ثبوتها، 

  التحقيق بعد تقييم أولي، إال إذا ورد خيار آخر أفضل للتعامل مع الزعم. 

 ]...[ 

اإلداري  الوذلك    :التدخل  فيها  يمكن  التي  الحاالت  أكثر  في  الوقائع بصورة  مع  تعامل 
أو إجراءات استعراض األداء بدال من    المحلي  فعالية وكفاءة من خالل التدخل اإلداري

التحقيق واإلجراءات التأديبية المحتملة، وال ينبغي استخدام هذا الخيار لمعالجة أي زعم  
  يتعلق بسوء السلوك الخطير.

 ]...[ 

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

إطالقها ما أمكن. في معرض تخصيص الموارد المتاحة إلجراء التحقيقات، ينبغي إعطاء  
الحسبان   في  األخذ  مع  خطورة  أشد  السلوك  سوء  فيها  يكون  التي  للمزاعم  األولوية 

المالية واألمنية و/أو مخا  الوكالة.  المخاطر  يجوز تطبيق إجراءات و طر تشوية سمعة 
  بوتيرة أسرع على التحقيقات ذات األولوية حسب المقتضيات لمواجهة المخاطر. 

السلطة  13 الوكالة صاحب  مسؤول  إلى  السلوك  لمزاعم سوء  المثبِتة  التقارير  تُرفع   .

كانت التقارير  إلطالق اإلجراءات التأديبية ضد الموظف المعني عند االقتضاء؛ أما إذا  
صادرة عن دائرة خدمات الرقابة الداخلية، فإنها ترفع إلى المفوض العام. ينبغي تحميل  
إفادات  مثل  التقرير  ملحقات  ذلك  في  بما  المركزي،  القضايا  إدارة  نظام  التقرير على 
الشهود والتسجيالت الصوتية للمقابالت و/أو محاضرها، وينبغي إشعار دائرة خدمات 

 ت استعراض التقرير. د داخلية في حال أرا الرقابة ال

 ]...[ 

في نطاق    لسرية صارمة، وال يجوز كشف محتوياتها  تقارير التحقيق. تخضع جميع  15

إال المتثال العملية التأديبية أو أمام المحاكم اإلدارية في األمم المتحدة،   مما ذكر  أوسع
  ، وال يُسمح بكشفها في أي ظروف أخرى إال بموافقة مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية

تقارير دائرة خدمات الرقابة الداخلية، أو مدير اإلقليم المعني   في حالةأو المفوض العام 
  لتي يجريها اإلقليم المعني. ألغراض التحقيقات ا



Case No. UNRWA/DT/WBFO/2019/010 

Judgment No. UNRWA/DT/2021/015 

 

Page 18 of 39 

 ]...[ 

وجود تحقيق بعدما تُطلب يتناهى إلى علمهم  . على جميع موظفي األونروا، الذين  19

منهم معلومات أو سجالت أو حضور مقابالت، التزام يتمثل في اإلبقاء على محتويات  
يُعلموا إال    المقابلة و/أو طلب المعلومات قيد السرية بما في ذلك عن مشرفيهم الذين قد ال 

بحاجة الشخص إلى حضور مقابلة؛ علما أن اإلخالل بهذا قد يشكل سوء سلوك، وقد  
  يؤدي إلى إجراء تأديبي. 

 ]...[ 

مبلغ عنه )كأن يكونوا مثال  السلوك  ال. يحق للمشتكين، الذين هم أيضا ضحايا سوء  23

، أو سرقة(،  ضحايا تحرش، أو تحرش جنسي، أو استغالل أو انتهاك جنسيين، أو اعتداء
الحصول دوريا على معلومات عن وضع التحقيق في شكواهم، كما يجب أيضا إعالمهم  
عموما بنتيجة التحقيق، وال سيما فيما إن كان الزعم قد أثبِت أم ال. في حالة عدم ثبوت  
المزاعم، ينبغي تزويد المشتكين بمعلومات كافية من شأنها أن تتيح لهم وفق المعقول  

ستنير من حيث الطعن في القرار أو عدم الطعن فيه. أما المشتكون، الذين  اتخاذ قرار م
ليسوا من ضحايا سوء السلوك المبلغ عنه بل ممن يبلغون عن سوء السلوك انطالقا من  
واجبهم الذي يقتضي منهم ذلك، فال حق رسميا لهم في أن يُعلموا بنتيجة التحقيق؛ لكن،  

ما يجوز إعالمهم عموما إن ثبت الزعم أم ال، مع  ينبغي إعالمهم أن التحقيق اكتمل، ك
الشخص   حق  في  السرية  مقتضيات  احترام  على  الشديد  الحرص  وجوب  إلى  التنويه 

  موضوع التحقيق.

 ]...[ 

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

 ضده/ضدها )التشديد في األصل(. 

 لوثائقية الوصول إلى األدلة ا

يبين من النصوص أعاله أنه ال يحق للمدعية، باعتبارها موضوع تحقيق جار، الحصول على مسودة   .82

 تقرير التحقيق خالل العملية التحقيقية؛ وبهذا ال تقوم لحجة المدعية قائمة. 

ة البيان أما المدعية بصفتها مشتكية، وفيما يخص تقرير التقييم األولي بشأن شكاواها، وعمال بالفقرة سالف .83

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية، فقد كانت المدعية على تواصل مستمر   02/ 2016من التعليمات الفنية   23رقم 

مع محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية، وأعِلمت بوضع التحقيق في شكاواها. عالوة على ذلك، أعلم القرار  

في شكاواها التحقيق  أن  بجالء  المدعية  الثاني  تخلص   الطعين  وعليه،  ثبتت.  قد  مزاعمها  وأن بعض  أغلق، 
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لدائرة خدمات الرقابة الداخلية.   2016/02من التعليمات الفنية    23الوكالة امتثلت أحكام الفقرة  أن  المحكمة إلى  

 وعليه، ال أساس لحجة المدعية القائلة إنه كان ينبغي تزويدها بتقرير التقييم األولي خالل العملية التحقيقية. 

 بلة الشهود مقا

سالفة    25تحاجج المدعية أن المحققين تخلفوا عن مقابلة جميع شهودها المقترحين. بموجب أحكام الفقرة   .84

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية، وفقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف، قد   2016/02الذكر من التعليمات الفنية  

دعاء شهود/خبراء للشهادة في المسألة قيد النظر )محكمة تقتضي األصول القانونية وجوب السماح للطرفين باست

، وحكم محكمة األمم المتحدة  31-30، الفقرتان  Hepworth 2011-UNAT-178األمم المتحدة لالستئناف  

 Floresحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  و،  30، الفقرة  Landgraf 2014-UNAT-471لالستئناف  

2015-UNAT-525    بي24الفقرة يقترحهم  (.  الذين  الشهود  بمقابلة جميع  المحققين  إلزام  يعني  هذا ال  أن  د 

نظيمي للوكالة. لّما كان ذلك، ال وجود نص ملزم بذلك في اإلطار التالشخص موضوع التحقيق، وذلك لعدم  

ذاته   ترى المحكمة في القضية الحاضرة أن قرار المحققين عدم مقابلة جميع الشهود الذين اقترحتهم المدعية بحد 

-Uwais 2016-UNATانتهاك لحقوق المدعية في األصول القانونية )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

 (.26الفقرة   675

على األقل حجة ظاهرة )حجة ظاهرية( تبين فيها الكيفية  قدم  ة أنه يترتب على المدعية أن توترى المحكم .85

ابلوا في التحقيق، بيد أن المدعية تخلفت عن ذلك. عالوة والمدى لوجه االعتداد المحتمل لشهودها الذين لم يق

للمدعية أن تقدم شهادات كتابية لشهودها المقترحين بغية    020على ذلك، سمحت المحكمة بموجب األمر رقم  

سد أي نقص قد يكون اعترى العملية التحقيقية. ومع ذلك، تقاصرت المدعية عن اغتنام هذه الفرصة. لّما كان 

 المحكمة أن حجة المدعية هذه ال أساس لها. ذلك، تقضي 

 استعراض أدلة المدعية 

  26تزعم المدعية استحالة أن يكون المحققون قد دققوا في مرافعاتها الضخمة، وال سيما الملحق رقم   .86

، وذلك ألن تقرير التحقيق  2017سبتمبر/أيلول  2صفحة( المرفوعان في  46)  27صفحة( والملحق رقم   70)

في   للفقرة  2017سبتمبر/أيلول    5اكتمل  وفقا  أنه  المحكمة  تستحضر  الذ   25.  الفنية  كر  سالفة  التعليمات  من 

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية، وفقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف، قد تقتضي األصول القانونية  02/ 2016
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 Heأيضا النظر في مزيد من األدلة في سبيل البت العادل في القضية )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  

2016-UNAT-686  الفقرة لمرافعات 47،  دقيق  استعراض  بإجراء  المحققين  إلزام  يعني  ال  هذا  أن  بيد  (؛ 

اهرة )حجة ظاهرية( تبين فيها يتجلى أنه ال اعتداد بها، بل يترتب على المدعية أن تبين على األقل حجة ظ

الكيفية والمدى لوجه االعتداد المحتمل لمرافعاتها فيما يخص التحقيق. لّما كان ذلك، وبالنظر إلى الغياب الجلي 

لالعتداد لهاتين المرافعتين في سياق القضية الحاضرة، تقضي المحكمة أن حجة المدعية في هذا المقام ال أساس 

 لها.

 محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية  مزاعم المدعية ضد 

تزعم المدعية أن محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية كانوا منحازين ضدها، بيد أن الجلي من سجل   .87

ني. عالوة على ذلك، ورغم أن القرار الطعين  ه القضية أن هذا الزعم من جانب المدعية قائم على الظن وتك

جرت مقابلتهم تخلفوا عن احترام سرية العملية التحقيقية، إال أن المدعية  الثاني يقر بأن بعض الموظفين الذين  

لم تقدم أي دليل ظاهري على أن المحققين كانوا مسؤولين عن خروقات السرية و/أو تسببوا بها؛ وبهذا ال تقوم 

 هذه قائمة.  ةلحجة المدعي

 التأخر 

مسألة المواعيد النهائية العديدة خالل ي  فمن حجج المدعية أن اختتام التحقيق اعتراه تأخر مفرط. أما   .88

ليست مواعيد نهائية مطلقة ملزمة للوكالة، بل هي توصيات    االعملية التحقيقية، يبين من النصوص أعاله أنه 

من التعليمات الفنية    9يوما من تلقي أي شكوى )الفقرة    30من قبيل: اتخاذ قرار بإطالق التحقيق أم ال في خالل  

يوما من تلقي أي شكوى    60دمات الرقابة الداخلية(، أو إتمام مرحلة التقييم األولي خالل  لدائرة خ  02/ 2016

لدائرة خدمات الرقابة الداخلية، وإتمام التحقيق خالل ستة أشهر   02/ 2016( من التعليمات الفنية  ii) 10)الفقرة  

 الداخلية(.لدائرة خدمات الرقابة  02/ 2016من التعليمات الفنية   12من إطالقه )الفقرة 

،  2017أبريل/نيسان    11أما ما يخص تقرير التقييم األولي، ورغم أن المدعية أودعت شكواها األولى في   .89

. حيث إن تقرير  2017يوليو/تموز    21مايو/أيار و  13إال أنها قدمت شكاوى إضافية أخرى وذات صلة في  

ع األخذ في م من تسلّم شكواها األخيرة، ويوما  60، أي ضمن  2017سبتمبر/أيلول    11التقييم األولي اختتم في  

االعتبار الشكاوى العديدة والمتصلة التي رفعتها المدعية، تقضي المحكمة أن الوكالة لم تنتهك حقوق المدعية  
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الفقرة   امتثلت  وأنها  القانونية،  األصول  الفنية  ii)   10في  التعليمات  من  الرقابة    02/ 2016(  خدمات  لدائرة 

 الداخلية.

شهرا الفاصلة بين    14تأخر غير المقبول بشأن تقرير التقييم األولي هو الفترة الزمنية البالغة  بيد أن ال .90

المؤرخ   الوكالة  وقرار  المدعية  رفعتها  شكوى  في    2018سبتمبر/أيلول    13آخر  التحقيق  بإغالق  القاضي 

الفقرة   في  لالستئناف  المتحدة  األمم  محكمة  قضت  الصدد،  هذا  في  حكم  40شكاواها.  -Benfieldها  من 

Laporte 2015-UNAT-505    أن "فترة األشهر األربعة التي استغرقها التبليغ بقرار عدم فتح تحقيق رسمي

تجافي صفة الفورية". تعي المحكمة أن المدعية رفعت شكاوى عدة، كما تعلم اآلصرة  فترة  لتقصي الحقائق  

نها، بيد أن هذا التأخر الطويل يجافي المعقول. مع  القوية بين شكاوى المدعية والتحقيق الذي أدى إلى إنهاء تعيي

ذلك، ورغم هذا التأخر في إعالم المدعية بقرار إغالق التحقيق في شكاواها، إال أن المدعية عجزت عن إثبات  

ا كان ذلك، ونظرا إلى غياب أي أثر  الكيفية التي أضر بها هذا التأخر ضمن سياق القاضية الماثلة أمامنا. لمّ 

إغالق    سلبي على الوكالة  قرار  بفسخ  المنادية  المدعية  لحجة  قائمة  تقوم  التأخر، فال  هذا  المدعية من  حقوق 

التحقيق في شكاواها بسبب انتهاك الوكالة لحقوقها في األصول القانونية خالل عملية التقييم األولي وفي التوصل  

 إلى القرار الطعين الثاني. 

التحقيق، تعيد المحكمة   .91 إلى األذهان أن المزاعم التي أثيرت ضد المدعية أحيلت إلى وفي شأن تقرير 

، وأن دائرة خدمات الرقابة الداخلية أطلقت  2016ديسمبر/كانون األول    21دائرة خدمات الرقابة الداخلية في  

اختُتم التحقيق، وذلك بعد نحو    2017سبتمبر/أيلول    5تحقيقا في المزاعم. في    2017يناير/كانون الثاني    9في  

أرسلت الوكالة إلى المدعية رسالة األصول القانونية،   2017أكتوبر/تشرين األول    9انية أشهر من إطالقه. في  ثم

، فرض مدير  2018سبتمبر/أيلول    13. في  2017نوفمبر/تشرين الثاني    28و   19وردت عليها المدعية في  

ثل في إنهاء الخدمة مع دفع تعويضات  عمليات األونروا في الضفة الغربية على المدعية التدبير التأديبي المتم

 نهاية الخدمة.

تقاصرت عن    هاوعليه، تالحظ المحكمة أنه رغم سرعة الوكالة في اتخاذ قرار بإطالق تحقيق، إال أن .92

لدائرة خدمات   02/ 2016من التعليمات الفنية   12إكمال التحقيق ضمن الموعد النهائي الموصى به وفقا للفقرة 

 وهو ستة أشهر. في هذا الصدد، ال ترى المحكمة أن الوكالة انتهكت حقوق المدعية في  الرقابة الداخلية، أال

من التعليمات   12األصول القانونية. تقضي المحكمة أن الموعد النهائي البالغ ستة أشهر المسطور في الفقرة  

خذنا في االعتبار الطبيعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية إنما هو من باب التوصية، كما إذا أ   02/ 2016الفنية  
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المعقدة للتحقيق، فال يعد التأخر شهرين في اختتام التحقيق في المزاعم المثارة ضد المدعية مجافيا للمعقول أو  

 مفرطا.  

شهرا بين اختتام التحقيق    12لكن التأخر غير المقبول في هذه القضية أيضا هو الفترة الزمنية البالغة   .93

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

ضمن إطار زمني محدد. لقد تخلفت المدعية عن بيان الكيفية التي ألحق بها هذا التأخر ضررا بها في سياق هذه 

لك، ونظرا إلى غياب القضية، ناهيك عن أن المدعية كانت في إجازة إدارية بأجر خالل هذه الفترة. لّما كان ذ 

أي أثر سلبي على حقوق المدعية من هذا التأخر، ومع األخذ في الحسبان الخالصة التي آلت إليها المحكمة 

الطعين، فال تقوم قائمة لحجة المدعية المنادية بفسخ التدبير التأديبي الطعين    التدبير التأديبيأدناه، أال وهي تثبيت  

ي األصول القانونية خالل العملية التحقيقية وكذلك في خضم التوصل إلى القرار  بسبب انتهاك الوكالة لحقوقها ف

 الطعين األول. 

 االستعراض القضائي للتدبير التأديبي الطعين 

مع دفع  بسبب سوء السلوك  تطعن المدعية في قرار فرض تدبير تأديبي عليها يتمثل في إنهاء الخدمة   .94

( تضليل السيد شلبي لكي  1راء التأديبي ضد المدعية بسبب ما يلي:  استحقاقات نهاية الخدمة. وقد اتُخذ اإلج

  . يعتقد أن السيدة ا. س رفعت شكوى ضده، وإرهابه لكي يقدم شكوى كيدية من التحرش الجنسي ضد السيدة ا

( إساءة استخدام الموظفين وموارد أخرى في مركز تدريب المرأة في رام للا لتحقيق منفعتها الشخصية، 2س،  

أ(  4عاملين مشددين، أال وهما:  الوكالة  ا  تهمذان اعتبر ل( الزعمان اإلضافيان ال4خلق بيئة عمل عدائية،  (  3

ب( إظهار المقاومة خالل التحقيق من خالل مهاجمة سلوك المشتكين والشهود  4ارتكاب مخالفات متعددة، و

 اآلخرين وأدائهم أو سمعتهم. 

وفي مسألة معيار االستعراض في القضايا التأديبية، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة   .95

 بما يلي:   Negussie 2016-UNAT-700من حكمها  18

يتطلب االستعراض القضائي لقضية تأديبية أن تنظر محكمة األمم المتحدة للمنازعات  
ثناء مجريات التحقيق الذي تجريه اإلدارة.  في األدلة المقدمة وفي اإلجراءات المستخدمة أ

وفي هذا السياق على محكمة األمم المتحدة للمنازعات "النظر فيما إن أثبِتت الوقائع التي  
قامت عليها العقوبة، وفيما إن كانت الوقائع المثبَتة تعتبر سوء سلوك ]حسب النظامين  

ناسبة مع الذنب أم ال". وبطبيعة  األساسي واإلداري للموظفين[، وفيما إن كانت العقوبة مت
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الحال "تحمل اإلدارة عبء إثبات وقوع سوء السلوك المزعوم الذي ألجله اتُخذ تدبير  
تأديبي ضد موظف". و"عندما يكون إنهاء التعيين نتيجة ممكنة، يجب إثبات سوء السلوك  

 يرا". بأدلة واضحة ومقنعة"، و"هذا يعني أن صدق الوقائع المّدعاة راجح رجحانا كب

بناء على ذلك، يجب على المحكمة أوال التثبت فيما إن كانت الوقائع التي قامت عليها العقوبة قد أثبِتت   .96

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

( ثبوت أو  1ة في القضية الحاضرة ما يلي:  الخوض في مسألة تناسب العقوبة مع الذنب. ستستعرض المحكم

( النظر فيما إن كانت تشكل  2عدم ثبوت النتيجة األولى التي عوقبت بسببها المدعية في التدبير التأديبي الطعين،  

( تناسب، أو عدم تناسب، التدبير التأديبي الطعين مع سوء السلوك الخطير الناجم عن 3سوء سلوك خطير، و

 بقة الذكر. النتيجة األولى سا

 إثبات الوقائع 

الدافع األول وراء التدبير التأديبي هو أن المدعية ضللت السيد شلبي موهمة إياه أن السيدة ا. س رفعت   .97

 شكوى ضده، وأن المدعية أرهبته لكي يرفع شكوى تحرش جنسي كيدية ضد السيدة ا. س لكي يحمي نفسه. 

س قبل نحو عامين من إيقاف المدعية    لبي والسيدة ا.يبين من سجل القضية أن سوء فهم وقع بين السيد ش .98

 عن العمل، وأن السيد شلبي والسيدة ا. س حال هذه المسألة بينهما بطريقة ودية.   

إلى مكتبها في   .99 المدعية استدعته  أن  السيد شلبي  تسلّمت    2017فبراير/شباط    22يزعم  بأنها  وأخبرته 

قوال السيد شلبي، مارست المدعية عليه ضغوطا لكي يكتب شكوى تحرش جنسي ضده من السيدة ا. س. وفقا أل

شكوى فورا ضد السيدة ا. س ألنه قد يخسر وظيفته وسمعته وعائلته، كما ذكر أيضا أنها أملت عليه بعض  

أجزاء من نص الشكوى، وال سيما أحداثا لم تقع. ويفيد السيد شلبي أن جميع مزاعمه ضد السيدة ا. س باطلة  

 برمتها. 

المدعية فتنكر أنها أخبرت السيد شلبي أن السيدة ا. س رفعت شكوى ضده، كما تنكر أنها أرهبت  أما   .100

السيد شلبي لكي يرفع شكوى زائفة ضد السيدة ا. س. وتحاجج المدعية أن السيد شلبي جاء لكي يراها وذكر 

يعة خطيرة، ولذلك طلبت اعتبرت شواغل السيد شلبي ذات طب   هامشاكله مع السيدة ا. س؛ كما تفيد المدعية أن

 س في غرفة منفصلة عن مكتبها.   إليه كتابة مزاعمه. تقر المدعية أن السيد شلبي كتب شكواه ضد السيدة ا.
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أنها، رغم  2017فبراير/شباط    23في   .101 المدعية  تذكر  فوري.  بأثر  إدارية  إجازة  إلى  المدعية  أحيلت   ،

عمليات األونروا في الضفة الغربية، وذلك من خالل    توقيفها عن العمل، أرسلت شكوى السيد شلبي إلى مدير

 .  2017فبراير/شباط    27رئيس اتحاد الموظفين، ومن ثم وصلت الشكوى إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية في  

، وجه السيد شلبي رسالة إلى القائم بأعمال عميد مركز تدريب المرأة في رام 2017فبراير/شباط    27في   .102

 واه، وتنص الرسالة على ما يلي: للا يسحب فيها شك 

األربعاء   يوم  مكتبها  إلى  استدعتني  الرفاعي  عائشة  الدكتورة  أن  إعالمك    22أود 

وأخبرتني بأن موظفة كتبت شكوى ضدي]...[ وأن المكتب األمامي    2017فبراير/شباط  

هاتفها بصورة غير رسمية إلجراء المزيد من التحقيق في هذه المسألة. وعندما أخبرتها  
بأن القضية المذكورة غير صحيحة وبأن سوء فهم قد وقع قبل عامين]...[ هددتني بفقدان  
وظيفتي وسمعتي وعائلتي ومكانتي المهنية واالجتماعية إذا لم أكتب رسالة ضد الموظفة  
فورا. طلبت أن أغادر المكتب للتفكير والتحدث إلى]...[ أخبرتني بأنها ال تريد أن يتدخل 

ية )وبأنها يجب أن تبقى بيننا نحن االثنين( أخبرتها بأن لدي محاضرات أحد في هذه القض 
علي إلقاؤها، فقالت لي إن الرسالة أهم من إلقاء المحاضرات، وإن الوقت ضيق، وإنه  
ينبغي كتابة الرسالة اآلن وفورا. جلست معي في المكتب وأملت علي ما ينبغي أن أكتبه  

 في الرسالة.  

المسألة، تناهى إلى علمي أنه ال رسالة  من    لتأكد ائب العميد لذلك، عندما قصدت ن بعد  
 .   ذكورة ُرفعت ضدي. ولذلك، أطلب سحب الرسالة التي رفعتها سابقا ضد الموظفة الم

للسيد  .103 المحكمة االستماع  بالخطورة، قررت  التأديبي  التدبير  الدافع األول وراء  اتسام طبيعة  إلى  نظرا 

ت المحكمة إلى السيد شلبي، بيد أن السيدة ا. س رفضت اإلدالء بالشهادة أمام س. وقد استمع  شلبي والسيدة ا.

 المحكمة. وحيث إن السيدة ا. س لم تعد موظفة، استحال إجبارها على اإلدالء بالشهادة أمام المحكمة. 

يتعذر   .104 بما  المزعومة متضاربتان  الكيدية  الشكوى  والمدعية حول  السيد شلبي  إن رواية كل من  حيث 

تستعالت أن  من  مناص  فال  كلتاهما صحيحة،  تكون  أن  المستحيل  من  إن  وحيث  بينهما،  المحكمة  وفيق  رض 

المتحدة لالستئناف في    جانبينإفادات/شهادات ال الشهود. في هذا الصدد، شددت محكمة األمم  إفادات  وكذلك 

 منه بما يلي:   70، وتحديدا في الفقرة Al Othman 2019-UNAT-972حكمها 

الء قدر من المراعاة للنتائج الوقائعية التي خلصت إليها محكمة األمم المتحدة  ينبغي إي
المحكمة االبتدائية، ال سيما   الشفهية. وتتمتع    في مقامللمنازعات بصفتها  سماع األدلة 

محكمة األمم المتحدة للمنازعات بميزة تقييم سلوك الشهود أثناء إدالئهم باألدلة، وهذا  
 اقية الشهود ومدى إقناعية أدلتهم". أمر حاسم لتقييم مصد 
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مع االستئناس بهذا الفقه، ستنظر المحكمة اآلن على التوالي في مصداقية كل من المدعية والسيد شلبي،  .105

 وكذلك في إقناعية أدلتهما. 

 ة المدعي ➢

جل في هذا الوضع، يجب تقييم مصداقية المدعية بناء على األدلة الوثائقية وإفادات الشهود. يبين من الس .106

أن المدعية اعتُبرت مديرة كبيرة وزميلة جيدة بسمعة ال تشوبها شائبة إلى أن أحيلت إلى إجازة إدارية ومن ثم  

فبراير/شباط    27أن عشرة موظفين وقعوا عريضة في    على وجه الخصوص   إنهاء تعيينها. تالحظ المحكمة

موجهة إلى المفوض العام ضد وضع المدعية في إجازة إدارية، كما تالحظ المحكمة أن السيدة و. س   2017

 كانت من بين الموقعين على العريضة. 

محكمة، دعت المحكمة السيدة و. س إلى جلسة االستماع بصفة شاهدة، بيد أنها رفضت الظهور أمام ال .107

وحيث إنها لم تعد موظفة، استحال إجبارها على اإلدالء بالشهادة أمام المحكمة. لكن، ذكرت السيدة و. س بجالء  

أن المدعية وبختها ألنها لم تخبر المدعية عن المسألة بين السيد شلبي    2017فبراير/شباط    22أمام المحققين في  

 والسيدة ا. س.  

مدعية أخبرتها بأن شخصا رفع شكوى ضد السيد شلبي والسيدة ا. س، س أيضا أن ال  أفادت السيدة و. .108

وأنها كانت مسؤولة عن جمع األدلة في هذا الشأن. وقد أرادت المدعية من السيدة و. س أن تكتب فورا، أي في 

، رسالة بشأن ما تعرفه عن المسألة بين السيدة شلبي والسيدة ا. س، كما عرضت عليها  2017فبراير/شباط    22

 أن تعد مسودة الرسالة لها، بيد أن السيدة و. س رفضت العرض وأخبرت المدعية بأنها ستكتب الرسالة بنفسها. 

ال سبب أمام المحكمة لتشك في صحة إفادات السيدة و. س للمحققين، ال سيما في ضوء احتجاجها الصريح   .109

رفوعة إلى المدعية أن المدعية لم على وضع المدعية في إجازة إدارية. من الجلي أيضا في شأن الشكوى الم

يكن عليها قَط واجب جمع األدلة، ناهيك عن أن تناقش مع أطراف ثالثة شكوى ُرفعت لها. ويبين من سجل  

 القضية أيضا عدم وجود شكوى مرفوعة ضد السيد شلبي أو السيدة ا. س.

دعم مصداقية المدعية، وأن  تأسيسا على ما تقدم، يجب على المحكمة التشديد على عدم وجود دليل مقنع ي .110

يثير تساؤالت خطيرة حول مصداقيتها. بناء على ذلك،   في تعاملها مع السيدة و. س  فعل المدعية سالف الذكر

 ترى المحكمة أن رواية المدعية لألحداث غير مدعومة بمصداقيتها الشخصية. 
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 السيد شلبي  ➢

لبي لتلفيق مزاعم ضد المدعية، ال سيما  في المستهل، تشدد المحكمة على عدم وجود دافع لدى السيد ش .111

أنه لم يكن ضمن الموظفين السبعة في مركز تدريب المرأة في رام للا الذين رفعوا شكاوى ضدها. أما شهادته،  

فترى المحكمة أنها تتسق مع اإلفادات التي قدمها في مراحل أبكر، فقد أكد بوضوح على أن المدعية ضللته  

فعت شكوى تحرش جنسي ضده، كما أكد أن المدعية أرهبته لكي يكتب فورا شكوى  س ر  لتوهمه أن السيدة ا. 

ووظيفته  س لكي يحمي نفسه ولكي يتحاشى خسارة سمعته    تحرش جنسي مضادة غير مؤرخة ضد السيدة ا.

 س في الشكوى التي رفعها باطلة جملة وتفصيال.   وعائلته. أقر السيد شلبي أيضا أن مزاعمه ضد السيدة ا.

المحكمة أن مصداقية السيد شلبي في مراجم الشك، فمن الجلي أنه رفع شكوى تحرش جنسي زائفة    تدرك .112

وإن كان ذلك تحت الضغط وبناء على معلومات باطلة من مشرفته. مع ذلك، تالحظ المحكمة أيضا أنه سارع  

شكواه، ويذكر فيها   فور علمه بعدم وجود شكوى ضده، أي بعد أربعة أيام، إلى كتابة رسالة أخرى يسحب فيها

 أن المدعية أجبرته على كتابة شكوى كيدية.  

تشجب المحكمة أفعال السيد شلبي بأشد العبارات، غير أن المحكمة ال تشك في صدق إفاداته وشهادته   .113

س كانت من بين موظفي المركز الذين   بشأن المزاعم التي أثارها ضد المدعية. تستحضر المحكمة أن السيدة ا.

. باإلضافة إلى ذلك، تجد شهادة  ذمهاوى ضد المدعية، مما يعني وجود الدافع لدى المدعية لمحاولة  رفعوا شك

س والسيد شلبي    السيد شلبي دعما قويا لها في التشابهات الجلية بين سلوك المدعية في تعاملها مع السيدة و.

ذلك، ترى المحكمة أن إفادات السيد   . لّما كان2017فبراير/شباط    22عشية إحالتها إلى إجازة إدارية، أي في  

 شلبي وشهاداته مقنعة تماما رغم مصداقيته موضع الشك.

( تضليل المدعية  2( غياب األدلة الداعمة لمصداقية المدعية؛  1تأسيسا على ما تقدم، وال سيما ما يلي:   .114

س لكي تجعلها تكتب رسالة بذريعة واجبها    ( تضليل المدعية للسيدة و.3للسيد شلبي حول وجود شكوى ضده؛  

الشكاوى؛   بشأن إحدى  يحتم عليها جمع األدلة  لتلفيق مزاعم ضد  4الذي  السيد شلبي  لدى  دافع  ( عدم وجود 

( وجود الدافع 6( ترهيب المدعية للسيد شلبي ومساعدته لكي يكتب شكوى تحرش جنسي زائفة؛  5المدعية؛  

( تساوق رواية  7ا كانت من بين موظفي المركز الذين قدموا شكوى ضدها؛  س ألنه  السيدة ا.  لذملدى المدعية  

( الدعم القوي المستمد من إفادات السيدة و. س  8ضد المدعية؛ و  هالسيد شلبي في مناسبات عدة بشأن مزاعم
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الية  لمزاعم السيد شلبي ضد المدعية، نجدها كلها تتضافر لتشكيل سلسلة جلية ومقنعة من األدلة تثبت بدرجة ع

 من الترجيح أن سوء السلوك المزعوم قد وقع.    

 سوء السلوك     

على المحكمة اآلن النظر فيما إن كانت الواقعة المثبتة تشكل سوء سلوك، أال وهي أن المدعية ضللت  .115

السيد شلبي موهمة إياه أن السيدة ا. س رفعت شكوى ضده، وأن المدعية أرهبته لكي يرفع شكوى تحرش جنسي  

 ضد السيدة ا. س. نسرد تاليا نصوص اإلطار التنظيمي الساري على هذه القضية.كيدية 
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 ينص النظام األساسي للموظفين المحليين:  .116

 1.1النظام األساسي للموظفين رقم 

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

 ]...[ 

 1.4اسي للموظفين رقم النظام األس

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

 ]...[ 

 10.2النظام األساسي للموظفين رقم 

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

 على اآلتي:  1.110ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .117

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

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

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

، المعني بالتدابير واإلجراءات التأديبية، على  A/10/Rev.3م  ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رق .118

 ما يلي: 

األفعال غير المشروعة األخرى التي قد تبلغ مبلغ سوء السلوك الخطير    تشمل . ]...[  10

 ما يلي ذكرا ال حصرا: 

األساسي    - وبالنظامين  المتحدة،  األمم  بميثاق  خطيرا  استخفافا  يظهر  الذي  السلوك 
ن المحليين في األونروا، وباإلصدارات اإلدارية، وبقيم األمم المتحدة، واإلداري للموظفي 

 أو بمعايير السلوك المنتظرة من موظفي الخدمة المدنية الدولية]...[  

حول "إجراءات المزاعم والشكاوى والحماية من االنتقام بسبب    5/2007من التعميم رقم    5تنص الفقرة   .119

 ون مع عمليات المراجعة والتحقيق" على ما يلي: اإلبالغ عن سوء السلوك وبسبب التعا
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المترتبة عليه بموجب   التزاماته  امتثال  إخفاق موظف في  السلوك"  ]...[ يشمل "سوء 
أو   للموظفين،  اإلداري  والنظام  للموظفين،  األساسي  والنظام  المتحدة،  األمم  ميثاق 

واإل األساسي  النظامين  أو  الصلة،  ذات  األخرى  اإلدارية  الماليين  اإلصدارات  داري 
لألونروا، أو إخفاقه في مراعاة معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية دولية بما في ذلك 

 أي طلب أو توجيه من أي موظف النتهاك أي من هذه القواعد أو المعايير. ]...[ 

الدولية" على ما يلي حول "معايير السلوك المنقحة لموظفي الخدمة المدنية    07/ 2014ينص التعميم رقم   .120

 في األجزاء ذات الصلة:

التي يسترشد بها    تلك. القيم المكرسة في منظمات األمم المتحدة يجب أن تكون أيضا  3

األساسية،   اإلنسان  أال وهي: حقوق  أفعالهم،  في جميع  الدولية  المدنية  الخدمة  موظفو 
والنساء واألمم كبيرها    والعدالة االجتماعية، وكرامة الفرد وقدره، واحترام ما للرجال 

 وصغيرها من حقوق متساوية. 

 ]...[ 

المتحدة جميع أوجه سلوك موظفي  5 النزاهة المكرس في ميثاق األمم  . يشمل مفهوم 

الخدمة المدنية الدولية، بما في ذلك صفات األمانة والصدق والتجرد واالستقامة، وهذه 
 مكرستين في الميثاق. الصفات صفات أساسية شأنها شأن الكفاية والفعالية ال

 ]...[ 

عن  13 ويُساءلون  مسؤولون  المستويات،  جميع  في  الدولية،  المدنية  الخدمة  موظفو   .

 جميع ما يتخذونه من إجراءات وقرارات وما يعقدونه من التزامات أثناء القيام بمهامهم. 

 ]...[ 

لة أن يسود  . يحتل المديرون والمشرفون مواقع قيادية، وتقع على عاتقهم مسؤولية كفا16

االنسجام في مكان العمل على أسس االحترام المتبادل، كما ينبغي أن يتسع صدرهم لكل 
وجهات النظر واآلراء وأن يكفلوا حصول الموظفين ذوي الجدارة على ما يستحقونه من  
تقدير. وعليهم توفير الدعم لموظفيهم، وهو أمر له أهميته الخاصة إذا تعرض الموظفون  

أدائهم لواجباتهم، كما تقع على المديرين مسؤولية توجيه موظفيهم    اشئ منالنلالنتقاد  
 وتحفيزهم وتشجيع تطويرهم. 

يقع عليهم التزام خاص بمراعاة أرفع معايير    بذلك. يضرب المديرون قدوة حسنة، و 17

السلوك، فال يليق بهم إطالقا أن يطلبوا صنيعا أو هدايا أو قروضا من موظفيهم؛ وعليهم  
خوا الحياد وأن يمتنعوا عن الترهيب والمحسوبية. وفي المسائل المتعلقة بالتعيين  أن يتو 

أو بالحياة الوظيفية لآلخرين، ال ينبغي لموظفي الخدمة المدنية الدولية أن يحاولوا التأثير  
 على زمالئهم لمآرب شخصية. 
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وإساءة   –رش الجنسي  بما في ذلك التح  –بحظر التمييز والتحرش  الخاص    2010/ 06ينص التعميم رقم   .121

  على ما يلي:  استعمال السلطة،

 ف الوكالة ]...[ التحرش، ]...[ إساءة استعمال السلطة كما يلي: . تعرّ 6

 ]...[ 

يُتوقع أو يُدرك منه وفق   به قد  التحرش هو أي سلوك غير الئق وغير مرحب  )ب( 
شكل   التحرش  يأخذ  وقد  آخر.  لشخص  إذالال  أو  إساءة  يسبب  أنه  أو  المعقول  كلمات 

إيماءات أو أفعال تميل إلى إزعاج شخص آخر أو إفزاعه أو إساءة استعماله أو الحط  
من قدره أو ترهيبه أو التقليل من شأنه أو إذالله أو إحراجه، ومثلها األفعال التي تخلق  

 بيئة عمل تتسم بالترهيب والعدوانية واإلساءة. 

 ]...[ 

السلطة هي االستخدام   )ث( تأثير أو نفوذ أو  إساءة استعمال  الالئق لموقع  غير 
سلطة ضد شخص آخر؛  وينطوي هذا على خطورة خاصة عندما يستخدم شخص تأثيره  
أو نفوذه أو سلطته ليؤثر تأثيرا غير الئق في الحياة المهنية لشخص آخر أو في أحوال  

األداء أو    توظيفه، ويشمل هذا ِذكرا ال حصرا التعيين أو االنتداب أو تجديد العقد أو تقييم 
الترقية. وقد تشمل إساءة استعمال السلطة السلوك الذي يخلق بيئة عمل عدائية أو مسيئة  
ويتسم   اإلكراه.  أو  االبتزاز  أو  التهديدات  أو  الترهيب  استخدام  ِذكرا ال حصرا  تشمل 
التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، بخطورة خاصة عندما يقترنان بإساءة  

 .  )التشديد في األصل(  سلطة استعمال ال

في ضوء ما سلف بيانه من أحكام اإلطار التنظيمي الساري في الوكالة، تقضي المحكمة أن أفعال المدعية   .122

شكلت انتهاكا جليا للنصوص سالفة البيان، وأن المدعية لم تتصرف بطريقة تليق بمركزها موظفة في األونروا.  

أن تضلل أحد  بصفتها مديرة كبيرة  المشين، من جانب المدعية    كان من غير الالئق على نحو خطير، بل من

جنسي كيدية. في هذا المقام، لم تكن أفعال المدعية   شهبه وتساعده لجعله يرفع شكوى تحرمرؤوسيها وأن تر 

ها فحسب، بل كانت أيضا أفعاال متعمدة تبين استخفافا  ي إساءة استعمال جلية لمهامها وسلطتها على أحد مرؤوس

بميثاق األمم المتحدة، وبالنظامين األساسي واإلداري للموظفين المحليين في األونروا، وباإلصدارات   خطيرا

اإلدارية، وبقيم األمم المتحدة، وكذلك بمعايير السلوك المنتظرة من موظف يعمل تحت لواء األونروا. وعليه، 

 كل سوء سلوك خطير.ال شك لدى المحكمة في أن أفعاال من هذا القبيل من مديرة كبيرة تش
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 التناسب 

بعد وصف أفعال المدعية بأنها سوء سلوك خطير، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في النظر إن كان   .123

 التدبير التأديبي المفروض متناسبا مع الذنب الثابت عليها. 

 على ما يلي:   A/10في المستهل، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .124

الخ11 السلوك  يشكل سوء  الفصل  .  إلى  التأديبية تصل  التدابير  أشد  إليقاع  سببا  طير 

  بإجراءات موجزة وتشمله. 

تنص    1.110في هذا المقام، تعيد المحكمة إلى األذهان أن قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   .125

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

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

مع الذنب يقتصر على الحاالت التي تبدو فيها العقوبة    ةالتأديبي  العقوبةأن استعراض المحكمة لمسألة تناسب  

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

المدعية في القضية الماثلة أمامنا مديرة كبيرة تشغل منصبا اؤتمنت عليه، مما يجعل  تالحظ المحكمة أن .126

سلوكها أكثر خطورة ألنها تضطلع بواجب ضرب قدوة حسنة لمرؤوسيها وللموظفين، وبواجب احترام قيم  

ظفة خدمة مدنية تعمل تحت راية األمم األمم المتحدة، وأن تعمل وفقا ألسمى معايير السلوك المنتظر من مو

المتحدة. إن تضليل المدعية ألحد مرؤوسيها لكي يرفع شكوى كيدية لهدف وحيد هو اإلساءة لموظفة أخرى 

تعمل تحت إشرافها أمر يتسم بخطورة خاصة. عالوة على ذلك، ال بد أن المدعية بصفتها مديرة كبيرة كانت  

اطلة تحمل في ثناياها ضررا شديدا على األفراد المعنيين، وال يقتصر  تعرف أن اتهامات التحرش الجنسي الب 

 ذلك على الضرر الشخصي، بل يتعداه ليطال عائالتهم وسمعتهم في مجتمعاتهم.  

وعليه، رغم أن الفصل من الخدمة مع تعويضات نهاية الخدمة عقوبة شديدة، إال أن المحكمة تراها عقوبة   .127

 السلوك الخطير الذي ارتكبته المدعية وفداحته في القضية الحاضرة. متناسبة مع طبيعة سوء 

لها المدعية في التدبير التأديبي الطعين قد أثبتت، وحيث إنها  جحيث إن النتيجة األولى التي عوقبت أل .128

، فال ضرورة هذا  تشكل سوء سلوك خطير، وحيث إن التدبير التأديبي الطعين متناسب مع سوء السلوك الخطير

 تستعرض المحكمة فيما إن ثبتت الدوافع األخرى الكامنة وراء التدبير التأديبي بما في ذلك العوامل المشددة.    ألن  
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( إحدى الوقائع التي استند إليها التدبير التأديبي، وهو إنهاء الخدمة مع 1لما كان ذلك، وبعد الحكم بأن ) .129

)دفع   ومقنعة؛  جلية  بأدلة  أثبِتت  الخدمة،  نهاية  الواقعة  2استحقاقات  هذه  القانونية  المثبتة  (  الناحية  من  تدعم 

( السلطة  4كان متناسبا مع الذنب المثبت؛ و)  الطعين  ( التدبير التأديبي3االستنتاج أن سوء سلوك خطير قد وقع )

رائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع  االجتهادية للُمدعى عليه لم يُشبها دليل يدل على خلل إج

 أو خطأ في القانون، تجد المحكمة وجوب رد طعن المدعية في التدبير التأديبي الطعين. 

 قرار إغالق التحقيق في شكاوى المدعية 

تطعن المدعية في قرار الوكالة القاضي بإغالق التحقيق في شكاواها ضد جمع من الموظفين، وتحاجج   .130

تدبير تأديبي مستتر. تقضي المحكمة أن حجة المدعية ال أساس لها، وذلك لعدم فرض    القرار  ية أن هذاالمدع

أي عقوبة من العقوبات المسطورة في القائمة المستنفدة للتدابير التأديبية الواردة في النظام اإلداري للموظفين  

 .  1.110المحليين رقم 

، قدمت المدعية شكاوى عدة ضد عدد  2017يوليو/تموز    21أبريل/نيسان و   11في الفترة الواقعة بين   .131

، أعلم مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية  2018سبتمبر/أيلول    13من الموظفين. بموجب رسالة مؤرخة  

المدعية ردا على شكاواها العديدة أن بعض مزاعمها أثبِتت، وأنه قرر اتخاذ إجراءات إدارية إزاء الموظفين  

 المعنيين. 

 على اآلتي:    06/2010نص التعميم  ي .132

 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 

. يجوز أن يتخذ مدير اإلقليم أو مدير الموارد البشرية، حسب ما يالئم الحالة، أحد  29

 اإلجراءات التالية: 

إذا اعتُبر أن المزاعم بال أساس، وشريطة أن الشكوى ُرفعت باعتقاد معقول بأن ما   ()أ
حيح، فلن يُتخذ أي إجراء إذا تبين أن الشكوى في غير محلها أو أنها  يتم اإلبالغ عنه ص

باطلة؛ وستُغلق القضية وسيُقدم لكل من الجاني المزعوم والفرد المتضرر موجز لنتائج  
اهم؛ وفي الحاالت التي  التحقيق واستنتاجاته. ويجوز أن يُطلب إلى المشتكين دعم شكاو

فيها بحسن    يثبت  تقدم  لم  الشكاوى  أن  أن  يجوز  معقولة،  أسس  بدون  أو  يُخضع  نية 
 إلجراء تأديبي.   المشتكون
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إذا اعتُبر أن هناك أساس وقائعي للمزاعم لكنه ال يبرر إقامة إجراءات تأديبية   ()ب 
في   سيُتخذ  الذي  اإلداري  اإلجراء  بشأن  قرار  يُتخذ  فسوف  آخر،  إجراء  يستوجب  بل 

أو   لفت نظر حصرا التدريب اإللزامي أو  المسألة، علما أنه يجوز أن يشمل هذا ذكرا ال 
تغيير المهام أو المسؤوليات أو اإلرشاد أو أي إجراء تصحيحي آخر. ويُعلم الموظف  

 والمشتكي بنتيجة التحقيق وباإلجراء قيد االتخاذ. 

إذا اعتُبر أن المزاعم قامت على أسس قوية وأن سوء سلوك قد وقع، سوف   ()ت 
من النظام اإلداري للموظفين    Xئمة بموجب الفصل العاشر يُشرع بإجراءات تأديبية مال 

 من النظام اإلداري للموظفين المحليين، حسب الحالة.  Xالدوليين أو الفصل العاشر  

 أي إجراء آخر يعتبر مالئما )التشديد في األصل(. 

قضية  خالفا لمزاعم المدعية، تالحظ المحكمة أن شكاواها محصت حسب األصول، كما يبين من سجل ال .133

التعبير   تماما  دائرة خدمات الرقابة الداخلية. وعليه، استطاعت محققي  أن المدعية كانت على تواصل دائم مع  

عن مخاوفها وتقديم حججها وشروحاتها وأدلتها اإلضافية. على سبيل المثال، بعد الشكوى التي قدمتها المدعية 

، طلب المحققون 2017يوليو/تموز    21نية مؤرخة  دائرة خدمات الرقابة الداخلية في رسالة إليكترومحققي  ل

إلى المدعية تقديم المزيد من المعلومات والتوضيحات من خالل عدد من المراسالت عبر البريد اإلليكتروني.  

 لّما كان ذلك، ال تستطيع المدعية االحتجاج أن شكاواها عولجت أو حقق فيها بطريقة غير عادلة أو منقوصة.

ذلك، .134 إلى  المؤرخة    باإلضافة  المدعية في رسالته  الغربية  الضفة  في  األونروا   13أعلم مدير عمليات 

الذي ثبت ارتكابهم سوء    األربعة  أنه قد تقرر اتخاذ إجراءات إدارية في حق الموظفين  2018سبتمبر/أيلول  

بعدم اتخاذ المدعية. وعليه، ال تستطيع المدعية الزعم    اسلوك طفيف في أعقاب الشكاوى العديدة التي قدمته

 إجراءات على إثر شكاواها. 

تالحظ المحكمة أن المدعية كانت بصفتها عميد مركز تدريب المرأة في رام للا مديرة كبيرة، وأنها كانت   .135

من  سبعة تعيش في مباني مركز تدريب المرأة في رام للا مع عائلتها. كانت الشكاوى المقامة ضدها مقدمة من 

من موظفي    اي رام للا، وقد قابل محققو دائرة خدمات الرقابة الداخلية عددا كبيرموظفي مركز تدريب المرأة ف

مركز تدريب المرأة في رام للا، وقد انتشرت الشائعات مع األسف بين موظفي مركز تدريب المرأة في رام للا  

وحول التحقيق    وتخطتهم. والظاهر أن الشائعات وخروقات السرية دارت حول وضع المدعية في إجازة إدارية

الكبير الدائر. تشدد المحكمة على أن المدعية هي المسؤولة الوحيدة ليس فقط عن إحالتها إلى إجازة إدارية،  

المحكمة في حكمها   أيدته  الذي  Al Rifai UNRWA/DT/2018/053وهو قرار  التحقيق  بل أيضا عن   ،
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استنتاج   ضوء  في  وذلك  ضدها،  المثارة  المزاعم  في  التأديبي  أجري  التدبير  فيه  تؤيد  الذي  أعاله  المحكمة 

 المفروض عليها.

تستحضر المحكمة فقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف الذي يشدد على أن "المسائل التأديبية تقع ضمن  .136

لالستئناف    المتحدة  األمم  محكمة  )حكم  وسلطته"  لألونروا  العام  المفوض  -Abu Hamda 2010اجتهاد 

UNAT-022 لإلدارة التي تتمتع باالجتهاد لفرض   فوظةلة درجة العقوبة في العادة مح(، وأن "مسأ37  الفقرة

التدبير الذي تعتبره مالئما لمالبسات الحالة وألفعال الموظف المعني وتصرفه" )حكم محكمة األمم المتحدة 

ستئناف في  قضت محكمة األمم المتحدة لال  .(19، الفقرة  Portillo Moya 2015-UNAT-523لالستئناف  

 منه، بما يلي:   33، وتحديدا في الفقرة Nadeau 2017-UNAT-733حكمها 

هناك مبدأ عام يقضي بأن توجيه تهم تأديبية ضد الموظف إنما هو حق للمنظمة  ]...[  
تأديبي.   إجراء  اتخاذ  على  اإلدارة  إجبار  القانونية  الناحية  من  المستحيل  ومن  نفسها؛ 

ي طريقة إجراء استعراض الشكوى وتقييمها، ويجوز لها  لإلدارة درجة من االجتهاد ف
اتخاذ قرار بإجراء تحقيق في جميع المزاعم أو بعضها أو عدم ذلك. وال يكون للموظف  
حق في أن يُحقق مع موظف آخر إال في حاالت معينة، ومثال ذلك وجود تهمة خطيرة  

ز هذه الفرصة للبيان  ومعقولة، وهذا بدوره خاضع لالستعراض القضائي]...[ إننا ننته
فيها   يكون  ال  فهناك حاالت  أيضا،  المعاكس  االتجاه  في  يُقيد  يمكن  اإلدارة  اجتهاد  أن 
القرار الممكن والشرعي لإلدارة إال أن ترفض طلب الموظف إلجراء تحقيق يتقصى  

 الحقائق ضد موظف آخر. 

لّما كان ذلك، يلزم من جميع ما قد سبق عدم وجود سبب أمام المحكمة في القضية الحاضرة للتدخل في   .137

االجتهاد اإلداري للمفوض العام الذي ارتأى بموجبه إغالق التحقيق في شكاوى المدعية واتخاذ إجراءات إدارية  

ى عدة قدمتها المدعية. وعليه، ال  بحق أربعة موظفين ثبت ارتكابهم أفعال سوء سلوك طفيفة في أعقاب شكاو 

 مناص من رد القرار الطعين الثاني.  

 وسائل االنتصاف 

تلتمس المدعية تعويضها عن رسوم الترجمة التي دفعتها لترجمة إفادتها أمام المحققين من اللغة اإلنجليزية   .138

ا لهذا التعويض. تقضي إلى العربية، بيد أن المدعية تقاصرت عن االحتجاج بأي أساس قانوني يدعم استحقاقه

 المحكمة بعدم وجود أساس قانوني يجيز للمدعية تلقي تعويض من هذا القبيل، ولذلك فإن طلبها هذا مردود.
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 فرض التكاليف 

( من النظام األساسي للمحكمة فرض تكاليف على الطرف الذي أساء على نحو جلي  6)10تجيز المادة   .139

من    30ناف في الفقرة  ئ ا المقام، قضت محكمة األمم المتحدة لالستاستخدام اإلجراءات المقامة أمامها؛ في هذ 

بضرورة اطمئنان المحكمة استنادا إلى األدلة أن الطرف المعني أساء   Bi Bea 2013-UNAT-370حكمها 

 استخدام اإلجراءات إساءة جلية. 

ها المدعية بشأن جلسة  في القضية الماثلة أمامنا، أدلت المحكمة بدلوها بشأن عدد من الطلبات التي رفعت .140

االستماع؛ في المستهل، عارضت المدعية المحاولة األولى التي بذلتها المحكمة لطلب انخراط الطرفين لعقد  

. وفي وقت الحق، أمرت المحكمة  2020جلسة استماع شفهية خالل النصف الثاني من ديسمبر/كانون األول  

المؤرخ   االستماع  إشعار جلسة  األول  ديسمبر/كانو   31بموجب  في    2020ن  شفهية  استماع    22بعقد جلسة 

. بعدئذ، رفعت المدعية طلبا لتمديد الوقت لرفع ردها على إشعار جلسة االستماع؛ ورغم 2020فبراير/شباط  

 األمر الصادر عن المحكمة، الذي رفضت فيه المحكمة طلبها، قدمت المدعية ردا متأخرا. 

  لسة االستماع والتمست من المحكمة تأجيل جلسة االستماع، في الرد المتأخر، عارضت المدعية إشعار ج .141

(  2( أنها ليست معنية بعقد "جلسة استماع ليست إال مجرد تزويق"،  1ما يلي:  جملة أمور  كما ذكرت المدعية  

( "ال ينبغي للمحكمة أن تتنازل عن  3أنها ليست معنية "بجلسة استماع ستكون محض محاكاة ساخرة للعدل"،  

(  5( "ليس من العدل أن تبقى المحكمة أسيرة الزدراء المدعى عليه]...[ 4اللها للمدعى عليه"،  عرشها واستق

بالتزامن مع سكوت المحكمة وتنازلها عن عرشها يخل بثقة المرء العاقل  "حرمان المدعية من حقوقها]...[ 

تي تبديها المحكمة نحو المدعى  ( "إن هذه االختالالت لم تكن لتحدث لوال الرخاوة ال6والنزيه في المحكمة ربما"  

(  8( "تدعو المدعية هذه المحكمة بقوة إلى استعادة عرشها وواليتها الموضوعية و/أو اإلجرائية"، و 7عليه!"،  

، لقد عقدت جلسة استماع كيفما اتفق!". ذكرت المدعية  اذه الجلسة أن تقول المحكمة: حسن"أم أن الغاية من ه

القاضي تنحية نفسه عن القضية" في "ضوء مخاوفها المشروعة وتحفظاتها    أيضا أنها "ستتفهم وتدعم قرار

المعقولة بشأن الطريقة التي يتعامل بها القاضي مع القضية". أخيرا، عشية جلسة االستماع، وتحديدا الساعة  

دل ليال، رفعت المدعية طلب تنحية القاضي، وهو طلب انتهى به المآل إلى الرفض من جانب لجنة الع 10:21

 الداخلي.  
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لقد أعلمت المحكمة   .142 ال تستطيع المحكمة قبول الطريقة التي رفعت بها المدعية طلبها لتنحية القاضي. 

فبراير/شباط    22أنها ستعقد جلسة استماع شفهية في    2020ديسمبر/كانون األول    31الطرفين في وقت مبكر هو  

تنحية القاضي عشية جلسة االستماع هو جعل  ، لكن ما كانت المدعية تحاول تحقيقه عندما رفعت طلب  2021

عقد الجلسة مستحيال وأن تضمن بحكم الواقع تنحية القاضي عن القضية، وذلك ألن واليته في المحكمة تنقضي  

 . 2021مارس/آذار  31في 

جلية وغير    ةال شك لدى المحكمة في أن تصرف المدعية خالل اإلجراءات المقامة أمامها يشكل إساء .143

في   .ر المحكمةجراءات؛ أوال، تشدد المحكمة على االلتزام الملقى على كاهل الطرفين بامتثال أواممقبولة لإل

منه، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف بما    32، وتحديدا الفقرة  Igunda 2012-UNAT-255الحكم  

 يلي:  

تنفيذ أمر صادر عن محكمة  هذه  تشدد   المحكمة على أنه ال يجوز ألي طرف رفض 
منازعات بذريعة عدم شرعيته، أو بذريعة تجاوز المحكمة لواليتها في إصداره، وذلك  ال

ألن البت في هذه المسائل ال يعود إلى أي طرف من أطراف القضية. يجب التقيد المالئم  
القضائية، كما أن عدم االمتثال قد يستدعي إجراءات للمحاسبة على ازدراء  باألوامر 

 المحكمة.  

منه، شددت محكمة األمم المتحدة    29، وتحديدا في الفقرة  Igbinedion 2014-UNAT-410في الحكم   .144

 لالستئناف على اآلتي:  

ليس من المقبول أن يرفض أي طرف أمام محكمة المنازعات االنصياع لقرارها الملزم  
نهاية   في  لألمر  االستئناف  محكمة  فسخ  واقعة   ]...[ عن  النظر  بغض  الطريقة  بهذه 

لو قضينا بخالف ذلك، لتقوض اليقين القانوني، بل لتقوض نظام العدل الداخلي  المطاف. و
األمم   محكمة  بأوامر  االستهانة  إلى  الراضية  غير  باألطراف  ذلك  ولحدا  في صميمه، 

 المتحدة للمنازعات على أنها محض توجيه أو اقتراحات يكون امتثالها طوعيا. 

برين على حضور جلسة استماع بشأن دعاواهم، بيد أنهم  ثانيا، تشدد المحكمة على أن المدعين غير مج .145

ال يستطيعون إساءة استخدام اإلجراءات أمام المحكمة لمحاولة جعل عقد جلسة االستماع مستحيال. ال شك لدى  

تعليقات   القضية  إدارة  مسألة  في  الصادرة  وقراراتها  المحكمة  حياد  بشأن  المدعية  تعليقات  أن  في  المحكمة 

 ,Nouinouمحكمة األمم المتحدة لالستئناف )  األمر الصادر عن  أساس لها، ومسيئة" تماما )"انتقاصية، وال

UNAT Order No. 353 (2019 الفقرة )7  .) 
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تأسيسا على ما تقدم، تخلص المحكمة إلى أن المدعية أساءت استخدام اإلجراءات المقامة أمامها إساءة   .146

 دوالر أميركي. 500مبلغ  جلية. لّما كان ذلك، تغرم المحكمة المدعية ب

 المساءلة

 ( من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي:  8)10تنص المادة  .147

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تحيل القضايا المالئمة إلى المفوض العام التخاذ إجراء 8

  محتمل إلنفاذ المساءلة.

صالحية اإلحالة إلى المساءلة،  ، يجب االقتصاد في ممارسة  محكمة األمم المتحدة لالستئنافقه  عمال بف .148

محكمة األمم المتحدة وأن تقتصر على الحاالت التي يُظهر فيها الخرق أو السلوك المعني عيوبا خطيرة )حكم  

الفقرات  Igbinedion 2014-UNAT-410  لالستئناف لالستئناف  39- 37،  المتحدة  األمم  وحكم محكمة   ،

Cohen 2017-UNAT-716  الفقرة محكمة  46،  وحكم  لالستئناف  ،  المتحدة  -Gorelova 2017األمم 

UNAT-805  51-50الفقرتان .) 

 السيد توفيق الزير 

تالحظ المحكمة أن السيد توفيق الزير موظف حالي، وقد أمرت المحكمة بحضوره جلسة االستماع. مع   .149

 ذلك، رفض السيد الزير الحضور في جلسة االستماع ولم يحضرها.  

من قواعدها اإلجرائية بشأن األدلة الشفهية وجلسات االستماع الشفهية    12المادة  تشير المحكمة إلى أن   .150

وفقا لاللتزامات  تعطي المحكمة سلطة "إصدار األوامر التي تطلب حضور أي شخص وإظهار أي وثيقة".

تليق بهم بصفتهم موظفين في الوكالة والمترتبة على الموظفين   أن  بأن يتصرفوا في جميع األوقات بطريقة 

يمتثلوا معايير السلوك المنتظرة منهم بصفتهم موظفين في األونروا، لم يكن أمام السيد الزير خيار إال امتثال  

أمر المحكمة. بناء على ذلك، تحيل المحكمة السيد توفيق الزير إلى المفوض العام بهدف اتخاذ إجراء ممكن  

 إلنفاذ المساءلة.
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 السيد محمد شلبي 

اليتجلى من سجل القضية   .151 أنه قدم لمشرفته أمام المحكمة  التي أدلى بها السيد محمد شلبي    شهادةومن 

شكوى تحرش جنسي باطلة وكيدية ضد إحدى زميالته. ونظرا إلى الحادثة التي وقعت بين السيدة ا. س والسيد  

علمه محمد شلبي، فليس من المفاجئ أن يقدم السيد شلبي شكوى مضادة ضد السيدة ا. س في حال تناهى إلى  

أن السيدة ا. س رفعت شكوى ضده. مع ذلك، ليس من الالئق أبدا أن يشمل في هذه الشكوى مزاعم تحرش  

جنسي كيدية. ال شك لدى المحكمة في أن أفعال السيد شلبي تشكل سوء سلوك، وهي بذلك تحيله إلى المفوض  

 العام التخاذ إجراء ممكن إلنفاذ المساءلة.

 السيد محمد عبد للا 

لفنا البيان، تتمتع المدعية بحق أصيل الختيار موظف يكون ممثال لها أمام المحكمة. بالرغم من  كما أس .152

ذلك، يبقى الممثلون موظفين، وهم بذلك يخضعون لمعايير السلوك المنتظرة من موظفي األونروا. ال شك لدى 

التصرف في جميع األوقات  ي منه  التي تقتض  ،المحكمة في أن ممثل المدعية السيد محمد عبد للا خالف التزاماته

الوكالة في  موظفا  بمركزه  تليق  المحكمة   ،بطريقة  حياد  بشأن  مالئمة  غير  بتعليقات  المحكمة  خاطب  عندما 

وقراراتها بشأن إدارة القضية، كما لم تمتثل أفعاله معايير السلوك المنتظرة من الموظفين العاملين تحت لواء 

محكمة السيد محمد عبد للا إلى المفوض العام بهدف اتخاذ إجراء ممكن إلنفاذ  األونروا. بناء على ذلك، تحيل ال

 المساءلة. 
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 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .153

i) ؛ الدعوى مردودة 

ii)   يوما من    60دوالر أميركي إلى المفوض العام في خالل    500تُؤمر المدعية بدفع تكاليف بمبلغ

 التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا؛ و 

iii)   العام المفوض  إلى  توفيق الزير والسيد محمد شلبي والسيد محمد عبد للا  السيد  المحكمة  تحيل 

 التخاذ إجراء ممكن إلنفاذ المساءلة.

 

 )وقع( 

 

 

 القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2021مارس/آذار  30بتاريخ  

 

 

 )وقع(                      

 . 2021مارس/آذار  30أدِخل في السجل بتاريخ  

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان 

 

 

 

 


