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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2010/21  

Judgment No.: UNRWA/DT/2013/001 

Date: 21 January 2013 

Original:           English 
 

 

   حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الخطيب

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

 

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

آنا سيغال
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  مقدمة

 

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة  حسام الخطيب ھذه دعوى رفعھا .1

ا$ونروا ("الُمدعى عليه")، وھو التي تعرف أيضاً باسم وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا$دنى، 

 . ونقله إلى مدرسة أخرى معلمخفض رتبته من مدير مدرسة إلى  قرار

 

/كانون ديسمبر 24المؤرخ  63/253بموجب قرار الجمعية العامة لBمم المتحدة رقم  .2

. وكما ھو 2009 /تموزيوليو 1بدءاً من  (JAB)، تم إلغاء مجلس الطعون المشترك 2008 ا$ول

، أنشأت الوكالة 2010 /حزيرانيونيو 1، وبدءاً من 1.11مبين في النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وتم تحويل جميع الطعون العالقة أمام مجلس الطعون 

 المشترك عند تاريخ إلغائه، بما فيھا ھذه الدعوى، إلى المحكمة المذكورة.

  

من النظام ا$ساسي للمحكمة على أّن  5في الفقرة  2ضمن إجراء انتقالي، تنص المادة  .3

المحكمة ھي صاحبة ا+ختصاص لQستماع إلى القضايا التي رفعت قبل تأسيس المحكمة، كما 

تختص بإصدار ا$حكام فيھا، وھي القضايا التي لم يرفع فيھا مجلس الطعون المشترك تقريراً إلى 

 المفوض العام.

  

  الوقائع

 

ا في وظيفة ، دخل المدعي سلك الخدمة في ا$ونرو1996نوفمبر/تشرين الثاني  18في  .4

في مدرسة البقعة ا"عدادية للذكور في عّمان في ا$ردن.  1والخطوة  8على الدرجة  ”B“ علمم

 9والخطوة  10وظيفة مدير مدرسة على الدرجة يشغل المدعي كان ترقيات وتنقQت عّدة، وبعد 

 ھذه الدعوى. في زمن ا$حداث المتعلقة ب في مدرسة الجوفة ا"عدادية للذكور في عّمان في ا$ردن
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رداً على مزاعم ذات طبيعة جنسية تقّدم بھا طالب ("الطالب") ضد معلم ("المعلم") في  .5

مدرسة الجوفة ا"عدادية للذكور، شّكل مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن لجنة تقصي حقائق في 

 . 2009أبريل/نيسان  28

 
الحقائق شھوداً فيما يخص المزاعم، وبسطت نتائجھا في تقرير مؤرخ  قابلت لجنة تقصي .6

. وقد وجدت لجنة تقصي الحقائق أّن الطالب شاھد موثوق، أي أّن المعلم 2009سبتمبر/أيلول  10

قة جنسية، كما توصلت لجنة التحقيق إلى نتائج بشأن المدعي بصفته على الطالب عQكان يعرض 

 جملة أمور منھا:  مدير المدرسة، وأشارت إلى

...  

ً محمد حسن الخطيب [المدعي] و م) إّن شھادة مدير المدرسة حسا3 مكالمته +حقا

أعضاء اللجنة عندما حاول تكذيب شھادة الطالب، وا"يحاء بأّن  ىحد" الھاتفية

للجنة أّن محاولة تسّتر كانت قيد ا"جراء لحماية معلم ا$خير يعاني "أوھاماً"، أّكدتا 

  ق اللجنة مدير المدرسة. الرياضيات [...]. ولم تصدّ 

  

...  

  

  التوصية

  

...  

  

لمحاولته التستر على إجراء تأديبي ضد مدير المدرسة ) تقترح اللجنة أيضاً اتخاذ 2

  . سلوك معلم الرياضيات

 

 
، أعلم مسؤول شؤون الموظفين في إقليم 2009سبتمبر/أيلول  28بموجب رسالة مؤرخة  .7

سبتمبر/أيلول  29ودعاه إلى الرد في موعد أقصاه  ا$ردن المدعَي بنتائج لجنة تقصي الحقائق
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زاعماً أّنه لم يكن على علم بمزاعم ذات طبيعة  2009سبتمبر/أيلول  29، ورّد المدعي في 2009

 ب في رأيه كان يعاني خلQً نفسياً.جنسية مقدمة ضد المعلم، وأضاف قائQً إّن الطال

 

بشأن ملخص للقضية  2009نوفمبر/تشرين الثاني  8في مذكرة مكتوبة بخط اليد مؤرخة  .8

ه مساعد في قسم شؤون الموظفين، أوصى مسؤول شؤون الموظفين في إقليم ا$ردن بخفض أعدّ 

الشؤون ا"دارية في إقليم درجة المدعي إلى وظيفة معلم ونقله إلى مدرسة مختلفة، ثم اعتمد مسؤول 

 ا$ردن التوصية التي قبلھا أيضاً مدير عمليات ا$ونروا في ا$ردن.

 
، أعلم مسؤول الشؤون ا"دارية 2009نوفمبر/تشرين الثاني  15بموجب رسالة مؤرخة  .9

 بما يلي: في إقليم ا$ردن المدعيَ 

 
  

على وجه التحديد، أثبتت لجنة التحقيق التي شّكلھا مدير عمليات ا$ونروا في 

للنظر في التحرش الجنسي وقع [منقول] ضد  2009أبريل/نيسان  28ا$ردن في 

أحد طQب الصف التاسع في مدرسة الجوفة ا"عدادية للذكور، أّنك حاولت التستر 

أعضاء لجنة  إحدى د ھاتفتَ فقعلى سلوكات [منقول] الُمدعى عليه لحمايته، 

التحقيق وحاولت تكذيب شھادة الطالب، وزعمَت أّنه كان يعاني ا$وھام. إّن ھذه 

السلوكات [منقول] غير المسؤولة + ُيمكن أن ُتقبل تحت أي ظروف من مدير 

  مدرسة يعمل مع الوكالة. 

  

ى مدرسة نظراً إلى ما تقّدم، لقد تقرر تخفيض رتبتك إلى وظيفة معلم ونقلك إل

     أخرى. 

 
، طلب المدعي إلى مدير عمليات 2009نوفمبر/تشرين الثاني  22بموجب رسالة مؤرخة  .10

ا$ونروا في ا$ردن إعادة النظر في القرار المطعون فيه مؤّكداً أّنه لم يحاول بأي طريقة التستر 

 على سلوك المعلم.
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، ُنقل المدعي إلى مدرسة نزال ا"عدادية 2009ديسمبر/كانون ا$ول  1يسري من  بأثر .11

للذكور في عّمان في ا$ردن، وطلب العمل في المدرسة ا"عدادية للذكور في مخيم عّمان الجديد، 

 ووافقت الوكالة على طلبه. 

 

وا في ، رفض مدير عمليات ا$ونر2009ديسمبر/كانون ا$ول  13بموجب رسالة مؤرخة  .12

 ا$ردن طلب المدعي لمراجعة القرار. 

 
 ، رفع المدعي طعناً أمام مجلس الطعون المشترك. 2010يناير/كانون الثاني  10في  .13

 
، رفع المدعي إلى المحكمة ثQثة طلبات منفصلة 2011نوفمبر/تشرين الثاني  13في  .14

لمحددة الذي ُزعم أّنھا اغير "ظھار وثائق ھي تقرير التحقيق، ومراسQت عّدة، وبعض الوثائق 

 في حيازة الُمدعى عليه بشأن القضية.  تكان

 
في التاريخ نفسه، رفع المدعي طلباً إلى المحكمة "ضافة وثائق إلى قضيته، وقُبل طلبه  .15

 . 2011ديسمبر/كانون ا$ول  20) المؤرخ UNRWA/DT/2011( 012بموجب ا$مر رقم 

 
رفع المدعي إلى المحكمة طلباً للحصول على  ،2011نوفمبر/تشرين الثاني  13أيضاً في  .16

 013رد الُمدعى عليه بأسرع وقت ممكن، وقد ُرفض طلبه ھذا بموجب ا$مر رقم 

)UNRWA/DT/2011(  2011ديسمبر/كانون ا$ول  20المؤرخ . 

 
ديسمبر/كانون ا$ول  20المؤرخ  )UNRWA/DT/2011( 014بموجب ا$مر رقم  .17

 .طلب المدعي "ظھار الوثائق فيما يخص المراسQت والوثائق المطلوبة ، رفضت المحكمة2011

 
يناير/كانون الثاني  17المؤرخ  )UNRWA/DT/2012( 001بموجب ا$مر رقم  .18

، أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن يظھر تقرير التحقيق الذي أجرته الوكالة في مزاعم سوء 2012

 الذي احتوى أيضاً نتائج بشأن سلوك المدعي.  ، وھو التقريرالسلوك الذي ارتكبه المعلم
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بعد تسلّم تقرير التحقيق ومراجعته، وجدت المحكمة أّن كشف التقرير للمدعي لم يكن  .19

مطلوباً "جراء بّت منصف وسريع ل]جراءات، وعليه؛ ُرفض طلب المدعي لتقرير التحقيق 

  . 20121ن الثاني يناير/كانو 25) المؤرخ UNRWA/DT/2012( 004بموجب ا$مر رقم 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده. 2012نوفمبر/تشرين الثاني  24في  .20

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .21

  

)i(  لم ُيعلم بالقضية قيد التحقيق، ولم تطلب منه لجنة تقصي الحقائق أي

 تفسيرات بشأن القضية؛

)ii( لم ُيقدم إليه دليل أثبت التھم الموجھة إليه؛ 

)iii( +  بإخفاء وقائع، أو بمحاولة تكذيب"دانته ينبغي استخدام آرائه 

 ا"فادة التي قّدمھا الطالب؛

)iv(  ًفي حال حدوث على طلبھا  كان اتصاله بإحدى أعضاء اللجنة بناء

أي تطور في المجريات، ولم يحاول بأي طريقة التأثير في عملية 

  التحقيق؛

)v( ه الرد على المزاعم، لم تقّدم إليه تفسيرات مناسبة عندما ُطلب من

ويشعر بأّن قرار فرض إجراءات تأديبية عليه كان متخذاً سلفاً بغض 

 النظر عن إجاباته. 

 

 يلتمس المدعي أن تفسخ المحكمة القرار المطعون فيه.  .22

  

  

                                      
1
  . 5الملحق  تحت عنوانالمحكمة أّن الُمدعى عليه أورد في رّده نسخة من تقرير التحقيق  تQحظ 
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  حجج الُمدعى عليه

 

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي:  .23

  

)i( مة قرار خفض رتبة المدعي ونقله؛Qس 

)ii( المدعي عن أن يبين أّن قرار خفض رتبته ونقله كان غير  عجز

 . غير مسّوغمتناسب أو 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. .24

  

  ا$عتبارات 

   

  المسألة التمھيدية

 

، 2012نوفمبر/تشرين الثاني  24كما أشير أعQه، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في  .25

 وطلب في ھذا الرد ا"ذن من المحكمة للمشاركة في ا"جراءات. 

 

من القواعد ا"جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30عطي المادة ت .26

عندما تقتضي مصلحة العدل  2بفعل القواعد ا"جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة "لغاء أي قاعدة

من القواعد ا"جرائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء أي  14المادة  ذلك. وبموجب

توجيه، يظھر أّنه مQئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن 

المذكرات من كQ الطرفين ستجّھز المحكمة تجھيزاً أفضل "صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على 

ومما سيكون من المQئم للبت العادل  –ضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة العدل ذلك؛ تق

                                      
2
من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة تQحظ المحكمة  

  ة المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". "+ يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائي
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أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

  .، وأن تقبل تسلّم الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه، وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد المُدعى عليه6

 
  

  المسائل الرئيسية

  

  ھل كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بخفض رتبة المدعي ونقله، قراراً اُتخذ حسب ا$صول؟ 

  

 
الرجوع إلى ا"طار القانوني وا"داري الساري في القضية الحاضرة، وكذلك إلى من المھم  .27

 الفقه القانوني القائم.

  

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  4.1ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .28

 
على الموظفين التصرف في جميع ا$وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم 

موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ+ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا$داء 

  السليم لواجباتھم مع الوكالة.

 
، الذي كان سارياً في زمن 2.10السابق رقم المحليين بموجب النظام ا$ساسي للموظفين  .29

 اتخاذ القرار، فإّنه: 

  

يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين ذوي السلوك غير 

 الُمرضي. 

 

فّوض ، 2.3الفقرة  ،A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .30

إلى مديري على الموظفين المحليين العاملين في ا"قليم المفوُض العام سلطَة فرض إجراءات تأديبية 

 .كل في إقليمها$قاليم 
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، 2.10فيما يخص تعريف "غير الُمرضي" لغايات النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .31

 على ما يلي:  A/10/Rev.1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 
  السياسة المّتبعة. 4

  

ءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو ستـُفرض ا"جرا 1.4

السلوك غير المسؤول، أو ا"خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا"خفاق في 

  تنفيذ تعليمات محددة. 

  

*    *    *  

  

... نورد فيما يلي أمثلة على الحا+ت التي تـُفرض فيھا إجراءات تأديبية في  3.4

  العادة: 

  

النظام ا+لتزامات ا$ساسية المحددة في ا$ساسية ورفض تأدية وتنفيذ المھام   ) أ

في الوكالة،  ّتبعة، والتوجيھات المالنظام ا"داري للموظفين، وا$ساسي للموظفين

النظام ا$ساسي الخروج عن معايير السلوك المحددة في الفصل ا$ول من  + سيماو

  . للموظفين

 ...المسؤول في مراعاة ا+لتزامات التعاقديةا"خفاق المتعمد أو غير   ) ب

  

، بياناً 1، في فقرته رقم 1.110يورد النظام ا"داري للموظفين المحليين، في القاعدة رقم  .32

ل]جراءات التأديبية التي يجوز اتخاذھا ضد الموظفين المذنبين بارتكاب سلوك غير ُمرٍض، حيث 

 ينص على ما يلي:
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من اللوم  2.10ة بموجب النظام ا$ساسي للموظفين رقم تتألف ا"جراءات التأديبي

الكتابي، أو ا"يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

  ...سوء السلوك

    

 : A/10/Rev.1يخص خفض الرتبة، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم فيما  .33

  

خفض الرتبة ھو نقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل درجة، ويمكن  1.9

أن يحدث ھذا إّما بسبب نقص في أداء الموظف، أو أن يكون إجراًء تأديبياً. وينبغي 

لخفض الرتبة أن يشمل خسارة في الراتب، لكن يمكن أن ُتخفّض تلك الخسارة إلى 

  الحد ا$دنى حسب ا+جتھاد. 

  

درجة موظف أيضاً على أّنه إجراء تأديبي، مع مواصلة شغل  يجوز خفض 2.9

  الوظيفة ذاتھا.

 

في الجزء  2.1أّما ما يخص نقل الموظف، ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .34

 ذي الصلة على ما يلي: 

  

يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 

  كاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا...الوكالة أو م

 

 على ما يلي:  3.4با"ضافة إلى ذلك، ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .35

  

في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا+عتبار الواجب لضرورة 

 .تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة
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من التعميم العام إلى  9التزام الموظف في مجريات تحقيق، فإّن الفقرة  فيما يخص .36

إجراءات ا+دعاءات والشكاوى والحماية من ا+نتقام بسبب  المتعلق بـ" 5/5007الموظفين رقم 

  "، تنص على ما يلي: ا"بQغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق

  

على الموظفين واجب التعاون مع عمليات التدقيق والتفتيش والتحقيق  يترتب

المصرح بھا حسب ا$صول، ويحظى أي فرد يتعاون بحسن نية مع تدقيق أو 

  تفتيش أو تحقيق بالحماية من ا+نتقام. 

 

بناًء على ذلك، ومع ا+عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا+جتھادية الواسعة  .37

ا$مم المتحدة المحكمة عندما تراجع إجراًء تأديبياً ستسير على ھدي محكمة ض العام، فإّن للمفو

-Maslamani 2010وحكمھا  Haniya 2010-UNAT-024في حكمھا رقم  لQستئناف

UNAT-028  ستنظر ؛ أي أّن المحكمة)i فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثِبتت (

) فيما إن كانت العقوبة iiiإن كانت الوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم + () فيما iiم + (أ

مع ا"شارة إلى ما جاء في حكم محكمة ا$مم المتحدة ، المفروضة متناسبة مع المخالفة أم +

 :Abu Hamda 2010-UNAT-022لQستئناف رقم 

  

إن كان ثمة  اجتھادية إّ+  دخل في ممارسة سلطةالقاعدة العادية أّن المحاكم + تت

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقQنية، أو على خلل إجرائي. 

  

   ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتاً معقو+ً أم +؟

 

لقد أجِري تحقيق فيما يخص مزاعم سوء السلوك الجنسي التي رفعھا طالب ضد معلم في  .38

الذي ھو مرؤوس المدعي. وشارك مدرسة الجوفة ا"عدادية للذكور، ورّكز التحقيق على المعلم 

 المدعي في التحقيق بصفة شاھد فقط. 
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تسعة شھود من  التحقيق أجِري حسب ا$صول، فقد ُعقدت مقابQت معيظھر السجل أّن  .39

نھم المدعي، وأِخذت ا$دلة ذات الصلة في الحسبان، وأظھر تقرير التحقيق أّن المدعي أنكر خQل يب

أي علم بالمزاعم التي جاء بھا الطالب. وبعد  2009مايو/أيار  5مقابلته مع لجنة تقصي الحقائق في 

لم الخاضع للتحقيق حسب ، وبناًء على اتفاق مع المع2009مايو/أيار  8ثQثة أيام، أي في 

في الدعوى التي رفعھا المدعي، اتصل المدعي بعضوة من أعضاء لجنة تقصي  ةالمعلومات الوارد

ي أحد الحقائق. وبالفعل، يشير تقرير التحقيق إلى أّن المدعي أعلم عضوة لجنة تقصي الحقائق أّنه ف

 اً مع الطالب الذي كان في حالةلمدرسة وجده جالسالتربوي لمرشد الا$يام، بينما كان يبحث عن 

إّنه "لم يستطع رؤية أي شيء"، وكان يرتعش وبدى  لتربوياللمرشد الطالب يقول  غريبة، فقد كان

ّن أّن تلك كانت المرة ا$ولى التي رأى فيھا الطالب في تلك الحالة وأمذعوراً. ووّضح المدعي 

أّن الطالب كان يعاني "أوھاماً"، وقال المدعي أيضاً إّن  . وأوحى المدعيجداً  مدعي كان مصدوماً ال

أحد المعلمين أعطاه ملحوظة مكتوبة فيھا كلمات بذيئة عن المعلم وإّن ا$خير كان غاضباً جداً لذلك. 

رجQً، وأّنه [كان] شخصاً قذراً وأراد أن  وأفادت الورقة بجملة أمور منھا أّن "[المعلم] لم [يكن]

 .". زوج الطالب..تي

 
) الطالب كان يقول الحقيقة بشأن المزاعم ضد iوجدت لجنة تقصي الحقائق في تقريرھا أّن ( .40

) المدعي حاول تكذيب شھادة الطالب بغية التستر على سوء iiالمعلم المتھم بالتحرش الجنسي وأّن (

 غير موثوق. واعتبرت اللجنة أّن المدعي معلم وكذلك بغية حمايته. السلوك الخطير الذي ارتكبه ال

 
تشير ا$دلة الواردة في السجل إلى أّن المدعي حاول التستر على سلوك المعلم، وفي ھذا  .41

ي يوجبه النظام ا$ساسي ذتعارض جلّي مع ا+لتزام المترتب عليه بصفته موظفاً، وھو ا+لتزام ال

بصفته موظفاً في بأن يتصرف في جميع ا$وقات بطريقة تليق بمركزه  4.1للموظفين المحليين رقم 

الوكالة. وأّما حجة المدعي بأّنه + ينبغي استخدام آرائه "دانته بإخفاء الوقائع أو بمحاولة تكذيب 

 ا"فادة التي قّدمھا الطالب، فھي عذر واٍه لسلوكه ھذا. 

 
استناداً إلى ا$دلة التي ُجمعت خQل التحقيق، وبالذات مع اعتبار المكالمة الھاتفية التي  .42

بأّن الوقائع التي قام ھا المدعي مع إحدى أعضاء لجنة تقصي الحقائق، فإّن المحكمة مطمئنة أجرا
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عليھا ا"جراء التأديبي أثِبتت وفق المعقول، وتود ا"شارة إلى حكم المحكمة ا"دارية لBمم المتحدة 

 ، وجاء فيه: Araim (2001)في قضية  1022رقم 

 
+ ُيطلب منھا أن تثبت قضيتھا أبعد من الشك المعقول، و+ يترتب عليھا  ...ا"دارة

إ+ّ تقديم دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا وتوصياتھا، والمقصود بكلمة كاٍف ھو أّنه 

وبعبارة أخرى، فإّن المقصود  ..."يكفي على نحو معقول "قامة دعوى قانونية"

  .ل معقول على أّن انتھاكاً للقانون قد وقعتوافر وقائع كافية تتيح التوصل إلى استد+

  

 ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟ 

 
 

المحكمة أّن محاولة المدعي لتكذيب شھادة الطالب أمام لجنة تقصي الحقائق بھدف  تجد .43

التستر على سوء سلوك المعلم مخالفة لمعيار السلوك المنتظر منه بصفته موظفاً، وا$كثر من ذلك 

م ھذا المحاولة قانوناً وصف ا$مر بسوء السلوك. ورغم عدم وجود عبصفته مدير مدرسة، كما تد

، إ+ّ ير إلى أّن المدعي كان يعلم بسلوك المعلم قبل التحقيق الذي أجرته لجنة تقصي الحقائقدليل يش

أّن الوقائع الُمثبَتة تبين أّن المدعي حاول +حقاً تكذيب شھادة الطالب الذي كان ضحية تحرش 

 جنسي. 

 

التي  تقرر المحكمة أّن مسؤول الشؤون ا"دارية في إقليم ا$ردن، عندما مارس السلطة .44

فيما  A/10/Rev.1فوضھا إليھا المفوض العام بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 يخص المسائل التأديبية، لم يخطئ من حيث المسألة القانونية عندما أفاد بما يلي: 

 
على وجه التحديد، أثبتت لجنة التحقيق التي شّكلھا مدير عمليات ا$ونروا في 

للنظر في التحرش الجنسي وقع [منقول] ضد  2009يسان أبريل/ن 28ا$ردن في 

أحد طQب الصف التاسع في مدرسة الجوفة ا"عدادية للذكور، أّنك حاولت التستر 

أعضاء لجنة  إحدىعلى سلوكات [منقول] الُمدعى عليه لحمايته، وذلك بمھاتفة 

إّن ھذه  التحقيق وحاولت تكذيب شھادة الطالب، وزعمَت أّنه كان يعاني ا$وھام.
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السلوكات [منقول] غير المسؤولة + ُيمكن أن ُتقبل تحت أي ظروف من مدير 

  مدرسة يعمل مع الوكالة. 

  

نظراً إلى ما تقّدم، لقد تقرر تخفيض رتبتك إلى وظيفة معلم ونقلك إلى مدرسة 

 أخرى.     

 
 

رتبة المدعي ترى المحكمة أّن مسؤول الشؤون ا"دارية في إقليم ا$ردن، عندما قرر خفض  .45

، امتثل في A/10/Rev/1بموجب السلطة المفّوضة إليه بموجب توجيه شؤون الموظفين رقم 

والنظام ا"داري للموظفين  2.10للموظفين المحليين رقم جميع ا$وجه متطلباِت النظام ا$ساسي 

الساريين. وعQوة على ذلك، تقبل المحكمة حجة الُمدعى عليه القائلة إّن نقل   1.110المحليين رقم 

وبة تأديبية، بل كان إجراًء إدارياً اُتخذ بموجب المدعي إلى مدرسة أخرى في حد ذاته لم يشّكل عق

 كاب انتقام ضد الطالب. تلمنع احتمال ار 3.4و 2.1النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

ھل كانت السلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه مشوبة بخلل إجرائي، أو تحامل، أو أي عوامل أخرى 

   خارجة عن الموضوع، أو بخطأ في القانون؟

 

فيما إن كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بخفض على المحكمة أيضاً أن تأخذ في ا+عتبار  .46

ُتخذ بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى، ارتبة المدعي إلى وظيفة معلم ونقله إلى مدرسة أخرى، 

خلل إجرائي أو خطأ في القانون، وھذا ما قضت به محكمة ا$مم المتحدة لQستئناف في  هُ أو إن شابَ 

    . Assad 2010-UNAT-021حكمھا 

 

يزعم المدعي أّنه لم ُيعلم بالقضية التي كانت قيد التحقيق، وأّن لجنة تقصي الحقائق لم تطلب  .47

ويزعم أي تفسيرات بشأن القضية، كما يزعم أّنه لم ُيقّدم إليه دليل يثبت التھم ضده. قديم منه ت

المدعي أيضاً أّنه لم ُيعَط تفسيرات مQئمة عندما ُطلب منه الرد على المزاعم، ويشعر بأّن قرار 

 فرض إجراءات تأديبية عليه كان ُمعداً سلفاً بغض النظر عن أجوبته. 
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بالتحقيق وبأّنه قوبل بصفة شاھد. وعند يشير السجل الوارد في الملف إلى أّن المدعي أعلِم  .48

اختتام التحقيق، أعلِم بالنتائج التي توصلت إليھا لجنة تقصي الحقائق، وأعِطي الفرصة لتقديم أدلة 

الرئيسي على  الدليل كانللدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار الُمدعى عليه القاضي بخفض رتبته ونقله. 

مكالمته الھاتفية مع عضوة من لجنة تقصي الحقائق حول سلوك الطالب، علماً أّن سلوك المدعي 

على نتائج في رّده المدعي لم يطعن في فحوى ھذه المكالمة قط. ويبين السجل أيضاً أّن المدعي 

يQً واضحاً أو مقنعاً في ھذا لجنة تقصي الحقائق أوحى بأّن الطالب يعاني خلQً نفسياً لكّنه لم يقّدم دل

الصدد، وعليه؛ تعتبر المحكمة أّن المدعي أعِطي حقوقه في ا$صول القانونية العادلة، و+ ترى 

 خلQً إجرائياً في ھذا الشأن. 

 
يزعم المدعي أيضاً أّن اتصاله مع عضوة من لجنة تقصي الحقائق كان بناًء على طلب  .49

بوضوح أّن  وقائعالتأثير في عملية التحقيق. ومع ذلك، تبّين ال العضوة، وأّنه لم يحاول بأي طريقة

المدعي اتصل بعضوة لجنة تقصي الحقائق في محاولة لتكذيب شھادة الطالب با"يحاء بأّنه كان 

 يعاني "أوھاماً". 

 
ُيذّكر المدعي بأّن عبء ا"ثبات، كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لQستئناف، يقع عليه  .50

كانت اعتباطية أو مبينة على الھوى، أو للُمدعى عليه عندما يزعم بأّن ممارسة السلطة ا+جتھادية 

كانت دوافعھا التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع، أو إن شابھا خلل إجرائي أو خطأ في 

 نون، وعليه أن يقّدم دليQً مقنعاً "ثبات مزاعمه.القا

 
بناًء على ذلك، تقرر المحكمة أّن المدعي لم يقّدم أي دليل مقنع يثبت أّن قرار خفض رتبته  .51

ونقله اُتخذ بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو إن كانت دوافعه التحامل أو عناصر خارجة 

 خطأ في القانون. عن الموضوع، أو شابه خلل إجرائي أو

 
  

بخفض رتبة المدعي ونقله، غير متناسب أو غير مسّوغ بما  اضيھل كان قرار الُمدعى عليه، الق

  ق ظلماً به؟ حيل
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، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لQستئناف في حكمھا رقم  .52

إّ+ في الحا+ت التي تشھد فإّن مستوى العقوبة يقع ضمن صQحية ا"دارة، و+ يمكن مراجعته 

ً أو تعسف "مجافاة واضحة للمنطق  اً". صارخ ا

 

عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، ومع ا+عتراف بالسلطة ا+جتھادية الواسعة  .53

للمفوض العام فيما يخص المسائل التأديبية بما فيھا العقوبة المQئمة على سوء السلوك، تQحظ 

، وھنا تستشھد بحكم محكمة ا$مم المتحدة طبيعة وظيفة أي مدعٍ المحكمة على وجه الخصوص 

 :34، وتحديداً الفقرة Haniya 2010-UNAT-024لQستئناف رقم 

  

يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظراً إلى الوظيفة التي كان يشغلھا [وھو منصب 

  اؤتمن عليه لكّنه لم يحترمه] والمسؤوليات التي اؤتمن عليھا... 

  

كان له مبرره في رسالته كمة أّن مسؤول الشؤون ا"دارية في إقليم ا$ردن تجد المح .54

 إلى المدعي، وجاء فيھا: 2009نوفمبر/تشرين الثاني  15المؤرخة 

  

أعضاء لجنة التحقيق وحاولت تكذيب شھادة الطالب، وزعمَت  إحدىفقد ھاتفَت  

ؤولة + ُيمكن أن ُتقبل أّنه كان يعاني ا$وھام. إّن ھذه السلوكات [منقول] غير المس

  تحت أي ظروف من مدير مدرسة يعمل مع الوكالة. 

 

كان المدعي، بصفته مدير مدرسة، مؤتمناً على أداء مسؤولية تشجيع بيئة تدعم التعليم  .55

والتعلّم الفّعالين في مدارس ا$ونروا. وكما أفاد الُمدعى عليه، تعتبر الوكالة أّن حماية جميع 

 . 3ي مدارسھا أساسية للنھوض برسالتھا التعليميةالطQب ومساعدتھم ف

    

                                      
3
 9المؤرخ  66/74 رقم شجعت الجمعية العامة لBمم المتحدة ا$ونروا على مواصلة إحراز تقدم نحو حماية ا$طفال في قرارھا 

  . 12، في الفقرة 2011 ولديسمبر/كانون ا$
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بھذا، تقضي المحكمة بأّن خفض رتبة المدعي، أي حرمانه من الواجبات ا"شرافية، رّد  .56

ه لئن كان قرار خفض رتبة المدعي منطقي ومتناسب على أفعاله. وتقضي المحكمة أيضاً بأنّ 

أخرى كان قراراً إدارياً مQئماً اُتخذ بھدف منع احتمال إجراًء تأديبياً، إ+ّ أّن قرار نقله إلى مدرسة 

. وفي ھذا الصدد، من المھم ا"شارة إلى أّن الُمدعى عليه قبل طلب ا+نتقام من الطالب المعني

 المدعي للعمل في مدرسة يختارھا ھو. 

 
م قانوناً بعد الحكم بأّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثبِتت حسب ا$صول، وبأّّنھا تدع .57

وصف فعل المدعي بسوء السلوك، تقضي المحكمة بأّن عقوبة خفض رتبة المدعي وقرار نقله 

 بما يشّكل ظلماً. غير متناسبين  اإلى مدرسة أخرى لم يكون

 
على ضوء ما تقّدم، تستنتج المحكمة أّن قرار الُمدعى عليه القاضي بخفض رتبة المدعي  .58

طة ا+جتھادية الواسعة المتعلقة بالمسائل التأديبية وكذلك بما اُتخذ حسب ا$صول بما ينسجم والسل

ذات  يسري من النظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين المحليين وا"صدارات ا"دارية ا$خرى

. وعQوة على ذلك، ترى المحكمة أّنه بما ينسجم والسلطة ا+جتھادية الواسعة للُمدعى عليه العQقة

نقل المدعي بغية حماية الطالب كان ممارسة سليمة لھذه السلطة وفقاً في إدارة موظفيه فإّن 

 ظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين المعمول بھما. للن

 
  

 ھل ھناك أساس قانوني $سباب ا+نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟ 

 
 نظراً إلى أّن: .59

  

)i( الوقائع التي استند إليھا ا"جراء التأديبي أثبِتت وفق المعقول؛  

)ii( الوقائع دعمت قانوناً وصف الفعل بسوء السلوك؛ 

)iii( مع الذنب؛ كان متناسباً  ا"جراء التأديبي 
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)iv( ،السلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه لم تُشبھا بينة تدل على خلل إجرائي 

أو خطأ في  أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع

 القانون؛

  

يه، القاضي بخفض رتبته ونقله، + أساس له لالمحكمة أّن طلب المدعي لفسخ قرار الُمدعى ع تقرر

  + في الواقع و+ في القانون. 

  

  الخ&صة

 

    نظراً إلى ما تقّدم، + تجد المحكمة أساساً قانونياً في ھذا الدعوى، وتّردھا بكاملھا.  .60

 

  

  

  

  

  

     (ُوقـdع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 يناير/كانون الثاني 21 بتاريخ

 

  

  2013يناير/كانون الثاني  21في  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـdع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


