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  مقدمة

  

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة وتشغيل  عماد موسىھذه دعوى رفعھا  .1

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

 . درسة إلى وظيفة مساعد مدير مدرسةرتبته ونقله من وظيفة مدير م

 

  الوقائع

  

" على B، وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة معلم "1981ر/تشرين ا$ول أكتوب 26بأثر يسري من  .2

وبعد حا+ت عدة من  .في مدرسة ناصر ا"عدادية في المنطقة الوسطى في لبنان 1والخطوة  8الدرجة 

، ُنقل المدعي إلى وظيفة معلم في 2003أكتوبر/تشرين ا$ول  1عادة ا+نتداب، واعتباراً من إالتنقGت و

  مار إلياس في المنطقة الوسطى في لبنان بدون تغيير في الدرجة أو مستوى الراتب.  مدرسة كابري في مخيم

 

المدعي في وظيفة مدير مدرسة با"نابة في مدرسة كابري في ، ُعّين 2008سبتمبر/أيلول  15في  .3

، في غياب مدير المدرسة 2009يونيو/حزيران  30المنطقة الوسطى في لبنان حتى في مخيم مارس إلياس 

 في وظيفة مدير مدرسة با"نابة شھوراً عدة. ثم ُمدد تعيين المدعي 

 
يونيو/حزيران  26لمنطقة الوسطى في لبنان والبقاع، وھو يحمل تاريخ أشار تقرير دعم العمليات ل .4

خطوط كھرباء غير مرخصة موصولة بخط إمداد مدرسة كابري ، إلى وجود 2010يوليو/تموز  2 –

 بالكھرباء. وأشار التقرير إلى ما يلي: 

 
المدرسة، وفي بداية العمل كان  في ساحة خزان الماء الجديدبدأت أعمال ا"نشاء الخاصة ب

أّن ھناك على ا$قل ثGثة خطوط كھرباء (مخفية لزاماً إبعاد المقصف، وبعد إبعاده تبّين 

، وكان أحدھا يؤدي إلى وأّنھا موصولة بمصدر إمداد المدرسة بالكھرباءاخل المقصف) د

  منزل مدير المدرسة (الواقع بجانب المدرسة) [...]
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الشخص المسؤول عن المقصف ليس موظفاً في ا$ونروا، ومعه مفاتيح المدرسة بما في 

  ذلك مفاتيح جميع الغرف الصفية [...]

  

 
 مسؤولي المنطقة تحقيقاً في الموقع وتوصل إلى النتائج التالية:  رئيسأجرى بعد التقرير،  .5

  

  

وغير  شرعيةت في المقصف غير دالتي ُوجبأّن جميع خطوط الكھرباء اعترف ... [متعھد المقصف] 1

وأفاد أّن تلك الخطوط ُوضعت لمد المقصف بالكھرباء عندما ينقطع موصولة بشبكة كھرباء ا$ونروا. 

بمخبز ابن [المدعي]، وأنكر  متصل لبنان، وأفاد بوجود خط غير شرعيدم من مؤسسة كھرباء اد القاا"مد

  ممدود من منشآت ا$ونروا إلى أماكن أخرى!وجود أي خط غير قانوني 

  

، إلى المقصف منذ ترشيحه لوظيفة [مدير مدرسة با"نابة] شرعيير علمه بأي خط غ . [المدعي] أنكر2

عن من خطوط الكھرباء فوق المدرسة وأّنه + يعرف أي شيء عنھا. وعندما ُسئل الكثير وأشار إلى وجود 

[متعھد  ابنه، أنكر علمه بذلك وأقسم أّن ذلك شأن خاص بين زالممدود إلى مخب شرعيالخط غير ال

المقصف] وابنه بG علم منه. وعندما ُطلب إليه بيان سبب ا+حتفاظ بنسخة عن مفتاح البوابة الرئيسية 

معه مفتاح البوابة الرئيسية فقط لحماية المدرسة لكونه يسكن بالقرب  ف [ھو] أّن [متعھد المقصف]اعتر

المدرسة فوراً من [متعھد مسؤولي منطقة لبنان الوسطى إلى [المدعي] أن يسحب مفاتيح  رئيس. طلب منھا

   مسؤولي المدرسة] بعدم السماح له بدخول المدرسة. رئيسالمقصف] وإعGمه بقرار [

      

مسؤول ا$من ، أصدر نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان تعليماته إلى 2010 يوليو/تموز 30في  .6

حالة المزعومة من المترتبة على ال في إقليم لبنان "جراء تحقيق بھدف "تحديد المGبسات والمسؤوليات

 وجود خطوط كھرباء غير قانونية في المدرسة". 

 

، رفع مسؤول ا$من في إقليم لبنان تقرير التحقيق 2010طس/آب أغس 23بموجب مذكرة مؤرخة  .7

 إلى نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، وأشار التقرير إلى جملة أمور منھا ما يلي:

 



Case No.: UNRWA/DT/LFO/2011/01  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2013/007 

Page 4 of 22 
 

وجود خطوط كھرباء وھي  –. أمكن ا"ثبات أّنه، قبل الحالة الخاضعة للتحقيق حالياً 5

أّن خطوط كھرباء  –الماء  ل في خزاندرسة واكُتشفت خGل العمممددة في مقصف الم

  كما ُيزعم ُوجدت من قبل... شرعيةغير 

  لم ُتبذل جھود لمعرفة المكان الذي ُوصلت منه خطوط الكھرباء ھذه أو من رّكبھا؛.8

في عGقة مباشرة، يعترف الجميع في جميع ا"فادات ذات العGقة أّن [متعھد  .15

  الداخلية والخارجية؛مفاتيح معظم أبوابھا/بواباتھا  المقصف] كانت معه (أو معه حتى اZن؟)

  عملياً، كان [متعھد المقصف] يعمل كأّنه آذن المدرسة، بل "مدير المدرسة" أحياناً؛  .16

. كانت صGحية حرية الحركة في المدرسة مطلقة، ولم ينازعه فيھا أحد، و+ جدال 18

  فيھا؛

  . اً ودائماً . كان [المدعي] يعلم ھذا جيد19

 والذي أبلغ عنه –خط كھرباء غير قانوني، وھو موضوع ھذا التحقيق  وجود.إّن 21

، وھو ُمثبت في ا"فادات ذات الصلة ولم ينكره + جدال فيه[مسؤول عمليات الدعم]  رسمياً 

  أحد؛

  ولم ُتفّنده أي من ا"فادات؛ذلك الخط ھو [متعھد المقصف]  بتركيبُيعتقد أّن من قام  .22

  ؛بكھرباء مأخوذة من المدرسةأمّد منزله أو منزل عائلته  ]بت إن كان [المدعي. لم ُيث26

. يعتقد [المدعي] وجود خطي كھرباء مختلفين يمّدان منزله بالكھرباء، أحدھما من 27

  مؤسسة كھرباء لبنان واZخر من [متعھد المقصف]؛

رة لبنانية لقاء "خط لي 50000. يضيف قائGً إّنه يدفع لـ[متعھد المقصف] مبلغ قيمته 28

الطوارئ" شھرياً وأّن ھذا الخط يأتي من خط يديره [متعھد المقصف] من مؤسسة كھرباء 

  لبنان وليس من المدرسة.

   

VIالتوصيات .  

  

  وحصر دوره في التعليم؛ انتدابه.إعفاء [المدعي] من 9

  عجز عن الدفاع عن مصالح المدرسة؛. لقد ثُبت بأدلة كافية أّنه 10

  

   )يد في النص ا$صلي(التشد
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 ، أعلم مسؤول شؤون الموظفين في إقليم لبنان2010أغسطس/آب  24بموجب رسالة مؤرخة  .8

في مدرسة كابري في مخيم برج براجنة في  10المدعَي أّنه اختير لوظيفة مدير مدرسة على الدرجة 

ظيف، ُعين المدعي . ولدى قبول عرض التو2010سبتمبر/أيلول  1منطقة لبنان الوسطى بأثر يسري من 

 في الوظيفة. 

 
، أعلم نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان المدعَي 2010سبتمبر/أيلول  7بموجب رسالة مؤرخة  .9

كابري، ودعاه إلى تقديم  بنتائج واستنتاجات التحقيق الذي أجِري في إساءة استخدام الكھرباء في مدرسة

 مل وقفاً مدفوع ا$جر في انتظار إتمام التحقيق. تعليقاته في ھذا الشأن، كما أعلِم بوقفه عن الع

 
إلى نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، قّدم  2010سبتمبر/أيلول  17بموجب رسالة مؤرخة  .10

 المدعي تعليقاته على النتائج وا+ستنتاجات التي توصل إليھا التحقيق. 

 
ا$ونروا في لبنان، قّدم إلى مدير شؤون  2010أكتوبر/تشرين ا$ول  6بموجب مذكرة مؤرخة  .11

نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان تعليقاته على رّد المدعي على النتائج التي توصل إليھا التحقيق واستنتج 

 ما يلي: 

 
  

الذي تستطيع الوكالة بصورة معقولة أن تتوقعه من رئيس  عنايةلم ُيظھر المدعي مستوى ال

. نظراً إلى علم المدعي أّن متعھد ممتلكاتھامنشأة لضمان عدم إساءة استخدام مواردھا و

كان له حرية  المقصف كان مزود كھرباء غير قانونية في المخيم، وأّن متعھد المقصف

ُوجدت في مناسبة سابقة، كان الدخول إلى المدرسة، وأّن خطوط الكھرباء غير القانونية 

. وفي رأيي، ھادوكالة وموارينبغي للـ[مدعي] اتخاذ إجراءات أكثر بكثير لحماية ممتلكات ال

رتبة إدارة منشأة، وينبغي على ا$قل أن ُتخفض + ينبغي ترك [المدعي] مسؤو+ً عن 

إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة. ونظراً إلى الضغط الذي كانت تمارسه اللجنة  ]المدعي[

] أن الشعبية ومتعھد المقصف في سياق ھذا التحقيق، فليس من مصلحة الوكالة أو [المدعي

  يبقى في مدرسة كابري. 
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، أعلم مدير شؤون ا$ونروا في لبنان 2010أكتوبر/تشرين ا$ول  6بموجب رسالة مؤرخة  .12

المدعَي بقرار "إعادة انتدابه" لوظيفة مساعد مدير مدرسة خارج مخيم مار إلياس، وجاء في الرسالة جملة 

 أمور من بينھا ما يلي: 

  

د المقصف وصل خطوطاً غير مأذون بھا بخط إمداد المدرسة ُتثبت ا$دلة بجGء أّن متعھ

لحماية مباني الوكالة وممتلكاتھا من إساءة ا$دلة أّنك لم ُتظھر عناية كافية  . وُتثبتبالكھرباء

ا+ستخدام، وقد ترتب عليك بصفتك رئيس منشأة واجب عناية نحو الوكالة وممتلكاتھا، بيد 

  أّنك عجزت عن النھوض به. 

  

قرر أّنه + ينبغي لك البقاء مسؤو+ً عن منشأة من منشآت ا$ونروا، وصدر قرار إعادة لقد ت

    رسة خارج مخيم مارس إلياس...انتدابك لوظيفة مساعد مدير مد

 

مساعد مدير مدرسة في ، ُنقل المدعي إلى وظيفة 2010أكتوبر/تشرين ا$ول  11بأثر يسري من  .13

 خيم برج براجنة في منطقة لبنان الوسطى. مدرسة البيرة ا"عدادية للذكور في م

 

إلى مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، طلب  2010نوفمبر/تشرين الثاني  10بموجب رسالة مؤرخة  .14

 المدعي مراجعة للقرار المطعون فيه.

 
، رّد مدير شؤون ا$ونروا في لبنان على 2010نوفمبر/تشرين الثاني  18بموجب رسالة مؤرخة  .15

 جعة القرار، وُثّبت القرار المطعون فيه. طلب المدعي لمرا

 
 ، رفع المدعي دعوى أمام المحكمة. 2011فبراير/شباط  16في  .16

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2012ديسمبر/كانون ا$ول  21في  .17

 
يناير/كانون الثاني  28بعد طلب إذن من المحكمة، رفع المدعي جواباً على رد الُمدعى عليه في  .18

2013. 
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  حجج المدعي

   

 
 يحتج المدعي بما يلي: .19

  

)i( الممدودة فوق المدرسة، أي الخطوط  شرعية"كانت خطوط الكھرباء غير ال

 وتعيينه"؛ إعادة انتدابهالمخالفة، موجودة قبل 

)ii(  من الجدير ا"شارة إلى أّن الخطوط المخالفة تمر فوق رؤوسنا وأتمنى أن"

 "؛تزيل الوكالة ھذه الخطوط إذا استطعتم ذلك

)iii(  إّن التخلف عن إبعاد الخطوط" ًGيشكل أساساً قانونياً +عتبار قراركم باط

وملغياً $ّن ھذه القضية + يمكن التعامل معھا بسبب قوى ناجمة عن طبيعة 

 المخيم "الخارجة على القانون"؛

)iv(  ليس ھو مسؤو+ً عن تركيب خطوط الكھرباء $ّنھا كانت موجودة قبل توليه

 إدارة المدرسة. 

  

يلتمس المدعي أن تفسخ المحكمة القرار المطعون فيه وأن تأمر بإعادته إلى وظيفته بالوضع السابق  .20

 بصفة مدير مدرسة.

  

  حجج الُمدعى عليه 

  

المدعي في وظيفة مساعد مدير مدرسة  انتدابيحتج الُمدعى عليه بسGمة القرار القاضي بإعادة  .21

 ونقله إلى خارج مخيم مارس إلياس. 

 

 لُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى. يلتمس ا .22
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 جلسة إدارة القضية

 
، عقدت المحكمة جلسة إدارة قضية في مكتب إقليم لبنان، وذلك 2013يناير/كانون الثاني  28في  .23

لغرض محدد ھو أن تسأل الطرفين إن كانت لديھما أدلة جديدة ذات صلة لرفعھا في ھذه القضية، ولتوضيح 

 حظتھا المحكمة أثناء التحضير للقضية. بعض المسائل التي +

 

لم يحضر المدعي جلسة إدارة القضية، وقد شرح الموظف الذي يمثل المدعي أّن المدعي كان  .24

 مشغو+ً جداً. 

 
في  . وقد أِخذت شروحاتھما وأجوبتھماُطرحت ا$سئلة على الطرفين في جلسة إدارة القضية .25

 ع بعد جلسة إدارة القضية. ُرفعلماً أّن بعضھا ، ا+عتبار حسب ا$صول

 
بأيام قليلة، سأل المدعي المحكمة إن كان ممكناً أن "يشھد بعض الموظفين قبل جلسة إدارة القضية  .26

إذا رأت ضرورة ھمومه سُتناقش في جلسة إدارة القضية وأّن المحكمة ، فأعلِم أّن على بعض النقاط"

وبعد استعراض وقائع القضية وأخذ ا$دلة الواردة لذلك الغرض. لGستماع إلى الشھود فستعقد جلسة أخرى 

 في ملف القضية في الحسبان، رأت المحكمة عدم ضرورة عقد جلسة أخرى أو ا+ستماع إلى أي شاھد. 

 
  

  ا)عتبارات

  

 المسألة الرئيسية

 
، وطلب 2012ديسمبر/كانون ا$ول  21، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في كما ُذكر أعGه .27

 رد ا"ذن من المحكمة للمشاركة في ا"جراءات.في ال
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من القواعد ا"جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة بفعل  30عطي المادة ت .28

عندما تقتضي مصلحة العدل ذلك.  1القواعد ا"جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة "لغاء أي قاعدة

ائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه من القواعد ا"جر 14وبموجب المادة 

مGئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن المذكرات من كG الطرفين 

ستجّھز المحكمة تجھيزاً أفضل "صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب 

أن  –ومما سيكون من المGئم للبت العادل والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين  –صلحة العدل في م

، وأن تقبل تسلّم الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه بد+ً من 6تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة 

    .رّد المُدعى عليهإقصاء أحد الطرفين على أساس إجرائي، وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم 

 
  

 المسائل الرئيسية

 
المدعي يطعن في قرار إعادة انتدابه إلى وظيفة مساعد  ه لئن كانأنّ في المستھل، تGحظ المحكمة  .29

، إ+ّ أّن القرار المطعون فيه فعGً ھو خفض رتبة مدير مدرسة ونقله خارج مخيم مار إلياس في لبنان

 إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة. ونقله من وظيفة مدير مدرسة المدعي 

 

إن كان القرار المطعون فيه  الظاھر للمحكمة أّنه لم يكن من الواضح + للُمدعى عليه و+ لbدارة .30

ً إعادة انتداب أو نقGً أو خفض المحكمة أّن المدعي اختير لوظيفة مدير مدرسة  أن +حظترتبة. وإلى لل ا

خGل جلسة إدارة القضية أّن المدعي ُعين في تلك  عليه ، أّكد الُمدعى2010أغسطس/آب  24كابري في 

وعليه، بما أّن المدعي أعلِم بقرار "إعادة انتدابه" إلى وظيفة   .20102سبتمبر/أيلول  1من  الوظيفة اعتباراً 

وليس ، يجب اعتبار القرار خفضاً للرتبة ونقGً 2010أكتوبر/تشرين ا$ول  6مساعد مدير مدرسة في 

ب، وبالتالي + يمكن استعراض قضية المدعي على أّنھا قرار إداري بسيط يقضي بإعادة ا+نتداب إعادة انتدا

 كما يحتج الُمدعى عليه خطأً في رّده على الدعوى، بل ھذا إجراء تأديبي يقضي بخفض الرتبة ومن ثم النقل. 

 

                                      
1
من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي: "+ يجوز  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة  تGحظ المحكمة 

  اجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مر
  
2
إلى المحكمة، أّكد الُمدعى عليه المعلومة المقدمة في جلسة إدارة القضية. ووردت  2013يناير/كانون الثاني  29بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  

ة، مع ا"شارة إلى أّن كلتا الوظيفتين بإلى مساعد مدير مدرسة خفضاً للرتفي الرسالة ا"ليكترونية جملة أمور منھا: "كان النقل من وظيفة مدير مدرسة 
  ، وقد حمى النقل درجة المدعي وراتبه". 2011قبل نوفمبر/تشرين الثاني  10كانتا على الدرجة 
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درسة إلى في ضوء ما تقّدم ستستعرض المحكمة خفض رتبة المدعي ونقله من وظيفة مدير م .31

 مساعد مدير مدرسة على أّنه إجراء تأديبي. 

 
 دعى عليه القاضي بخفض رتبة المدعي ونقله قراراً اُتخذ حسب ا$صول؟ مُ ھل كان قرار ال

 
من المھم ا+ستشھاد با"طار القانوني وا"داري الساري في القضية الحاضرة وكذلك بالفقه القانوني  .32

 القائم. 

 

 في الجزء ذي الصلة على اZتي:  4.1موظفين المحليين رقم ينص النظام ا$ساسي لل .33

 
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.

 

 
 على اZتي:  2.10م ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رق .34

  

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

 

 على ما يلي:  1.110تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم  .35

 

من اللوم الكتابي،  2.10تتألف ا"جراءات التأديبية بموجب النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

  ...عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك أو ا"يقاف

 

الخاص بفرض إجراءات تأديبية،  A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .36

فّوض المفوُض العام سلطَة فرض إجراءات تأديبية إلى مديري ا$قاليم كل في  منه، 2.3وتحديداً الفقرة 

 إقليمه.
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 على اZتي:  A/10/Rev.1ا يخص خفض الرتبة، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم فيم .37

  

  

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

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

  راتب، لكن يمكن أن ُتخفّض تلك الخسارة إلى الحد ا$دنى حسب ا+جتھاد. يشمل خسارة في ال

  

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

  

  

في الجزء ذي الصلة على ما  2.1أّما نقل الموظف، فينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .38

 يلي: 

 

ظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة الوكالة أو يخضع المو

  مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا...  

 

 على اZتي:  3.4با"ضافة إلى ذلك، ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .39

 

تبار الواجب لضرورة تأمين أعلى في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا+ع

  مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 

بناًء على ذلك، ومع ا+عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا+جتھادية للمفوض العام،     .40

، Haniya 2010-UNAT-024ا$مم المتحدة لGستئناف في حكمھا رقم  ستھتدي المحكمة بفقه محكمة

 ھاّن المحكمة عندما تراجع إجراًء تأديبياً فإنّ أي أ، Maslamani 2010-UNAT-028قم وحكمھا ر

) فيما إن كانت الوقائع الُمثَبتة ii) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبـِتت أم + (i(ستنظر 

لكن، نشير  مع المخالفة أم +.) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة iiiترتقي إلى سوء السلوك أم + (
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-Abu Hamda 2010-UNATإلى اZتي استناداً إلى فقه محكمة ا$مم المتحدة لGستئناف في حكمھا 

022 : 

  

 

القاعدة العادية أّن المحاكم + تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ+ّ إن كان ثمة دليل على عدم 

  ائي.القانونية، أو عدم العقGنية، أو على خلل إجر

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتاً معقو+ً؟ 

  

، 2010يوليو/تموز  2يونيو/حزيران و 20تحقيقاً في الفترة من  مسؤولي المنطقة رئيسأجرى  .41

وُوجد أّن متعھد المقصف كان في المدرسة.  شرعيةووجد جملة أمور منھا وجود خطوط كھرباء غير 

وعن إساءة استخدام منشآت ا$ونروا لمنفعته الشخصية، وقد  باء غير الشرعيةل عن خطوط الكھرالمسؤو

ة لكّنه أنكر علمه بخطوط اعترف المدعي أّن متعھد المقصف كانت معه نسخة من مفتاح البوابة الرئيسي

أن ُيعاد المدعي وظيفته مسؤولي المنطقة  رئيسالكھرباء غير المرخصة التي ُوجدت في المدرسة. وأوصى 

 لسابقة، وھي وظيفة معلم، وأن ُيعين مدير مدرسة جديد. ا

 

بعد التحقيق ا$ولي، أجرى مسؤول ا$من في إقليم لبنان تحقيقاً آخر بھدف تحديد المGبسات  .42

وجود خطوط كھرباء غير مرخصة في  والمسؤوليات المترتبة بناًء عليھا في القضية المزعومة المتمثلة في

أجِري حسب ا$صول،  أّن التحقيق 2010أغسطس/آب  23حقيق المؤرخ ويظھر تقرير التالمدرسة. 

وأِخذت إفادات تسعة شھود من بينھا إفادة المدعي، وأِخذت ا$دلة ذات الصلة في الحسبان، وأظھر تقرير 

 التحقيق جملة أمور من بينھا ما يلي: 

 
  

طوط كھرباء ممددة في وجود خ –. أمكن ا"ثبات أّنه، قبل الحالة الخاضعة للتحقيق حالياً 5

 شرعيةأّن خطوط كھرباء غير  –مقصف المدرسة واكُتشفت خGل العمل في خزان الماء 

  كما ُيزعم ُوجدت من قبل.

  لم ُتبذل جھود لمعرفة المكان الذي ُوصلت منه خطوط الكھرباء ھذه أو من رّكبھا؛.8
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15Gقة مباشرة، يعترف الجميع في جميع ا"فادات ذات العGقة أّن [متعھد . في ع

  المقصف] كانت معه (أو معه حتى اZن؟) مفاتيح معظم أبوابھا/بواباتھا الداخلية والخارجية؛

  .  عملياً، كان [متعھد المقصف] يعمل كأّنه آذن المدرسة، بل "مدير المدرسة" أحياناً؛16

. كانت صGحية حرية الحركة في المدرسة مطلقة، ولم ينازعه فيھا أحد، و+ جدال 18

  فيھا؛

  . كان [المدعي] يعلم ھذا جيداً ودائماً. 19

 والذي أبلغ عنه –خط كھرباء غير قانوني، وھو موضوع ھذا التحقيق  وجود.إّن 21

دات ذات الصلة ولم ينكره ، وھو ُمثبت في ا"فا+ جدال فيه[مسؤول عمليات الدعم]  رسمياً 

  أحد؛

  ذلك الخط ھو [متعھد المقصف] ولم ُتفّنده أي من ا"فادات؛ بتركيب. ُيعتقد أّن من قام 22

 . لم ُيثبت إن كان [المدعي] أمّد منزله أو منزل عائلته بكھرباء مأخوذة من المدرسة؛26

 
  (التشديد في النص ا$صلي)  

 

 

 
 لبنان، أوصى بما يلي:  في تقرير مسؤول ا$من في إقليم .43

  

  وحصر دوره في التعليم؛ انتدابه.إعفاء [المدعي] من 9

  :. لقد ثُبت بأدلة كافية أّنه عجز عن الدفاع عن مصالح المدرسة10

  

 $ّنه سمح لغريب [متعھد المقصف] بحرية الدخول إلى ملكية ا$ونروا؛  . أ

ة للحكم فيما إن كان الخط $ّنه لم يتخذ أي إجراء لGتصال بمھندس الصيانة في المنطق  . ب

 يمد الكھرباء إلى الخارج أم +. 

  

  (التشديد في النص ا$صلي)  
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دعى عليه أّن "معظم متعھدي المقاصف في مُ تGحظ المحكمة أّن المدعي أفاد في جوابه على رّد ال .44

 رئيسضور المدارس معھم مفاتيح بوابات المدارس، فھي ممارسة شائعة"، وأضاف المدعي أّنه طلب في ح

مسؤولي المنطقة أن "يسلّم متعھد المقصف المفاتيح" وأّن متعھد المقصف رفض تسليم المفاتيح. وقال 

مسؤولي المنطقة لم يسأل في متابعة [منقول] ولم يأمر باتخاذ إجراء". وقال المدعي  رئيسالمدعي إّن "

من متعھد المقصف أو لتغيير المفاتيح مسؤولي المنطقة لسحب  رئيسأيضاً إّنه لم يتسلّم طلباً رسمياً من 

 المفاتيح. وذكر المدعي جملة أمور من بينھا ما يلي: 

  

اً إلى المدرسة لتشغيل مضخات الماء صباح 5اعتاد [متعھد المقصف] القدوم يومياً الساعة 

تم تغيير المفاتيح ما زال  اللمخيم، فقد كان متعھد المقصف وكانت المفاتيح معه. اZن، عندم

تي إلى المدرسة من فوق السقف و+ يستطيع أحد أن يوقفه، ولم يعد يدير المقصف و+ يأ

آذن المدرسة يتوفر في المدرسة مقصف و+ يسمح [متعھد المقصف] بذلك ... واZن يأتي 

ً  6في الساعة    لتشغيل مضخة الماء. ويسمح [متعھد المقصف] بھذا ويراقب العملية.  صباحا

  

****  

  

يات الھدم ھي فقط التي لقبل تعييني مديراً للمدرسة با"نابة وعم ةروف موجود[...] ھذه الظ

كشفت عن المزيد من الخطوط غير الشرعية، ولم يشھد أحد حدوث سرقة من عداد 

المدرسة، وليس من الصواب اعتباري مسؤو+ً عن أشياء وجدت قبلي ولم أعرف شيئاً 

  المنطقة حماية المنشأة قدر ا"مكان.  مسؤولي رئيسعنھا. حاولت ضمن حدودي وبإطGع 

  

  (التشديد مضاف)

  

شرح المدعي أيضاً في جوابه على رد الُمدعى عليه أّن خطوط الكھرباء التي صنعھا متعھد  .45

وأّن ھذه الخطوط ما تزال موجودة. وأضاف  شرعيةالمقصف كانت "غير منتظمة لكنھا لم تكن غير 

الماضية بعلم من "مسؤول  12إلى المدرسة طوال السنوات الـ المدعي أّن متعھد المقصف يحظى بالدخول

 مسؤولَي خدمات المخيم، ومسؤول التعليم في المنطقة، ومسؤولي المنطقة الحالي رئيسالمنطقة السابق، و

اتخاذ إجراء ضد ھذه الممارسة، ومديري المدرسة الثGثة السابقين، وأّنه لم يطلب أي حد قط إلى المدعي 
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مدعي أّن متعھد المقصف كان له "تأثير في المخيم كله" وما زال يدخل المدرسة كلما شاء. كما أضاف ال

وشرح المدعي بالقول إّنه + يوجد متعھد جديد للمقصف ولن يكون ھناك أي متعھد له ما دام متعھد 

 المقصف في المنطقة $ّن ا$خير لن "يسمح" بحدوث ھذا. 

 

ا تقّدم، إلى أّن خطوطاً غير مرخصة ُوصلت بالخط الذي يمد متشير ا$دلة الواردة في الملف، ك .46

لحماية مباني  كافيةالمدرسة بالكھرباء، وأّن الذي وصلھا ھو متعھد المقصف، وأّن المدعي لم ُيظھر العناية ال

أّن ھذه الخطوط كانت موجودة قبل تعيين المدعي  ربما صحيحالوكالة وملكيتھا من إساءة ا+ستخدام ھذه. ول

وظيفة مدير مدرسة با"نابة، إ+ّ أّن ھذا + يبرر عدم اتخاذه إجراًء لتصويب الوضع الخاطئ عند تعيينه،  في

 وقد أظھر التحقيق أّنه كان يعلم بھذه الخطوط غير المرخصة علماً تاماً. 

 
سة الشائعة" أن يكون مع متعھدي عGوة على ذلك، إّن تعّذر بالمدعي بالقول إّن من "الممار .47

له بدخول المدرسة بعلم بعض المديرين في  حقاصف مفاتيح بوابات المدارس، وأّن ھذا المتعد بالذات ُسمالم

الوكالة، ّكلھا ھذه ليست عذراً لتقاعس المدعي وقلة العناية الGزمة لحماية مباني المدرسة، و+ يستطيع 

تسلّم مفاتيح البوابات قبل تعيينه مديراً المدعي التحلل من مسؤولية العناية الواجبة بالقول إن متعھد المقصف 

للمدرسة با"نابة. وبالمثل، إّن عدم طلب أحد إلى المدعي أن يأخذ المفاتيح من متعھد المقصف أو أن يغير 

مفاتيح البوابات ليس عذراً لعدم اتخاذ المدعي لbجراءات المGئمة، بل كان عليه بصفته مدير المدرسة 

 وحماية المدرسة من أي إساءة استخدام.  با"نابة اتخاذ المبادرة

 
إساءة ا+ستخدام التي يرتكبھا متعھد بمة أن شروحات المدعي تثبت أّنه كان يعلم ترى المحك .48

المقصف لكّنھا اعتبرھا "ممارسة شائعة". ومن الجلي أّن المدعي لم يعتبر أّن من واجبه السيطرة على 

ً  بساطةمباني المدرسة أو أّنه كان ب من ممارسة ھذه السيطرة إزاء متعھد المقصف الذي بدا أّنه له خائفا

لتقرير التحقيق.  "تأثير في المخيم كله" كما يقول المدعي، بل تصرف أحياناً على أّنه مدير المدرسة وفقاً 

ومن المفجع العلم أّن وضعاً كھذا كان موجوداً في مدرسة تديرھا الوكالة، فالراتب والمنافع تأتي مع 

ات، وقد كان يُدفع إلى المدعي لقاء وظيفته مديراً للمدرسة با"نابة وكان ينبغي له أن يتصرف وفقاً مسؤولي

 لھذه الوظيفة. 
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كما ُذكر أعGه، + تتغاضى المحكمة عن واقعة مفادھا أّن التحقيق لم ُيثبت أّن منزل المدعي أو  .49

من تقرير التحقيق، بيد أّن ھذه  26فقرة منزل عائلته كانا مزودين بكھرباء من المدرسة كما ورد في ال

 المسألة لم تكن ا$ساس الذي قام عليه قرار خفض رتبة المدعي وبالتالي نقله إلى وظيفة أخرى. 

 
على رّد الُمدعى عليه،  هالمدعي بنفسه في جواب اتاعترافاستناداً إلى نتائج تقرير التحقيق، وإلى  .50

راء التأديبي أثِبتت وفق المعقول، وتود ا"شارة إلى حكم قام عليھا ا"ج بأّن الوقائع التيالمحكمة مطمئنة  فإنّ 

 ، وجاء فيه: Araim (2001)في قضية  1022المحكمة ا"دارية لfمم المتحدة رقم 

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

يكفي على نحو "وتوصياتھا، والمقصود بكلمة كاٍف ھو أّنه دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا 

، وبعبارة أخرى، فإّن المقصود توافر وقائع كافية تتيح "معقول "قامة دعوى قانونية

  التوصل إلى استد+ل معقول على أّن انتھاكاً للقانون قد وقع.

  

  ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟

  

 
ير مدرسة با"نابة، ترتب عليه واجب عناية نحو الوكالة تقرر المحكمة أّن المدعي، بصفته مد .51

المدعي سمح لمتعھد المقصف ) iوممتلكاتھا وأّنه عجز عن أداء ذلك الواجب. وأظھر تقرير التحقيق أّن (

) لم يتخذ أي إجراء بغية "استدعاء مھندس الصيانة في المنطقة للحكم ii" إلى المدرسة، و(ية الدخول"بحر

ي ذخط يمد الكھرباء إلى الخارج أم +". وتظھر ا$دلة أّن المدعي لم ُيظھر مستوى العناية الفيما إن كان ال

لضمان عدم إساءة استخدام مواردھا وممتلكاتھا، يمكن للوكالة أن تتوقعه على نحو معقول من رئيس منشأة 

ة يه في المذكرة الداخلوتجد المحكمة أّن نائب مدير شؤون ا$ونروا في لبنان كان له ما يبرره فيما ذكر

نظراً إلى علم مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، حيث قال " إلى 2010أكتوبر/تشرين ا$ول  6المؤرخة 

المدعي أّن متعھد المقصف كان مزود كھرباء غير قانونية في المخيم، وأّن متعھد المقصف كان له حرية 

ة ُوجدت في مناسبة سابقة،  كان ينبغي للـ[مدعي] الدخول إلى المدرسة، وأّن خطوط الكھرباء غير القانوني

 .اتخاذ إجراءات أكثر بكثير لحماية ممتلكات الوكالة ومواردھاً 
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للعناية الواجبة من جانب المدعي لحماية المدرسة  مفجعةبناًء على ذلك، تعتبر المحكمة أّن القلة ال .52

نابة. وبغض النظر عن ا+فتقار الواضح متعارضة مع معيار السلوك المنتظر منه بصفته مدير مدرسة با"

لدى المدعى إلى مھارات ا"دارة، فإّن مجرد واقعة أّنه لم ينھض بواجب الرعاية تجاه ممتلكات الوكالة تدعم 

 قانوناً وصف فعله بسوء السلوك. 

 
تقرر المحكمة أّن مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، عندما مارس السلطة المفوضة إليه من المفوض  .53

لم يخطئ  الخاص با"جراءات التأديبية، A/10/Rev.1بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم لعام ا

 من حيث المسألة القانونية عندما ذكر اZتي: 

 
ُتثبت ا$دلة بجGء أّن متعھد المقصف وصل خطوطاً غير مأذون بھا بخط إمداد المدرسة 

ية كافية لحماية مباني الوكالة وممتلكاتھا من إساءة بالكھرباء. وُتثبت ا$دلة أّنك لم ُتظھر عنا

ا+ستخدام، وقد ترتب عليك بصفتك رئيس منشأة واجب عناية نحو الوكالة وممتلكاتھا، بيد 

  أّنك عجزت عن النھوض به. 

  

لقد تقرر أّنه + ينبغي لك البقاء مسؤو+ً عن منشأة من منشآت ا$ونروا، وصدر قرار إعادة 

  مساعد مدير مدرسة خارج مخيم مارس إلياس...   انتدابك لوظيفة

 

 
ترى المحكمة أّن مدير شؤون ا$ونروا في لبنان، عندما قرر خفض رتبة المدعي وبالتالي نقله إلى  .54

، التزم A/10/Rev.1وظيفة أخرى بموجب السلطة المفوضة إليه بتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

وقاعدة النظام ا"داري للموظفين  2.10$ساسي للموظفين المحليين في جميع ا$وجه بمتطلبات النظام ا

تأديبياً بل عقوبة . وتعتبر المحكمة أيضاً أّن نقل المدعي إلى وظيفة أخرى لم يشّكل 1.110المحليين رقم 

اسي كانت نتيجة لخفض رتبة المدعي، وعليه؛ كان نقل المدعي قراراً إدارياً مGئماً اُتخذ بموجب النظام ا$س

 . 3.4و 2.1رقم  2.10للموظفين المحليين 

  

ھل كانت السلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه مشوبة بخلل إجرائي، أو تحامل، أو عناصر خارجة عن 

  الموضوع، أو خطأ في القانون؟ 
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على المحكمة النظر فيما إن كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بخفض رتبة المدعي إلى وظيفة  .55

سة ونقله إلى مدرسة أخرى، قراراً اُتخذ بصورة اعتباطية أو مبينة على الھوى، أو كانت مساعد مدير مدر

دوافعه التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون كما 

 . Assad 2010-UNAT-021مم المتحدة لGستئناف في حكمھا قضت محكمة ا$

  

س مسؤولي المنطقة أراد بالتنسيق مع مدير شؤون ا$ونروا في لبنان عزله يزعم المدعي أّن رئي .56

عن منصب مدير مدرسة با"نابة، وأّن التحقيق كان موجھاً لتحقيق ھذا المأرب؛ كما يذكر أّن رئيس 

 مدير شؤون ا$ونروا في لبنان لم يريدا له أن يشغل منصب مدير مدرسة.  مسؤولي المنطقة و

 
اردة أّن الوكالة قررت التحقيق في أمر خطوط الكھرباء غير المرخصة في المدرسة تبين ا$دلة الو .57

 بعد اكتشافھا خطوطاً مخفية متصلة بخط إمداد المدرسة بالكھرباء. وقد ُوجدت خطوط الكھرباء المخفية

تھدف إلى وضع خزان ماء جديد داخل ساحة المدرسة، وكان الغرض من التحقيق خGل أعمال إنشاء 

كھرباء غير قانونية في  المزعومة من وجود خطوط المترتبة عن الحالة يد المGبسات والمسؤوليات"تحد

المدرسة"، ولم ُيثبت سوء سلوك المدعي إ+ّ بناًء على نتائج تحقيقين منفصلين أجرتھا الوكالة حسب 

 ا$صول. 

 
 

قرار ضد المدعي ُعين في تGحظ المحكمة أيضاً أّن التحقيق كان قيد ا"جراء، وأّنه قبل اتخاذ  .58

رئيس مسؤولي المنطقة بالتنسيق مع مدير وظيفة مدير مدرسة كابري، وعليه؛ + أساس لحجة المدعي بأّن 

 رد له تولي منصب مدير مدرسة.يُ شؤون ا$ونروا في لبنان لم 

   

قصير من جانب يزعم المدعي أيضاً أّنه لم ُتقّدم إليه الوثائق الداعمة لتقرير التحقيق وأّن ھذا الت .59

الوكالة قد يؤدي إلى الحكم بالقضية لصالح المدعي استناداً إلى "أسس فنية". وتGحظ المحكمة أّنه لئن كان 

صحيحاً أّن المدعي لم يتسلم نسخة من كل إفادة من إفادات الشھود التي ُجمعت أثناء التحقيق، إ+ّ أّن كشف 

رة $ّن تقرير التحقيق يوجز إيجازاً صحيحاً جميع ا$دلة ھذه ا"فادات لم يكن ضرورياً في القضية الحاض

على التي ُجمعت خGل التحقيق. وتشدد المحكمة على أّن المدعي تسلّم نسخة غير محررة من تقرير التحقيق 

ھيئة ملحق في رّد الُمدعى عليه، كما أعِطي الفرصة لرفع جواب على رد الُمدعى عليه، وفيه قّدم تعليقاته 

 جملة أمور من بينھا تقرير التحقيق.  فيما يخص
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يشير السجل الوارد في الملف أيضاً إلى أّن حق المدعي في ا$صول القانونية الواجبة احُترم في كل  .60

ار التي أدت إلى خفض رتبته ونقله. ويبين السجل أيضاً أّن وعملية اتخاذ القر مرحلة من مراحل التحقيق

حقيق وأّنه أعِطي الفرصة لتقديم تعليقاته فيما يخص النتائج شھادته أِخذت في الحسبان خGل الت

وا+ستنتاجات التي توصل إليھا التحقيق قبل اتخاذ قرار الُمدعى عليه القاضي بخفض رتبته ونقله، كما تبين 

اتخاذ قرار خفض رتبته  ا$دلة أّن مدير شؤون ا$ونروا في لبنان أخذ تعليقات المدعي في الحسبان قبل

ا$صول القانونية الواجبة وأّنه لم يوجد أي خلل بحقه في وبھذا، تعتبر المحكمة أّن المدعي حظي  ونقله.

 إجرائي في ھذا الشأن. 

 
-Hepworth 2011ُيذّكر المدعي أّنه وفقاً لفقه محكمة ا$مم المتحدة لGستئناف في حكمھا  .61

UNAT-178ر سليم في ممارسة الُمدعى عليه ، فإّن عبء ا"ثبات يقع عليه عندما يزعم وجود دافع غي

 لسلطته ا+جتھادية، ويجب عليه أّن يقّدم دليGً مقنعاً "ثبات مزاعمه. 

 
بناًء على ذلك، تقرر المحكمة أّن المدعي لم يقّدم أي دليل مقنع ليثبت أّن قرار خفض رتبته ونقله  .62

أو عناصر خارجة عن الموضوع، أو اُتخذ بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى، أو كانت دوافعه التحامل 

 شابه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 
  

ھل كان قرار الُمدعى عليه القاضي بخفض رتبة المدعي ونقله غير متناسب أو غير مبرر بما يحلق ظلماً 

   بالمدعي؟ 

 

، فإّن Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا$مم المتحدة لGستئناف في حكمھا رقم  .63

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

 صارخاً".  اعتباطاً واضحة للمنطق أو 

 

عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، ومع ا+عتراف بالسلطة ا+جتھادية الواسعة للمفوض العام  .64

Gئمة على سوء السلوك، تGحظ المحكمة على وجه فيما يخص المسائل التأديبية بما فيھا العقوبة الم

 Haniyaالخصوص طبيعة وظيفة أي مدعي، وھنا تستشھد بحكم محكمة ا$مم المتحدة لGستئناف رقم 
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2010-UNAT-024 حيث صّرحت في معرض تعليقھا على سلوك موظف كما 34، وتحديداً الفقرة ،

 :يلي

  

يفة التي كان يشغلھا [وھو منصب اؤتمن يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظراً إلى الوظ

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

  

عندما قال ما يلي في رسالته تجد المحكمة أّن مدير شؤون ا$ونروا في لبنان كان له ما يبرره  .65

 إلى المدعي:  2010أكتوبر/تشرين ا$ول  6المؤرخة 

  

ة واجب عناية نحو الوكالة وممتلكاتھا، بيد أّنك عجزت وقد ترتب عليك بصفتك رئيس منشأ

  عن النھوض به. 

  

 
عندما كان المدعي يشغل وظيفة مدير مدرسة با"نابة، كان مؤتمناً على مسؤولية حماية ممتلكات  .66

المدرسة ومواردھا من أي إساءة استخدام، وقد عجز عن النھوض بھذه المسؤوليات، وبالتالي ترى المحكمة 

رتبة المدعي ونقله من وظيفة مدير مدرسة إلى وظيفة مساعد مدير مدرسة رد منطقي ومتناسب  أّن خفض

على أفعاله. ولئن كان بإمكان الُمدعى عليه حجب الواجبات ا"شرافية عن المدعي وخفض رتبته إلى وظيفة 

مساعد مدير مدرسة معلم استناداً إلى التوصيات الوارد في التحقيق، إ+ّ أّن رتبته ُخفّضت إلى وظيفة 

بالدرجة نفسھا والراتب نفسه لوظيفة مدير مدرسة. ووفقاً إلى الُمدعى عليه، كانت الوظيفتان، أي وظيفة 

 . 2011قبل نوفمبر/تشرين الثاني  10مدير مدرسة ووظيفة مساعد مدير مدرسة، مصنفتين على الدرجة 

 

حسب ا$صول، وأّنھا تدعم قانوناً وصف فعل بعد الحكم أّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثِبتت  .67

المدعي بسوء سلوك، تقرر المحكمة أّن عقوبة خفض رتبة المدعي وبالتالي نقله إلى مدرسة أخرى لم تكن 

 غير متناسبة ولم تلحق به ظلماً. 

 
في ضوء ما سبق، تستنتج المحكمة أّن قرار الُمدعى عليه بخفض رتبة المدعي اُتخذ حسب ا$صول  .68

فيما يخص المسائل التأديبية وبما ينسجم والنظامين ا$ساسي ينسجم والسلطة ا+جتھادية الواسعة بما 
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ترى المحكمة أّنه بما ينسجم وا"داري للموظفين وا"صدارات ا$خرى ذات الصلة. وعGوة على ذلك، 

 Gللمدعي كان ممارسة سليمة والسلطة ا+جتھادية الواسعة للُمدعى عليه في إدارة موظفيه، فإّن النقل الذي ت

 وا"داري للموظفين المعمول بھما. لھذه السلطة بموجب النظامين ا$ساسي 

 
 ھل ھناك أساس قانوني لوسائل ا+نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟ 

 
 بعد الحكم بأّن: .69

  

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

)ii(  الفعل بسوء السلوك؛الوقائع دعمت قانوناً وصف 

)iii( ا"جراء التأديبي كان متناسباً مع الذنب؛ 

)iv(  السلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو

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

  

+ أساس له + في ونقله، لفسخ قرار الُمدعى عليه، القاضي بخفض رتبته تقرر المحكمة أّن طلب المدعي 

  الواقع و+ في القانون. 

  

  الخ(صة

 

       نظراً إلى جميع ما تقّدم، + تجد المحكمة أساساً قانونياً في الدعوى، وترّدھا بأكملھا.  .70
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  القاضية بانة َبرازي 

   2013 مارس/آذار 4 بتاريخ

 

 

  2013 ذارمارس/آ 4 أدِخَل في السجل بتاريخ

  

      (ُوقـhع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


