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  رئيساًالقاضي لويس ماريا سيمون،      

  
  خالصة    

اسـتئنافاً بالنـسبة للقـرار      ) عاقـل ( بدر إبـراهيم عاقـل       لقد قدم جهاد  . هذه قضية تأديبية    - ١
هــذه احملكمــة إىل أن االســتئناف وختلــص . اإلداري الــصادر بإهنــاء تعيينــه بــسبب ســوء الــسلوك

وفـضالً عـن ذلـك، جتـد احملكمـة أن التـدبري التـأدييب قـد مت اختـاذه باتبـاع            . يشوبه عائق زمين   ال
وعليـه  . السلوك ويتناسب ما وقع من سـوء الـسلوك      األصول الواجبة وأنه يتسق مع قرينة سوء        

  .فإن االستئناف مرفوض
  

  الوقائع واإلجراء    
التحق عاقل بوكالـة األمـم املتحـدة لغـوث وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق                     - ٢

، وكــان يعمــل يف مركــز الزرقــا    ١٩٩٦ســبتمرب /اح أســنان يف أيلــول كجــرَّ) أونــروا(األدىن 
  . بسبب سوء السلوك٢٠٠٣يونيه / حزيران٣اء خدمته يوم الصحي عندما مت إهن

ــا الــــصحي      - ٣ ــز الزرقــ ــه يف مركــ ــدعى بوقوعــ ــسلوك املــ ــوم وقــــد حــــدث ســــوء الــ يــ
، فحــوايل ظهــر ذلــك اليــوم اســتقبل عاقــل مريــضة أنثــى يف الــسابعة ٢٠٠٢أغــسطس /آب ٢٨

ة العــالج عــشرة مــن العمــر الستــشارة تتعلــق باألســنان، ومل يكــن مثــة ممرضــة موجــودة يف غرفــ
ين عليهـا أو نـصف مغلقـة طبقـاً          وكان الباب مغلقاً والستائر إما مسدلة طبقاً ملـا أفـادت بـه اجملـ              

وقــد أوضــح عاقــل أن نوافــذ غرفــة العــالج كانــت مفتوحــة بــسبب حــرارة  . أفــاد بــه عاقــل ملــا
 عليهـا،  أمـا اجملـين  . الصيف، وكان يتعيَّن على مجيع املرضى أن جيتازوا ممـراً حتفّـه نوافـذ العيـادة              

اليت شوهدت وهي تغادر غرفة العالج باكيـة، فقـد ذهبـت إىل البيـاري، وهـو املـسؤول الطـيب                     
واقتــاد البيــاري اجملــين . يف املركـز الــصحي، وذكــرت اجملــين عليهــا للبيــاري أن عاقــل حتــرش هبــا 

عليها إىل مكتب يوسف شـاهني كـبري املـسؤولني الطبـيني يف املركـز الـصحي، وطلـب شـاهني                    
ويف أواخر ذلـك اليـوم قـدَّمت        . ة املمرضات أن تنفرد باجملين عليها وتصغي إىل قصتها        من كبري 

لــها اجملــين عليهــا إقــراراً موقعــاً منــها باللغــة العربيــة اهتمــت فيــه عاقــل بأنــه حتــسس ثــدييها وقبّ     
حاول تقبيلها كما أجربها على أن تلمس أعـضاءه التناسـلية املكـشوفة مث حتـسس أو حـاول         أو

 األجـزاء اخلاصـة مـن جـسمها وقّبلـها أو حـاول تقبيلـها مـرة أخـرى بينمـا كانـت                        أن يتحسس 
وينبغي مالحظة أن اجملين عليها كانت قد زارت عاقل يف املركـز الـصحي              . تغادر غرفة العالج  
  .يف مناسبتني سابقتني
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 مت إيقـاف عاقـل عـن العمـل دون أجـر ريثمـا تتواصـل                 ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩ويف    - ٤

 جــرى تــشكيل جلنــة لتقــصي احلقــائق، وخــالل      ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١ ويف. التحقيقــات
وتدارسـت جلنـة تقـصي      .  مبن فـيهم اجملـين عليهـا وعاقـل         ا فرد ١٤حتقيقاهتا اجتمعت اللجنة إىل     

احلقائق مسائل خمتلفة مبا يف ذلك العالقة بني عاقل واجملين عليهـا واحتمـال اإلقـدام علـى ابتـزاز            
اقية الضحية وعاقل فضالً عن اهتامات مماثلة وجِّهـت يف املاضـي        من جانب اجملين عليها، ومصد    

 وجــدت جلنــة تقــصي   ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول١٣ويف تقريرهــا بتــاريخ  . ضــد عاقــل 
ينفــوا وقــوع احلادثــة املــدعى   ولــيس هنــاك شــهود عيــان ميكنــهم أن يثبتــوا أ  ) أ(”احلقــائق أن 
ري إىل أن احلادثــة املــدعى بوقوعهــا قــد تــوافر عــدد كــبري مــن الــدالئل الــيت تــش ) ب (؛بوقوعهــا

  .“وقعت بالفعل رغم أن األدلة غري حامسة
 مــع ٢٠٠٣مــارس / آذار١٢وقــد أجــرت جلنــة تقــصي احلقــائق مقــابالت إضــافية يف     - ٥

 أجــرى املوظــف ٢٠٠٣مــايو / أيــار١٨  و١٤ويف . ثالثــة مــن مــوظفي مركــز الزرقــا الــصحي
  .ابلة مع عاقلاملسؤول عن عمليات األونروا يف األردن مق

، أبلغ املوظف املسؤول عن عمليـات األونـروا يف األردن     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣ويف    - ٦
عاقل بقـرار إهنـاء تعيينـه اعتبـاراً مـن تـاريخ وقفـه عـن العمـل دون أجـر، وعلـى أسـاس أنـه قـد                       

د حترش مبريضة شابة أنثى وانتهك تعليمات دائمة بعدم معاجلـة املريـضات اإلنـاث إالّ يف وجـو                 
ــات غــري        ــائق وأدىل ببيان ــة تقــصي احلق ــضاربة ومــضللة إىل جلن ــرارات مت ــدم إق ــه ق ممرضــة، وأن
ــة وقعــت يف عــام       ــة مماثل ــدفع أمــوال إىل أســرة ضــحية أخــرى يف حادث صــحيحة فيمــا يتعلــق ب

ــاء    . ١٩٩٩ ــرار إهن ــادة النظــر يف ق ــل إع ــب عاق ــد طل ــاريخ    وق ــه رفــض بت ــه ولكــن طلب  خدمات
  .٢٠٠٣يونيه /حزيران ١٦
ــه / متــوز١٠يف و  - ٧ ــرار إهنــاء اخلدمــة أمــام جملــس الطعــون     ٢٠٠٣يولي  اســتأنف عاقــل ق

املشترك التابع لألونروا ولكن اجمللس مل يكمل عمله إالّ بعـد انقـضاء أكثـر مـن ثـالث سـنوات            
 أوصــى اجمللــس ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٩ويف تقريــر إىل املفــوض العــام بتــاريخ . ونــصف ســنة

 اجمللـس أن جلنـة تقـصي احلقـائق          والحـظ . ظر يف قرار إهنـاء اخلدمـة      املذكور باإلمجاع بإعادة الن   
تتوصل إىل قرينـة ملموسـة ضـد عاقـل وأن قـرار اإلهنـاء مل يـستند إىل ادعـاءات اجملـين عليهـا                          مل

 ومل يتأكـد مـن وجـود    ١٩٩٩مل يدل باحلقيقة بشأن حادثـة وقعـت عـام    ”ولكن إىل أن عاقل  
ملمرضة، اليت كان مفترضاً أن تبقى مع عاقـل فيمـا كـان         وأن ا “ ممرضة أنثى وهو يعاجل املريضة    

ومل يقبــل اجمللــس . يعــاجل اجملــين عليهــا، كانــت قــد غــادرت بــإذن مــن كــبري املــوظفني الطبــيني   
 اجملين عليها ألن عاقل كان قد رآهـا مـن قبـل وكـان بـاب غرفـة املعاجلـة غـري موصـد                         ادعاءات
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والحـظ اجمللـس    . ليها موجودة قرب البـاب    بقفل، كما أن عاقل كان يعرف أن شقيقة اجملين ع         
التضارب بني ما ادعت به اجملين عليها وبـني مـا أدلـت بـه املمرضـة فيمـا يتعلـق بـالظروف الـيت                    

اقتـصر اهتمامهـا    ”وارتأى اجمللس أن جلنة تقـصي احلقـائق         . غادرت فيها املمرضة غرفة العالج    
  .“ احلقيقة عنماثبدالً من إماطة الل] عاقل[على أن تسوق أي شيء ضد 

 أحاطت املفـوض العـام عاقـل علمـاً بقرارهـا            ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٤وبرسالة مؤرخة     - ٨
. عدم قبول التوصية اإلمجاعية جمللس الطعون املشترك ومـن مث برفـضها االسـتئناف الـذي قدمـه                 

تـدعم مـا توصـلت إليـه     “ واضحة ومقنعـة ”وذكرت أن جلنة تقصي احلقائق توافر لديها قرائن     
ل قــد حتــرش جنــسياً بــاجملين عليهــا منتــهكاً التعليمــات فيمــا يتــصل مبعاجلــة املريــضات   بــأن عاقــ

ويف . ي احلقـائق ببيانـات زائفـة   اإلناث فقـط يف ظـل وجـود ممرضـة، كمـا أنـه ضـلل جلنـة تقـص            
  . أقرت زوجة شقيق عاقل بتسلمها رسالة املفوض العام٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١٦
.  قـدم عاقـل طلبـاً لـدى احملكمـة اإلداريـة الـسابقة          ٢٠٠٨ير  ينـا / كانون الثـاين   ١٣ويف    - ٩

 أعــاد األمــني التنفيــذي للمحكمــة اإلداريــة  ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٣١وبرســالة مؤرخــة 
 ويبــدو مــن ملــف القــضية أن عاقــل   .الــسابقة الطلــب إىل عاقــل مــن أجــل تقدميــه مــن جديــد   

/  آب٤ ويف .٢٠٠٨وليـــــه ي/ متـــــوز٧يتـــــسلَّم الرســـــالة مـــــن األمـــــني التنفيـــــذي حـــــىت   مل
 تلقت احملكمة اإلدارية السابقة طلباً باللغة العربية من عاقل، ولكـن مـا قدمـه                 ٢٠٠٨ أغسطس

يونيـه  / حزيـران ٣٠عاقل مرة أخرى أُعيد إليه للتصحيح ومعـاودة تقدميـه يف موعـد ال يتجـاوز             
ـــ   . ٢٠٠٩  ل يــــوممث تلقــــت أمانــــة احملكمــــة اإلداريــــة الــــسابقة الطلــــب املــــصحح مــــن عاقـ

/  كـــانون األول٣١نـــروا يـــوم  ومت إرســـال طلـــب عاقـــل إىل األو٢٠٠٩يونيـــه /حزيـــران ٢٩
 ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ١٤ مع منح املفوض العام مدة أسبوعني لتقدمي رد حىت    ٢٠٠٩ ديسمرب

  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢وقدم الرد بعد ذلك يف 
  

  الدفوع    
  استئناف عاقل    

وهو يشري إىل أمـور وقائعيـة تتعلـق    “ اطئاً وجمحفاً خ”يدفع عاقل بأن قرار اإلهناء جاء         - ١٠
وحيـث أنـه مل يـتم تعـيني ممرضـة لعيـادة األسـنان بـرغم طلباتـه          . بسوء الـسلوك املـدعى حبدوثـه      

املتكررة يف هذا الشأن، ال ينبغي توجيه املالم إىل عاقل على خمالفـة قاعـدة األونـروا الـيت حتظـر                
راً اوقـد حـاول عاقـل مـراراً وتكـر         .  يف غياب ممرضة   على طبيب ذَكَر معاجلة املريضات اإلناث     

  .أن يرفض عالج املريضات يف ظل هذه األحوال
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هـا ثـالث دقـائق      كما أن دخـول الكاتبـة عـبري بـصورة غـري ملحوظـة إىل العيـادة وبقاء                   - ١١
يثبت أن باب العيادة كان مفتوحاً على خالف ما أكدته اجملين عليها، فيما يـدحض تأكيـد     إمنا

وحقيقــة أن الكاتبــة مل تلحــظ شــيئاً علــى  .  عليهــا أن عاقــل كــان يكــشف نفــسه أمامهــا اجملــين
  .خالف املعتاد إمنا تؤكد براءته

واجملــين عليهــا مل تكــن وحــدها يف العيــادة، فــاملركز كــان مليئــاً باملرضــى الــذين جــاءوا   - ١٢
جلهم عاقـل يف ذلـك      لزيارة األقسام املختلفة، وال كانت اجملين عليها هي آخر املرضى الذين عا           

 دقيقـة مـن حـدوث    ٤٠ ضـد عاقـل إالّ بعـد    االيوم، فضالً عن أن اجملين عليهـا مل تـسق ادعاءاهتـ       
الواقعة املدعى بوقوعها، وهذا يدل على سوء النية من جانبـها، وعلـى حتـريض هلـا مـن جانـب             

هــا قــد وميكــن أن تكــون الظــروف االقتــصادية الــصعبة الــيت تواجههــا أســرة اجملــين علي. فــرد مــا
  .دفعتها إىل تقدمي شكوى كيدية حبق عاقل

وبعد وقفه عن العمل تطوَّع صهر عاقل بوصفه وسيطاً يف حماولة لتسوية املسألة طبقـاً                 - ١٣
  .للممارسة العرفية املعتادة يف جمتمع عريب دون أن يطلب إليه عاقل ذلك

ل يف إثبــات أنــه ويـدفع عاقــل بــأن اهلــدف األساسـي للجنــة تقــصي احلقــائق كـان يتمثــ     - ١٤
واللجنـة مل جتـد أي قرينـة ماديـة ضـده بـل اقتـصر األمـر علـى                    . مذنب وليس يف إثبات احلقيقـة     

كما يدفع عاقل بأن جملس الطعون املشترك أكد براءته وال بد من أن تؤخـذ               . ادعاءات شفوية 
  .توصياته بعني االعتبار

وبـني مـا أدلـت بـه املمرضـة          ويعتمد عاقل على وجود تضارب بني إقـرار اجملـين عليهـا               - ١٥
فيما يتعلق مبغادرة األخرية للمكان، حيث ادعت اجملـين عليهـا أن عاقـل طلـب إىل املمرضـة أن               

  .تغادر العيادة بينما ذكرت املمرضة أهنا كانت قد غادرهتا بإذن من كبري املوظفني الطبيني
طــي مــن إدارة ويطلــب عاقــل إعادتــه إىل وظيفتــه، إضــافة إىل حــصوله علــى اعتــذار خ  - ١٦

 ماليـني مـن دوالرات الواليـات املتحـدة عمـا أصـابه وأسـرته مـن              ١٠األونروا وتعـويض مببلـغ      
  .معاناة ومن إهدار كرامته

    
  رد املفوض العام    

تــدفع املفــوض العــام بــأن اســتئناف عاقــل قُــدِّم يف غــري موعــده، وأن عاقــل تــسلّم عــن    - ١٧
 وطُلـب منـه أن     ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦قرار املفوض العام يوم     طريق شقيقة زوجته    

 يومـاً حمـسوبة مـن تـاريخ تـسلم القـرار املختلـف عليـه أي حبلـول                    ٩٠يقدِّم استئنافه يف غضون     
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على أن أمانة احملكمة اإلدارية السابقة مل تتلـق طلبـاً مـن عاقـل            . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤
وألن عاقـل مل يـستطع تقـدمي    .  أي متـأخراً حنـو سـبعة أشـهر        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤حىت يوم   

  .أي تفسري لتأخريه يف تقدمي الطلب فإن استئناف عاقل ينبغي أن يعلن بوصفه غري مقبول
ومن الناحية األخرى ُيدفع بأن املفـوض العـام مل ختطـئ مـن منظـور القـانون يف رفـض                       - ١٨

سائل التأديبية، خيوَّل للمفوض العـام سـلطة        استئناف عاقل أمام جملس الطعون املشترك، ففي امل       
واسعة ال جيوز أن تتدخل فيها عادة احملكمة املذكورة إالّ إذا اقتنعـت بـأن القـرار ال يـستند إىل                     
احلقائق أو أنـه مت اختـاذه بـصورة تعـسفية أو غـري راشـدة وأنـه يـصدر عـن حتيُّـز أو عـن عوامـل                             

ة أو خطـأ يف تطبيـق القـانون أو أنـه كـان غـري       أخرى غري ذات صلة، أو تعيبه جتـاوزات إجرائيـ       
  .متناسب بصورة واسعة أو غري مستند إىل مربرات لدرجة تصل إىل جمافاة العدالة

وتــدفع املفــوض العــام بــأن الوقــائع الــيت اســتند إليهــا قــرار إهنــاء اخلدمــة حتققــت منــها      - ١٩
اشـرة، وقلمـا حيـدث هـذا يف     وفيما مل يتـسّن تـوافر قرينـة مب       . بصورة كافية جلنة تقصي احلقائق    

حــاالت التحــرش اجلنــسي أو االســتغالل أو األذى اجلنــسي، ميكــن أن ُيستــشف الربهــان مــن    
ية بــالقرائن الداعمــة املباشــرة وال بـد مــن أن تــسلِّم احملكمــة االسـتئناف  . خـالل قــرائن املالبــسات 

وقابلــت وقــد أجــرت جلنــة تقــصي احلقــائق حتقيقــات مستفيــضة علــى مــدار شــهر  . الظرفيــة أو
ــة  شـــاهداً مبـــن فـــيهم عاقـــل نفـــسه أربـــع مـــرات مث أجـــ   ١٤ ــافية مـــع ثالثـ رت مقـــابالت إضـ

  .آخرين شهود
وعندما رفضت النتائج اليت توصل إليها جملس الطعون املـشترك، فقـد ارتـأت املفـوض                  - ٢٠

ولـيس جمللـس الطعـون      . العام أن االستنتاجات اليت أقرها اجمللس املذكور للحقائق شـاهبا العـوار           
 مــن ذلــك أن تــرى هــذه الاملــشترك وال حمكمــة االســتئناف أن تبــّت بــشأن احلقــائق ولكــن بــد 
 مــن هــذه الرؤيــة اوانطالقــ. األطــراف مــا إذا كانــت احلقــائق قــد أيَّــدت القــرار الــذي مت اختــاذه

  .رفضت املفوض العام النتائج املعيبة اليت خلص إليها جملس الطعون املشترك
تقدمي أي قرينة تشهد بتحيُّز أو دوافـع غـري سـليمة أو جتـاوز               كذلك فلم يستطع عاقل       - ٢١

وتـدفع املفـوض العـام بـأن        . إجرائي أو خطأ يف تطبيق القانون فيما يتعلق بالقرار املطعون عليـه           
القرار مت اختاذه من منطلق املوضوعية والدقة بعد أن أصبح عاقل على بيِّنة تامة مـن االدعـاءات                  

 عمـا أتـيح لــه مـن فـرص لتفنيـد هــذه االدعـاءات ولتقـدمي قــرائن        الضوالقـرائن املقدَّمـة ضـده فــ   
  .للدفاع عن نفسه
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وتدفع املفوض العام بأن اجلزاء التـأدييب بإهنـاء اخلدمـة جـاء متناسـباً مـع خطـورة سـوء                    - ٢٢

فالتحرش اجلنسي بفتاة صغرية من جانـب شـخص يتمتـع مبركـز قـوة مثـل عاقـل                   . سلوك عاقل 
تفاقم من خالل حماولة عاقل إخفاء سلوكه املـذكور مبـا عمـد إليـه مـن                 ميثِّل جرمية خطرية وقد     

تضليل جلنة تقصي احلقائق وتقدمي إقرارات زائفة يف سياق التحقيق الذي اضطلعت بـه اللجنـة                
 عـن ذلـك فـإن عـدم امتثـال عاقـل للتعليمـات الدائمـة لألونـروا فيمـا يتـصل                       الوفـض . املذكورة

  .ا صارخاتهاكمبعاجلة املريضات اإلناث ميثل ان
  

  ما خلصت إليه احملكمة    
جيدر النظر إىل االستئناف على أنـه مقـدم يف موعـده ألن مـا قدمـه عاقـل بدايـة باللغـة                         - ٢٣

  .العربية ورد ضمن املوعد الزمين املطلوب
مع ذلـك فمـن الوجهـة املوضـوعية ال بـد مـن رفـض االسـتئناف ألن عاقـل مل يـستطع                          - ٢٤

  .ا ومن مث فالقرار املطعون عليه مناسب وينبغي تأكيدهإسناد طلبه بقرائن يعتد هب
إالّ أن حمــصلة هــذا االســتئناف تتوقــف علــى مــا إذا كــان املــرء يتفــق مــع منطــق جلنــة      - ٢٥

  .تقصي احلقائق على النحو املنعكس يف قرار املفوض العام أو توصية جملس الطعون املشترك
 لقـرار إهنـاء اخلدمـة مت إقرارهـا علـى النحـو              ويف رأي هذه احملكمة فإن الوقائع الداعمة        - ٢٦

املالئم من جانب جلنة تقصي احلقائق اليت تصرَّفت بطريقة مالئمـة ودقيقـة وجـادة وموضـوعية              
ومـن  . وكفلت سالمة اإلجراءات األصولية لعاقل واألشخاص اآلخرين الذين جرت مقابلتـهم          

.  وردت أن خيالطهــا أي حتيُّــزالواضــح مــن واقــع قــراءة موضــوعية وغــري متحيــزة للبيانــات الــيت
وعليه، فاالدعاء بأن جلنة تقصي احلقائق فـشلت يف التـصرف لـصاحل احلقيقـة وأن اقتـصر مههـا                    
على تلمس إثبات التهمة على عاقل، أمر ال يستند إىل أي قرينة، بل على العكـس، فاللقـاءات                  

رفت بطريقـة موضـوعية   التفصيلية واالستنتاجات اجلوهرية للجنة تقصي احلقائق توضح أهنا تص   
  .ومسؤولة يف إجراء حتقيقاهتا وتقييم التهم ذات الصلة

وباإلضافة إىل مضامني اإلقرارات فقد هنضت قرينة واضحة ومقنعة تؤيـد التوصـل إىل                - ٢٧
وعلى سبيل املثال فلـم يكـن مثـة تفنيـد           . وقوع سوء سلوك مل يستطع عاقل أن يدحضه بنجاح        

وال معــىن للتــساؤل عمــا إذا كانــت املمرضــة قــد . ود ممرضــةألن عاقــل عــاجل مريــضة بغــري وجــ
غادرت بناًء على طلب منه أو بناًء على إذن مـن موظـف كـبري آخـر، فـاألمر املهـم أن حـدث                        

  .سوء سلوك وهذه احلقيقة وحدها تكفي أساساً ليقوم عليه القرار
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ريـضات اإلنـاث    كان عاقل على بيِّنة تامة من القاعـدة الـيت تقـضي بـضرورة معاجلـة امل                  - ٢٨
ولكنه أقدم على خماطرة عدم االمتثال لتلك القاعدة الـيت يتمثـل غرضـها         . يف ظل وجود ممرضة   

حـوادث تنطـوي علـى سـلوك غـري الئـق           : احملدَّد يف منع وقوع حاالت مثـل احلالـة ذات الـصلة           
  .وعلى ادعاءات متضاربة

 تـــسنده البيانــات ألنـــه وهــو ادعــاء ال   (ادعــاؤه بــأن مل يكـــن مثــة ممرضــة يف العيـــادة       - ٢٩
هـو ادعــاء  )  بالعمـل يف العيــادة ا أهنـا كانــت مكلَّفـة أيــض  التـؤدي املمرضــة مهـام أخــرى إ   فيمـا 
 . تكليـف ممرضـة بالعمـل يف العيـادة        ا وتكرر ارا كما مل يثبت ادعاؤه بأنه طلب مر       ،صحيح غري

ــشكل ســـبب       ك القاعـــدة  النتـــهاا وجيهـــاولـــيس ألي مـــن هـــذه االدعـــاءات املتـــضاربة أن يـ
  .أعاله املذكورة

وليس من املهم القول بأن عاقل عاجل املريضة يف مناسبتني سابقتني دون أي مـشاكل،                 - ٣٠
 كـان   اوأيـ . فهذه القرينة ليست من الوضوح مبـا يكفـي لكـي يفـرز املـرء االدعـاءات املتـضاربة                  

األمر  فـ  ا أو شـبه مفتوحـة أو مـسدلة جزئيـ          ااألمر، وسواء كانت األبـواب والـستائر مغلقـة متامـ          
املهم هو أن احلادثة وقعت ضـمن حـدود مكتـب لطبيـب ومتـت بـني مريـضة شـابة يف الـسابعة                        
عشرة وبني طبيب ممارس يبلـغ ضـعف عمرهـا ويف ظـل عالقـة ثقـة بـني طبيـب ومـريض وهـي                 

  .حالة منطية من حاالت التحرش اجلنسي
إىل تـوافر   وعلى خالف ما يذهب إليه عاقل فإن التحقيق مل يكشف عـن قرينـة تـدعو                   - ٣١

ومـن  . أي ادعاءات كيدية توجه إىل اجملين عليها، فالفقر وحـده ال يـشكل مثـل هـذه األسـباب         
ومسعتهما ال تشوهبا شائبة على حنو مـا اسـتطاعت جلنـة            (املهم مالحظة أن اجملين عليها وأسرهتا       

  . بتلقي تعويض مايل نظري إسقاط التهمارفضا عروض) تقصي احلقائق أن تؤكده
ءات عاقل أنه مل يكن على بينة من حماولة صهره التوسط يف تـسوية للمـسألة وأن                 ادعا  - ٣٢

ليس له أي صلة باجلهود املرتبطة بتحديد هوية اجملين عليها وموقع سـكن أسـرهتا أو احملـاوالت                  
  .املبذولة عندما كان التحقيق يأخذ جمراه لكي يتم شطب القضية أمور ال سبيل إىل القبول هبا

ر عاقــل يف جمملــه ملــيء مبواضــع التــردد والتــضارب والتزييــف الــيت إذا مــا قرئــت     إن إقــرا  - ٣٣
باالقتران مع القرائن األخـرى فهـي تـوحي بـأن األحـداث وقعـت علـى النحـو الـذي تـصورته جلنـة                         

وال ينبغي أيضاً تناسي أن عاقل واجه يف سـنوات سـبقت            . تقصي احلقائق واستعرضته املفوض العام    
ويتها من خالل التوسط، وأن القرائن املباشرة وغري املباشرة اليت جرى مجعها            مشكلة مماثلة متت تس   

  .تؤيد النتائج الوقائعية اليت تشكل األساس للقرار املطعون فيه بشأن املوزانة بني االحتماالت
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وعليه، فإن حمكمة االستئناف ال تؤيد توصية جملس الطعون املـشترك الـذي جـاء، مـع                   - ٣٤

راض، وكأنه مرافعة دفاع عن عاقل، بل ذهب إىل املدى الذي أكـد فيـه أن          كل املقاصد واألغ  
وعليــه، . جملـس الطعــون املــشترك اطمــأن إىل أن القــضية املرفوعــة ضــد عاقــل جــاءت مــصطنعة 

فلــدى رفــض توصــية جملــس الطعــون املــشترك فــإن املفــوض العــام مل تتــصرف فقــط يف إطــار      
  . التحقيق الذي أجرته جلنة تقصي احلقائقسلطاهتا التقديرية بل أهنا استندت كذلك إىل

ومن حيث أن حمكمة االستئناف اطمأنت إىل وقوع سوء الـسلوك وخطـورة احلادثـة،                 - ٣٥
ومثـل هـذا القـرار الـذي ُيتـرك          . فهي ال تستطيع إعادة النظر يف مستوى اجلزاء الذي مت توقيعـه           

 يف احلــاالت الــيت الئناف إأمــره إىل املفــوض العــام ال ميكــن مراجعتــه مــن جانــب حمكمــة االســت
  .اتهب وهو أمر مل يتم إثا صارخاتشهد بوضوح جمافاة للمنطق أو تعسف

  
  احلكم    

يف ضــوء مــا ســبق فــإن حمكمــة االســتئناف تــرفض االســتئناف يف جمملــه وتؤيــد القــرار    - ٣٦
  .املطعون فيه

  
  . يف نيويورك، الواليات املتحدة٢٠١٠يوليه / متوز١صدر بتاريخ اليوم 

  باإلنكليزية: لاألص
  )التوقيع(  )التوقيع(  )التوقيع(

  القاضي بينتر  القاضي أدينريا  االقاضي سيمون رئيس
  

  . يف نيويورك، الواليات املتحدة٢٠١٠أغسطس / آب١٩دوِّن يف السجل يوم 
  
  )التوقيع(
    

  وشينغ لني، رئيس القلم
  حمكمة األمم املتحدة لالستئناف

  


