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 كنريمي، رئيسة  سابني   ةالقاضي  
نشأأأأاات هالن القضأأأأيتان نتي ة للفاأأأأل ة راباات مو ال بسأأأأسي سأأأأوب السأأأألو  ا سأأأأيم للسأأأأيد  - 1

العثمان، وهو مدرس رايضأأأياات مل املدرسأأأة اة دادية للسناات يعمل لدة وكالة األمم املتادل ةغا ة  حممد
وتشأأأأأأأأأأأأأغيل الي ئني الفلسأأأأأأأأأأأأأاينيني مل الشأأأأأأأأأأأأأرو األدحل ماألونروا أو الوكالة  مل لسنان  و و ي احلكم رقم 

UNRWA/DT/2019/019ة وتشأأأأأأأأأأأأأأأغيل ، خلاأأأأأأأأأأأأأأأ  حمكمة املناز اات التابعة لوكالة األمم املتادل ةغا 
الي ئني الفلسأأأأأأأاينيني مل الشأأأأأأأرو األدحل محمكمة األونروا للمناز اات  إل أن الوقائب ال  تعر ض بسأأأأأأأسس ا 

وقد ألغ  حمكمة األونروا للمناز اات قرار  السأأأأيد العثمان للعقوبة ث ت ثس  اأأأأات ا حدلة واضأأأأاة ومقنعة 
دوالر أمريكي  19 000يل التعويض قدره فاأأأأأأأل السأأأأأأأيد العثمان ة راباات مو ال وىلس  مسلغ ا  ل  سأأأأأأأس

ومل غياب أي دليل  ل  حدوث ضأأأأرر، رفضأأأأ   مأي ما يعادل الراتي األسأأأأاسأأأأي الاأأأأامل ملدل  امني  
ونعيد  حمكمة األونروا للمناز اات ىلسه للااأأأأأأأأأأول  ل  تعويضأأأأأأأأأأاات  ن األضأأأأأأأأأأرار املعنوية ال  حلق  به 

 ات لينظر من  ديد مل أسس ا املوضو ية الد وة إل قاض خمتلف مل حمكمة األونروا للمناز ا
 

 واإلجراءات الوقائع
ا  نواي  ”،  ّين  الوكالة السأأأأأأأأأأأيد العثمان باأأأأأأأأأأأفته 2001أيلول/سأأأأأأأأأأأستم   10ا تسار ا من  - 2 مدرسأأأأأأأأأأأ 

آب/أغسأأأاس  1وا تسار ا من   1، الدر ة 6U و ي  قد حمدد املدل، املسأأأأتوة  “للرايضأأأأياات/احلاسأأأأوب
، ومت تعيينه  و ي  قد حمدد املدل، “X”إل الفئة  “Z”، مت حتويل تعيني السيد العثمان من الفئة 2004
، 2006أيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأستم   14وبعد  دل متديداات، وا تسار ا من  ، مكتي لسنان امليداين 1، الدر ة 10الرتسة 

مل مدرسأأة  مقا اة دادية للسناات ممدرسأأة  مقا  مل  “مدرس رايضأأياات”ن قل السأأيد العثمان إل وفيفة 
مل الوق  ال ي يوافق لريخ تقدمي ىلسه لدة  الوفيفة هيشأأأأأأأأأأغل ه وكان السأأأأأأأأأأيد العثمان  خميم هنر السارد 

 حمكمة األونروا للمناز اات  

 ومل رسأأأأأأأالة و   ا موفف احلماية، مكتي د م العملياات، إلل يد اةلكرتوين إل موفف املظاث - 3
، أبلغ ه ا املوفف أن فريق مكتي د م 2015تشأأأأأأأأأأأأأأأرين الثاين/نوفم   10مل مكتي لسنان امليداين بتاريخ 

ل  ال ي يعمل مدرسا مل مدرسة  مقا، يا م في ا أن السيد  العملياات تلق  مكاملة هاتفية من السيد ع 
وز  م أن  ن  مرها العثمان اغتاأأأأأي السأأأأأيدل أ  وهي ىالسة من ىالساات املدرسأأأأأة مل السأأأأأادسأأأأأة  شأأأأأرل م

تا  العثمان مل خميم هنر السارد  ومل الرسأأأأأأأأأأأأأأأالة  احلاد ة وقع  مل مركا التعليم اخلاص ال ي ميتلكه األسأأأأأأأأأأأأأأأ
اةلكرتونية نفس ا، أشار موفف احلماية التابب ملكتي د م العملياات أيض ا إل أنه تلق  مكاملة من أخ  

 ل لي تداب ا نسي  السيدل أ  توضح أن السيدل أ  ث تتعرض ليغتااب ب
 ، أ حيل  الشأأأأأأأأكوة إل إدارل خدماات الرقابة الداخلية وىلي2015تشأأأأأأأأرين الثاين/نوفم   16ومل  - 4

 2015كانون األول/ديسأأم    13وأواأأ  التقييم األويل املخر   مدير إدارل الرقابة الداخلية إ راب تقييم أويل هلا 
ومل التقرير  ة راب حتقيق رمسي مل ماا م االسأأأأتغيل واالنت ا  ا نسأأأأيني الل ين ارتكس ما السأأأأيد العثمان 

، أفادات إدارل خدماات الرقابة الداخليأة أن هنأا  أدلة كافية 2016متوز/يوليأه  13الن أائي للتاقيق املخر  
داري للوكالة فيما يتعلق حبظر االستغيل ليستنتاج حن السيد العثمان انت ك النظام األساسي والنظام اة

  واالنت ا  ا نسيني 
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 وخلص التاقيق إل النتائج التالية: - 5
فيما يتعلق  اا م االسأأأأتغيل واالنت ا  ا نسأأأأيني، يقدم كل من الضأأأأاية والشأأأأ ص املع   … 

ما هو احلال وك اأأأأأأأاياة  وال ميكن أن تكون كيمها  ن احلاد ة خمتلفة كلي ا  ن األخرة  رواية
مل كثري من األحيان مل مواقف مما لة، ث يكن هنا  ش ود مستقلون  ل  احلاد ة، وإللتايل جيي 
 ل  دائرل خدماات الرقابة الداخلية توخي العناية مل تقييم األدلة املتوفرل، وخااة األدلة املستقلة، 

 لتاديد الرواية األكثر مو وقية، وإللتايل األكثر ادق ا 
، إن و ود رسأأأأالة ناأأأأية مو  ة إل أالسأأأأيدل أل ممن خيل والدعا  لتغيري مو د الدرس أوال   … 

يرسأأأأأأأل ه ه  ويد ي السأأأأأأأيد العثمان أنه ث التعليمي مل اليوم األخري من السأأأأأأأنة الدراسأأأأأأأية أمر  و أمهية 
الوق  ال ي ومن املخسف أنه إللنظر إل  الرسالة، وأنه كان يتواال فقط من خيل أأخ  السيدل أ ل 

ومب  لك، فرن من  انقضأأأأأ ، فرن الرسأأأأأالة الناأأأأأية املعنية ث تعرمض  ل  إدارل خدماات الرقابة الداخلية 
ا دئسة مدير املدرسأأة، السأأيدل و  م       شأأاهد الرسأأالة ليس أالسأأيدل أ ل وأسأأرعا فاسأأي، ولكن أيضأأ 

ومل حني  اولة لف م ما حدث فقد شأأاهدات ه ه السأأيدل الرسأأالة  ندما زارات منال أالسأأيدل أ ل مل حم
، فرن بقية ما قدمته من أدلة ةغري دقيق اأن بعض التواريخ ال  قدمت ا السأأأأأأأأأأأأأأيدل و  م     يسدو وكاهن

تتعلق إلألحداث، بعد أن أ ريات املاا م ألول مرل، تتفق مب أدلة الشأأأأأأأأأأأأأأ ود اعخرين، وبناب   ل   لك، 
وال جتد  تتسأأأأأأأم، مل ه ه املرحلة، إللدر ة  اعا من الدقة  األدلة تعت  دائرل خدماات الرقابة الداخلية أن
مناازل أو لدي ا دافب للك ب، كما ال يلمح أي من الشأأأأأأأأأأأأأ ود  الدائرل أيضأأأأأأأأأأأأأا أن السأأأأأأأأأأأأأيدل و  م    

وه ا ال يد م ماأأداقية رواية أالسأأيدل أ ل ويعازها بشأأكل كسري فاسأأي،  الشأأ ص املع  إل  لك  أو
ماأأأأأأأأداقية السأأأأأأأأيد العثمان ألنه نف  نفي ا قاىع ا أن يكون أرسأأأأأأأأل  ولكنه يلقي بظيل من الشأأأأأأأأك  ل 

  الرسالة  تلك
   اأأأأور ا أللسأأأأيدل أ ل رغم   نيا ، أنكر السأأأأيد العثمان أيضأأأأا أن يكون قد ىلي من اأأأأسيني … 

و كر كي أالاأأأأسينيل أن السأأأأيد العثمان ىلي اأأأأور ا أللسأأأأيدل أ ل  األدلة ال  تشأأأأري إل  كس  لك 
وحىت وإن كان  أالسأأأأأأأأيدل أ ل قد  ويشأأأأأأأأوه مسعت ا  “وسأأأأأأأأ ة”إ ساات أهنا كان  بنت ا  حىت يتمكن من

أ ا  اأأأأأأأأأورها، فرن دائرل خدماات الرقابة الداخلية لن تنظر مل  لك حي ىريقة تخ ر  ل  ماأأأأأأأأأداقية 
أالسأأأأأأأأأأأيد أ ل، ولكن  دوة األمر تكمن مل أن السأأأأأأأأأأأيد العثمان كان يفكر مل أمهيته ملسأأأأأأأأأأأا دته  ل  

وكان  ام وإللتايل ف و ث حياول فقط احلاأأول  ل  تلك الاأأور، بل نف  أيضأأا قيامه ب لك موا  ة االع
   مل حماولة لت اهل االد اب املو ه ضده،  السيد العثمان سريع ا أيض ا مل إلقاب اللوم  ل  ش ص آخر

العثمان  وكان أيضأأأا من السأأأماات الغريسة ألدلة السأأأيد لكن مدير املدرسأأأة سأأأارع إل توبي ه  ل   لك 
أنه بدا مستاب  من السيد ل  م     لتعّقسه املاا م أكثر من استيائه من أالسيدل أ ل لتاويل ا اد ابه إل 

وه ه األفعال، ال  حتاول تشأأأأأأأأأويه مسعة الضأأأأأأأأأاية واعام شأأأأأأأأأ ص آخر إلرتكاب خمالفاات  اعام إلىل 
وهي تلقي أيضا   ن نفسه  خاريل، ليس  تارفاات ش ص مت م فلم ا وكل ما حياول فعله هو الدفاع

  لألحداث الكاملة العثمان السيدبظيل من الشك  ل  رواية 
ا اد اب السأأأأأأأأأأأأأأيد العثمان حنه ث يكن مل الغرفة  ندما سأأأأأأأأأأأأأأئل   …   لث ا، ال تد م األدلة أيضأأأأأأأأأأأأأأ 
 العثمان مل املركا ألول مرل  ما إ ا كان  قد تعرضأأأأأأ  ال تداب  نسأأأأأأي من قسل السأأأأأأيد  أ ل السأأأأأأيدلأ

وه ا االد اب أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأي مل رواية السأأأأأأأأيد العثمان، إ  يا م حن إنكارها مل تلك املرحلة يدل  ل   دم 
غري أن السيد ات م    ، أمعلم  حدوث أي شيب، وأن السيد ل  م     هو ال ي لبب القضية من ئ  

ن السيد العثمان كان مل املدرسة ول شاهد آخر مستقل، وك لك والد أالسيدل أ ل، ي كرون إلألحرة أ
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ومل  لك السياو، ميكن بس ول ف م إنكار أالسيدل أ ل أمام املعتدي املا وم  حاضرا  خيل اال تماع 
  لي ا، األمر ال ي ال يقوض، مل رأي دائرل خدماات الرقابة الداخلية، ماداقية أالسيدل أ ل 

مقارنة إلألدلة هي تناقضأأأأأأأاات ومل املقابل، فرن التناقضأأأأأأأاات الواردل مل شأأأأأأأ ادل أالسأأأأأأأيدل أ ل  … 
فعل  سأأأأأأأسيل املثال، نف  السأأأأأأأيد   م    ، أوهو أك  معلمي املدرسأأأأأأأة سأأأأأأأن ال أنه كان  ىفيفة  موم ا 

حاضأأأأأأأأرا  ندما التق  أالسأأأأأأأأيدل أ ل إللسأأأأأأأأيد العثمان مل مكتي املدير وىعن  مل ماا مه، ولكن بعد 
ا مح م     أن اال تماع قد  قد إال أهن لك يخكد أأكدل كل من السيد العثمان ومدير املدرسة السيد 

وتول د لدة دائرل خدماات الرقابة الداخلية االناساع حن بعض  بشان ما مت  مناقشته ث يكود واضاني 
موففي األونروا الأأ ين متأأ  مقأأابلت م كأأان أكثر مأأا ي م م هو جتنس م أي تورع مل األمر،  ل  خلفيأأة 

جتني أي اعام إلرتكاب خمالفاات وبسأأأوب إدارل الشأأأكوة، وليس ا تقادهم حن ه ه مسأأأالة داخلية، أو 
وما ال يقل أمهية  ن  لك هو  مسأأأأا دل الدائرل حق ا مل تشأأأأكيل اأأأأورل واضأأأأاة لألحداث ال  وقع  

يشوهبا ما يشري إل أهنا لفق  القاة، ومن الاعي الت يل أن فتال مل سياق ا  أن رواية أالسيدل أ ل ال
دد تقوم ب لك، وختاىر إللوقوع ضأأأأأأأأأأأأأأاية أخرة،  ل  الناو ال ي حدث إللفعل، الثقامل والدي  احمل

وكان  رواية أالسأأأأأأأأيدل أ ل متسأأأأأأأأق ة أيضأأأأأأأأا إل حد كسري مب مرور الوق ، إللنسأأأأأأأأسة للسأأأأأأأأيد  يسدو  فيما
ا إللنسسة ملدير املدرسة ودئسته، وك لك إللنسسة لدائرل خدماات   ل الرقابة م     مل السداية، ومن مث أيض 

  الداخلية مل مرتني منفالتني 
 وأخري ا، تشأأري دائرل الرقابة الداخلية إل أّن ه ه احلاد ة كان  سأأتظل خمفي ة  ن ا، وأن األونروا … 

ورغم أن املسأأأأالة قيد التسأأأأوية  تعلم أّن زو ة السأأأأيد العثمان سأأأأتكون ماأأأأّرل  ل   دم وأد القضأأأأية  لن
والسأأيد العثمان، أوال  من خيل تدخل السأأيد أ  أمو ه املدرسأأة،  بشأأكل غري رمسي بني والد السأأيدل أ 

املناقة الشأأأأأمالية، مكتي لسنان امليداينل، فيسدو أهنا شأأأأأعرات حن الشأأأأأعور العام يتمثل مل وقوع احلادث 
  إللفعل، وإللتايل أارات  ل  حماولة االد اب  ينية حن ه ا كان تلفيق ا من السيد ل  م     

أ ل  السيدلاليل الوارد أ يه، ختلص دائرل خدماات الرقابة الداخلية إل أن رواية أومل ضوب الت … 
وفل   بت ة ىوال الوق ،  ا يتوافق مب األدلة األخرة  هي األكثر ماأأأأأأأأأأأأأأداقية، ول ا ف ي األكثر دقة 

ا الكدمة  ل  رقست ا ، وث جتد الدائرل مل سأأأأألوك ا خيل مقابلتني أ رعما مع ا ما يشأأأأأري  إل أهنا مأيضأأأأأ 
تاال تضع ا حت  إ  اد  اىفي شديد  ومل الواقب، أمكن ميحظة أن احلاد ة كان  ال كان  تك ب 

و ندما ت ضأأاه  روايت ا حدلة  تفااأأيل اال تداب  لي ا الوىال، وقد أخ ات مل السكاب  ند سأأردها للدائرل 
األدلة، في ميكن أن تفضي سوة إل  السيد العثمان، ال  تثس  أهنا ختدم أغراضه، وخمتلقة، وال تتسق مب

استنتاج مفاده أن السيد العثمان قد ا تدة  نسيا  إللفعل  لي ا إلةمسا  هبا غاس ا وتقسيل ا  ل  رقست ا، 
 دون موافقت ا 

وخلاأأأأأأأأ  دائرل الرقابة الداخلية أيضأأأأأأأأا إل أن السأأأأأأأأيد العثمان كان يدير مركا التعليم اخلاص  … 
   2014 ل  إ ن من األونروا من   ام  ال ي ميتلكه دون احلاول

 تشأأأأأرين الثاين/ 15ووّ ه مدير شأأأأأخون األونروا إللنيابة مل لسنان رسأأأأأالة إل السأأأأأيد العثمان بتاريخ  - 6
 كانون األول/  15ورّد السأأأأأأأأأأيد العثمان مل  ، أبلغه في ا بنتائج التاقيق وألح له فراأأأأأأأأأأة للرد 2016نوفم  
  2016ديسم  

، أواأأأأأأأأأأأأأأأ  مدير شأأأأأأأأأأأأأأأخون 2017كانون الثاين/يناير   18و و ي م كرل إل املفوض العام مخرخة  - 7
 األونروا إللنيابة مل لسنان بفاأأأل السأأأيد العثمان ة راباات مو ال لضأأألو ه مل ارتكاب سأأأوب سأأألو  خاري 

   2017شساع/ف اير  28وقد وافق املفوض العام  ل  التواية مل 
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، أوقب مدير شأأخون األونروا إللنيابة مل لسنان إللسأأيد 2017آ ار/مارس  17و و ي رسأأالة مخرخة  - 8
العثمان اة راب العقايب القاضأأأأأأأأأأأأأأأي بفاأأأأأأأأأأأأأأأله ة راباات مو ال، وف اأأأأأأأأأأأأأأأل السأأأأأأأأأأأأأأأيد العثمان من الوكالة مل 

 نفسه   اليوم

 ، ىلي السيد العثمان مرا عة قرار فاله ة راباات مو ال  2017أاير/مايو  15ومل  - 9
ا إل حمكمة األونروا للمناز اات يالي فيه 2017متوز/يوليه  5ومل  - 10 ، قدم السأأأأأأأيد العثمان التماسأأأأأأأ 

 من ا احلاول  ل  نسخ من تقريري التاقيق األويل والن ائي ومناه وقتا إضافيا لتقدمي ىلسه 
، و دات حمكمة 2017متوز/يوليه  12  املخر  مل UNRWA/DT/2017م 090و و ي األمر رقم  - 11

األونروا للمناز اات أهنا تلق  ما يكفي من معلوماات لفتح ملف د وة وا ت ات التماس السأأأأأأأأأأيد العثمان 
ومل األمر  اته، أمرات ه ه احملكمة املفوض العام حن يقدم رده ويوفر نس ا من تقرير التقييم   ثابة ىلي 

 األويل وتقرير التاقيق دون إىيع الارف اعخر  لي ا  
، أرسأأأل املفوض العام رسأأأالة  ديدل أوقب في ا  قوبة الفاأأأل إللسأأأيد 2017أيلول/سأأأستم   26ومل  - 12

، ال  وقّع ا 2017آ ار/مارس  17وه ه الرسأأأأأالة أبال  الرسأأأأأالة السأأأأأابقة املخرخة  العثمان ة راباات مو ال 
اب اسأأأأأت دام وفيفته السأأأأأيد العثمان أسأأأأأوخلص املفوض العام إل أن  مدير شأأأأأخون األونروا إللنيابة مل لسنان 

وأشار املفوض العام   “ات من األونروااستغيل وانت ا   نسيني ةحدة املستفيدا”مدرس ا حينما اخنرع مل 
  2017آ ار/مارس  17أيضا إل أن لريخ سراين فال السيد العثمان ة راباات مو ال بقي  ل  حاله، أي 

العثمان م كرل إل حمكمة األونروا للمناز اات  ، رفب السأأأأأيد2018تشأأأأأرين الثاين منوفم    18ومل  - 13
اد   في أأا أن ممثلأأه تلق  رسأأأأأأأأأأأأأأأأالأأة من مأأدير  مليأأاات األونروا مل األردن مينعأأه في أأا من متثيلأأه وأنأأه وممثلأه 

،  كر املفوض العام أنه ث يكن مل نية 2018تشأأأأأأأرين الثاين/نوفم   21ومل  حيضأأأأأأأرا  لسأأأأأأأة االسأأأأأأأتماع  لن
العثمان من املشأأأأأاركة مل  لسأأأأأة االسأأأأأتماع مل احملكمة، وأن الرسأأأأأالة املشأأأأأار إلي ا الوكالة منب ممثل السأأأأأيد 

  كان   ثابة ت كري ملمثل السيد العثمان بأالتااماته والقيود املفروضة  ليه بافته ممثي للموففني 
 قدات حمكمة األونروا للمناز اات  2019آ ار/مارس  20و  2018تشأأأأأأأأأرين الثاين/نوفم   26ومل  - 14

واستمع  احملكمة إل ش ادل املفوض العام والعديد من الش ود والسيدل أ  من   لساات استماع شفوية 
 وث يكن السيد العثمان وممثله حاضرين مل ا لسة   خيل الوال إللفيديو من مكتي لسنان امليداين 

رات حمكمة األونروا للمناز اات قرار ا بشأأأان عمو ة وخيل اة راباات السأأأابقة للمااكمة، أاأأأد - 15
حيث كان يسأع ، مل للة أمور، إل احلاأول  ل  مواد من  من االلتماسأاات املقدمة من السأيد العثمان 

قسيل تقرير التقييم األويل غري املنقح والتقرير الن ائي للتاقيق مب ليب املرفقاات و/أو املسأأأأأأأأأأأأتنداات وك لك 
 وقد رفض  ىلساته بو ه  ام  رلاات للو ئق  اات الالة ىلساات احلاول  ل  ت

ورفضأأأأ  احملكمة  أاأأأأدرات حمكمة األمم املتادل للمناز اات حكم ا  2019نيسأأأأان/أبريل  17ومل  - 16
اد اب املفوض العام حن الالي ث يقسل  ل  أسأأأأأأأأأاس أن القرار املاعون فيه ألغي بقرار إداري الحق أاأأأأأأأأأدره 

حن السأأأأيد العثمان قدم مل الوق   وكان  احملكمة  ل  قنا ة  2017أيلول/سأأأأستم   26املفوض العام بتاريخ 
إللفال  دلرسالة  دياملناسي ىلسه للاعن مل قرار فاله ة راباات مو ال وأن كون املفوض العام قد أرسل 

ا ة راباات مو ال ال ميكن أن يخدي إل إ سار السأأأأأأأيد العثمان  ل  تقدمي ىلي  ديد، حيث فرضأأأأأأأ  كلت
 الرسالتني نفس اة راب العقايب بناب   ل  نفس احلقائق واألسس املناقية واالستنتا اات  
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وكمسأأأالة أولية، و دات حمكمة األونروا للمناز اات أنه إللنظر إل الاابب احلسأأأاس للقضأأأية، كان  - 17
أ  و ائلت ا من املناسأأأأأي تاويد السأأأأأيد العثمان بنسأأأأأ ة منقاة  ن تقرير التاقيق من أ ل  اية السأأأأأيدل 

وشأأأأأأأأددات احملكمة  ل  أن  فضأأأأأأأأي  ن الايب الشأأأأأأأأ ود ال ين كانوا قااأأأأأأأأرين مل لريخ احلادث املا وم 
والحظ  احملكمة ك لك أن م مت ا  حكم ا اسأأأأأأأأأأأأأأأتند إل احلقائق والشأأأأأأأأأأأأأأأ اداات املعروفة لكي الارفني 

أال وهي استعراض مشرو ية  تغيري،فل ، بغض النظر  ن غياب السيد العثمان  ن كلتا ا لستني، دون 
 اة راب العقايب املاعون فيه  

وإللعودل إل األسأأأأأأأس املوضأأأأأأأو ية، حبث  حمكمة األونروا للمناز اات أوال  مل ما إ ا كان  الوقائب  - 18
و ا أن السأأأأأأأأأيد العثمان اد   أنه ث يسأأأأأأأأأسق له اال تداب  ال  اسأأأأأأأأأتند إلي ا اة راب العقايب قد  ست  أم ال 

سأأأأأأأأأأيا   ل  السأأأأأأأأأأيدل أ ، في ي  ل  الوكالة أن تثس  حدلة واضأأأأأأأأأأاة ومقنعة أنه ضأأأأأأأأأألب مل اسأأأأأأأأأأتغيل  ن
   نسيني  وانت ا 

وخلاأأأأأأأ  حمكمة األونروا للمناز اات إل  دم و ود أي دليل واضأأأأأأأح ومقنب يثس  أن السأأأأأأأيدل  - 19
رات احملكمة، مل التوال وأشا  2015-2014كان  إللفعل مل املركا مل اليوم األخري من العام الدراسي   أ

إل نتي ت ا، إل اد اب السأأأأأأأأأأيد العثمان حنه ث يلتق إللسأأأأأأأأأأيدل أ  مل اليوم ال ي اد   أهنا تعرضأأأأأأأأأأ  فيه 
 لي تداب، بل حىت إهنا ث تكن، مل  لك التاريخ، ىالسة مل املركا، نظر ا ألنه سأأأأأأأأأأأأأأأسق له وأن قام باردها 

مل اليوم   وقعأ   كرات للماققني أن احلاد ة املا ومة  وإلةضأأافة إل  لك، الحظ  احملكمة أن السأأيدل
وأخريا ،  ، إللرغم من أن تقرير التاقيق ث يشأأأأأأأأأأر إل لريخ حمدد 2015-2014األخري من العام الدراسأأأأأأأأأأي 

الحظ  احملكمة أن السأأأأأأأأأأأأيدل أ  سأأأأأأأأأأأأسق هلا ال هاب إل املركا باأأأأأأأأأأأأاسة والدعا أو إخوعا، ولكن مل يوم 
 كن بااسة أحد احلادث املا وم، ث ت

وو أأدات حمكمأأة األونروا للمنأأاز أأاات أن أحأأد األدلأأة امل مأأة ال  ا تمأأد  لي أأا احملققون كأأانأأ   - 20
شأأأ ادل دئسة مدير املدرسأأأة ال  اأأأرح  خيل مقابلت ا مب احملققني حنه كان  هنا  عمو ة  ل  تاسيق 

مل تسادل املعلوماات بشأأأأان  دول واتسأأأأاب تضأأأأم السأأأأيد العثمان وىيب مركاه اخلاص متثل  الغاية من ا 
غري أن دئسة مدير املدرسأأأة  كرات أن والدل السأأأيدل أ  أف رات هلا رسأأأائل إللواتسأأأاب وردات من  الدروس 

ووفق ا لنائسة  السأأأأأأأأأأأيد العثمان  ل  هاتف ا، ي كّ ر في ا السأأأأأأأأأأأيدل أ   وا يد بعض الدروس مل املركا اخلاص 
مو  ة مساشأأأأأأأرل إل السأأأأأأأيدل أ  ة يم ا بتغيري مل مو د أحد الدروس املدير، كان  هنا  رسأأأأأأأالة واحدل 
  مخرخة بنفس لريخ احلاد ة املا ومة 

والحظ  حمكمة األونروا للمناز اات أن شأأ ادل دئسة املدير تتعارض مب إفاداات السأأيد العثمان،  - 21
السأأأأأأيد العثمان إل السأأأأأأيدل أ  وبينما اتفق  احملكمة مب احملققني  ل  أن رسأأأأأأالة الواتسأأأأأأاب ال  أرسأأأأأأل ا 

 تشأأأأأأأكل دليي  م م ا، فقد قررات مساع شأأأأأأأ ادل دئسة املدير ألن احملققني ث يالعوا  ل  رسأأأأأأأالة الواتسأأأأأأأاب 
وأ ناب  لسة االستماع، ش دات دئسة املدير حت  القسم أن والدل السيدل أ  أف رات هلا رسالة الواتساب، 

ول لك خلاأأأأأأ    ا بسأأأأأأسي املسأأأأأأافة بين ا وبني والدل السأأأأأأيدل أ لكن ا ث تتمكن من قرابعا أو رؤية لرخي
إللواتسأأأأاب إل السأأأأيدل أ  مل اليوم األخري من  احملكمة إل  دم  سوات قيام السأأأأيد العثمان ةرسأأأأال رسأأأأالة

  العام الدراسي 
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وو دات حمكمة األونروا للمناز اات ك لك أن الكدمة  ل  رقسة السأأأأأأأأأأأأأأأيدل أ ، وال  رآها أفراد  - 22
سرعا، ال ميكن ا تسارها دليي   ل  اال تداب املا وم ألنه ث يكن من الواضح لريخ حدو  ا والفا ل ال ي أ

 تسسي في ا  
وأقرات حمكمة األونروا للمناز اات النتائج ال  تواأل إلي ا احملققون بشأان تاأّرف السأيد العثمان  - 23

ل، حسأأأأأأأأأأأأأأأي ما  كر احملققون، التا ري  ل  وأشأأأأأأأأأأأأأأأارات إل أنه حاو  رد ا  ل  االد اباات املو  ة ضأأأأأأأأأأأأأأأده 
أ  وأسأأأرعا، وسأأأع  إل العثور  ل  اأأأور ةضأأأعاف ماأأأداقية السأأأيدل أ ، وأدل حقوال للماققني  السأأأيدل

بقاأأأأد تشأأأأويه مسعت ا واملسّ  بنااهت ا، وك ب  ل  احملققني بشأأأأان حماولته احلاأأأأول  ل  اأأأأور للسأأأأيدل أ  
ب بني األفراد املت مني إلرتكاب أفعال غري مشأأأرو ة، سأأأواب لكن احملكمة و دات أن ه ه السأأألوكياات تشأأأي

الك ب  ل  احملققني بشأأأأأأان حماوالته احلاأأأأأأول  ل   كانوا م نسني أم أبرايب، وأن  وب السأأأأأأيد العثمان إل
ا إل الك ب بشأأأأأأأان اال تداب املا وم  اأأأأأأأور للسأأأأأأأيدل أ  وأخري ا،  ال ميكن ا تساره دليي   ل  أنه  ا أيضأأأأأأأ 

كمة أنه شأأأأأأأأار  مل  دل ا تما اات مب أسأأأأأأأأرل السأأأأأأأأيدل أ  لغرض إغيو القضأأأأأأأأية من خيل الحظ  احمل
 الوساىة؛ ومب  لك، ال تو د أي أدلة أو ش اداات تفيد حنه ا رتف قط إلال تداب  ل  السيدل أ  

والحظ  حمكمة األونروا للمناز اات أن ماأأداقية املد ية كان  مل غاية األمهية مل احلاالات ال   - 24
وو أأدات احملكمأأة أنأأه إ ا كأان  أي أدلأأة مأأاديأأة أو شأأأأأأأأأأأأأأأ ود  يأأان  يف املأأد يأأة واملت م  تكن في أأا  أأة ث

اال تداب قد وقب، فرن السيدل أ  لسوب احلظ ث تسلغ  ن احلاد ة مل أول فراة معقولة سنا  هلا، و ندما 
دل مراات  وأشأأأأأأأارات احملكمة أبلغ  هبا أحد املدرسأأأأأأأني بعد انت اب العالة الاأأأأأأأيفية، فرهنا غريات روايت ا  

ا إل أن إفادل ا نني من الشأأأأأأ ود ممث ي أمام ا تفيد حن ماا م السأأأأأأيدل أ   اات ماأأأأأأداقية وأن حالت ا  أيضأأأأأأ 
ال هنية الشأأأديدل احلسأأأاسأأأية ميكن أن تن م  ن ا تداب  نسأأأي، لكن احملكمة خلاأأأ  إل غياب الدليل 

تاأأأأأرف ا شأأأأأّكل إللفعل ماأأأأأدر قلق ألسأأأأأرعا قسل  ل  أن حالة السأأأأأيدل أ  لم  إللفعل  ن ا تداب وأن 
  اال تداب املا وم 

وخلاأأ  حمكمة األونروا للمناز اات إل أنه ث يكن هنا  أي دليل مادي أو شأأاهد مساشأأر  ل   - 25
اال تداب وأن نتائج التاقيق ال  تفيد حن رواية السأأأأأأأأأيدل أ  هي األكثر مو وقية ودقة ث تكن مد مة حدلة 

ول ا فقد خلاأأأأأأأأ  احملكمة إل أن الوقائب ال  تعر ض بسأأأأأأأأسس ا السأأأأأأأأيد العثمان للعقوبة  ة واضأأأأأأأأاة ومقنع
وقد ألغ  احملكمة قرار فاأأأأأأأل السأأأأأأأيد العثمان ة راباات مو ال  ت ثس  اأأأأأأأات ا حدلة واضأأأأأأأاة ومقنعة  ث

اأأأامل دوالر أمريكي مأي ما يعادل الراتي األسأأأاسأأأي ال 19 000وىلس  مسلغ ا  ل  سأأأسيل التعويض قدره 
ومل غياب أي دليل  ل  حدوث ضأأأأأأأأأأأأرر حلق به، رفضأأأأأأأأأأأأ  احملكمة ىلسه للااأأأأأأأأأأأأول  ل   ملدل  امني  

 تعويضاات  ن األضرار املعنوية 
 مت تسأأأأأأأأأأأ يله مل سأأأأأأأأأأأياو القضأأأأأأأأأأأية رقم 2019حايران/يونيه  17وقدم املفوض العام اسأأأأأأأأأأأتئناف ا مل  - 26

وقدم السأأأأيد العثمان   2019آب/أغسأأأأاس  16، ورّد  ليه السأأأأيد العثمان   كرل  وابية مل 2019-1273
، ورّد  ليه املفوض العام 1280-2019مت تسأأأأأ يله مل سأأأأأياو القضأأأأأية رقم  2019متوز/يوليه  1اسأأأأأتئناف ا مل 

  2019أيلول/سستم   2  كرل  وابية مل 
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 الدفوع
 استئناف املفوض العام   

كمسأأأأأأأأأأأأالة أولية، يا م املفوض العام أن حمكمة األونروا للمناز اات قاأأأأأأأأأأأأرات  ن توفري حماضأأأأأأأأأأأر  - 27
و ا أن ماأأأأأأداقية السأأأأأأيدل أ  كان  حامسة مل إ داد االسأأأأأأتئناف، فقد تعت  حمكمة  ا لسأأأأأأاات الشأأأأأأفوية 

األمم املتادل ليسأأأأأتئناف أن  دم و ود حماضأأأأأر مكتوبة لل لسأأأأأاات يشأأأأأكل خلي  أسأأأأأاسأأأأأيا  يقتضأأأأأي رد 
غري أن األدلة املسأأأأأأأأ لة توفر أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا كافيا حملكمة األمم املتادل ليسأأأأأأأأتئناف لتاكيد الفاأأأأأأأل  لد وة ا

  ة راباات مو ال 
وقأأد أخاأأاات حمكمأأة األونروا للمنأأاز أأاات من دحي  تاسيق القأأانون وحتليأأل الوقأأائب بسأأأأأأأأأأأأأأأسأأي  - 28

 ت ثس  اأأأأات ا حدلة واضأأأأاة ومقنعة اسأأأأتنتا  ا أن الوقائب ال  تعر ض بسأأأأسس ا السأأأأيد العثمان للعقوبة ث 
وكان هنا  أدلة واضاة ومقنعة تفيد حن السيد العثمان ا تدة  نسيا   ل  السيدل أ  ال   ندما  لم  
أهنا سأأأأت فرز إل اأأأأف السأأأأيد العثمان، سأأأأع  إل االنتقال، مث كشأأأأف  تفااأأأأيل اال تداب ألحد املعلمني 

مل ا تماع مب   ديدل، أوال  مل حماد ت ا مب السأأأأأيد ل ، مثوأدل  بواأأأأأف للااد ة مل مراات  املو وو هبم 
نفس   ومل ه ه الرواايات، قدم  السيدل أ املدير حضرته والدعا وأخت ا وأخريا  مل ا تماع مب دئسة املدير 

التفااأأأأأأأأأيل األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية، وهي أن السأأأأأأأأأيد العثمان  ّس   را ي ا خلف ف رها وقّسل  نق ا غاأأأأأأأأأس ا، لرك ا 
 األش اص ال ين حتد وا إلي ا الحق ا ه ه التفاايل  وأكد   يماات 

وما زاد من أتكيد رواية السأأأأأأأأأأيدل أ  لألحداث الكدماات  ل  رقست ا، وال  كان والدها مل  لك  - 29
واسأأأأأأتمب املدير  و عل  األسأأأأأأرل تعتقد أن  ة شأأأأأأيب ليس  ل  ما يرام  “ ضأأأأأأة ح ي”الوق  يعتقد أهنا 

ودئسته، مل حماد عم مب  ائلت ا إل والدعا وهي تسأأأأأأأأأأأأأأأتعرض ما تت كره  ن الكدمة مل اليوم ال ي  ادات 
 فيه ابنت ا من مركا التدريس  

 اال تداب بكل بساىة  و ل  النقيض من  لك،  ندما سئل السيد العثمان  ن احلاد ة، فرنه أنكر - 30
و اب رّده  موم ا  ل  االعاماات بسأوب السألو  مل شأكل عمو ة من األسأئلة بشأان متلقي رسأالة الواتسأاب 

 ال  أ رسل  يوم احلاد ة، و دم  وب األسرل إل تو يه عٍم  نائية، والدوافب الش اية للماققني  
فقد كان  الشأأأأأأأ ادل ال   ماأأأأأأأداقية السأأأأأأأيدل أ وأخااات حمكمة األونروا للمناز اات مل تقييم ا  - 31

أدل  هبا السأأأيدل أ  حت  القمسأأأم أمام احملكمة متسأأأقة مب الرواايات ال  أوردعا مل أربب مراات سأأأابقة  ل  
األقل،  ا مل  لك  ندما أبلغ  السأأأأأأأأأأأأأأأيد ل  إلحلاد ة، و ندما حتد   مب مدير املدرسأأأأأأأأأأأأأأأة، ومب والدعا 

    مب دئسة املدير مل املنال، و ندما قابل ا احملققون  وأخت ا مل املنال، و ندما حتد
ويقوم  وأخااات حمكمة األونروا للمناز اات مل اسأأتنتا  ا بو ود تناقضأأاات مل رواايات السأأيدل أ  - 32

 استنتا  ا ه ا  ل   دل أخااب  
مراات أوال ،  ل   كس ما خلاأأأأأأأ  إليه حمكمة األونروا للمناز اات من أن السأأأأأأأيدل أ  نف  مل  - 33

و لك مل ا تماع  قد مل مركا   ديدل تعرضأأأأأأ ا لي تداب، فرهنا ث تنف وقوع اال تداب سأأأأأأوة مرل واحدل،
 التدريس التابب للسأأأأأأأأأيد العثمان، حيث سأأأأأأأأأئل   ن اال تداب أمام السأأأأأأأأأيد العثمان وأسأأأأأأأأأرعا ومعلم آخر 

 ان  ختشأأأأأ  االنتقام وأوضأأأأأا  الحق ا للماققني أهنا تعرضأأأأأ  للرتهيي من قسل السأأأأأيد العثمان وأهنا ك
وا ت  تقرير التاقيق أن نفي السأأأأأأأيدل أ  كان متف  م ا مل ه ه الظروف، وشأأأأأأأ دات منسأأأأأأأقة معنية إللعنف 
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ا نسأأأاين أمام احملكمة أنه من الشأأأائب رؤية حاالات ترا ب  ن اةفاداات مل قضأأأااي إسأأأابل معاملة األىفال 
ا ح ة السأأيد العثمان حن السأأيدل أ  نف  مل ور ا تكون احملكمة قسل  أيضأأ   بسأأسي اخلوف من العقاب 

مرل أخرة تعرضأأأأأ ا لي تداب،  ندما أ  عا زو ة السأأأأأيد العثمان  ل  اة ين أمام نسأأأأأة اأأأأأفوف من 
وال جيوز ا تسار ه ه احلاد ة  الايب حهنا ليسأأأأأأأأأ  حامي  وث يقب بين ا وبني السأأأأأأأأأيد العثمان أي شأأأأأأأأأيب 

 رادعا وال جيوز است دام ا لتقييم ماداقيت ا  إفادل  أدل  هبا السيدل أ   لب إ
 نيا ، ا تقدات حمكمة األونروا للمناز اات خا ا أن السيدل أ  اعم  السيد العثمان إلالغتااب  - 34

ا أن السأأأأأأيد العثمان اغتاأأأأأأس ا وكان  شأأأأأأديدل  مث ترا ع   ن ه ا االعام  إال أن السأأأأأأيدل أ  ث ت كر أبد 
وعرد أن معّلم ا، السأأأأأأأيد ل ،  ه ملسأأأأأأأ ا من فوو ميبسأأأأأأأ ا وليس من حتت ا احلرص  ل  اةشأأأأأأأارل إل أن

 ندما قام إلةبيغ  ن اد ابها، ال ميكن إسأأأأأأأأأأناده إل  “اغتاأأأأأأأأأأاب”أخاا مل التعسري واسأأأأأأأأأأت دم كلمة 
 السيدل أ  كما ال ميكن است دامه لتقييم ماداقيت ا  

خاىئ حن السأأأيدل أ  اعم  السأأأيد العثمان   لث ا، سأأأاد لدة حمكمة األونروا للمناز اات اناساع - 35
إل  غري أنه ث يكن  ة ما يشري مل مقابيات السيدل أ  أو تقرير التاقيق إلال تداب  لي ا مل مراات سابقة 

وينسب االناساع اخلاىئ للماكمة  أهنا أفادات بتعرض ا لل  وم من  اني السيد العثمان مل مراات سابقة 
   ففي حني أن abuse“ مإسابل”من سوب ف م وقع  فيه القاضية، الناىقة إللفرنسية، للكلمة اةللياية 

إلللغة الفرنسأأأية ت ف م  ادل  مل سأأأياو قضأأأائي  ل  أهنا ا تداب  سأأأدي “ abuser de quelqu’un” سارل 
أ   فقد ش دات السيدل تشمل عمو ة واسعة من األفعال  “abuse”أو  نسي، إال أن الكلمة اةللياية 

حهنا تعرض  لإلي اب من  اني السيد العثمان قسل وقوع احلاد ة وأ ا  أمثلة من ا انتقاده ىريقة لسس ا 
وتكشأأأأف  أو اسأأأأتنتا ه أهنا تقيم  يقة غرامية  ندما سأأأأاهلا أحد زميب الدراسأأأأة  ن املواد ال  يدرسأأأأوهنا 

أن القاضأأأية أسأأأابات الف م وا تقد أن السأأأيدل أ  قال  إن السأأأيد العثمان ا تدة  لي ا حماضأأأر ا لسأأأاات 
 إلنتقاده ىريقة لسسأأأأأأأأأأ ا أو اعام ا حهنا  ل   يقة غرامية  “أسأأأأأأأأأأاب إلي ا”مل السأأأأأأأأأأابق  ندما  كرات أنه 

ل مل وا تقدات القاضية أن ش ادل السيدل أ  تقوض ماداقيت ا، مل حني أن ه ا ا اب من ش ادعا يشك
 الواقب مثاال  آخر  ل  بقائ ا متسقة مل رواايعا  ما  رة هلا  

وقأأأد أخاأأأاات حمكمأأأة األونروا للمنأأأاز أأأاات مل التعويأأأل  ل  أتخر ما وم مل اةبيغ لكي خترج  - 36
فقد انقض  أربعة أش ر تقريس ا بني احلاد ة واملناقشة ال  دارات  إلستنتاج سليب بشان ماداقية السيدل أ 

وبني السأأأأأأأأأيد ل  وخيل شأأأأأأأأأ ادل املنسأأأأأأأأأقة املعنية إللعنف ا نسأأأأأأأأأاين أمام احملكمة  كرات، بناب   ل  بين ا 
جتربت ا مل تو يق العنف ا نسأأاين املرتكي مل تلك املناقة، أن اةبيغ  ن احلوادث يسأأتغرو  ادل  ما بني 

ة، ال سأأأأأأأأيما مل ه ا وأن الكشأأأأأأأأف  ن ا فور أو ب عيد وقو  ا أمر ددر للغاي أربعة أشأأأأأأأأ ر وسأأأأأأأأسعة أشأأأأأأأأ ر
ورغم أن اةبيغ الفوري قد يسأأأأأأ م مل مدة ح ية أي تقرير،  ل  أو ما أكدته حمكمة األمم  السأأأأأأياو 

وال ميكن أن يسأأأأفر    1مإللضأأأأأرورل دائما أن ياأأأأأح العكس املتادل ليسأأأأأتئناف مل قضأأأأأية مسيغومليم، فليس
االات االنت ا  ا نسأأي ال  تناوي غياب اةبيغ الفوري  ن تقويض ماأأداقية أي اد اب، وخااأأة مل ح

ول لك فقد أخااات حمكمة األونروا للمناز اات مل خرو  ا إلسأأتنتاج سأأليب بشأأان ماأأداقية   ل  أىفال 
 السيدل أ  بسسي أتخرها مل اةبيغ 

__________ 

  Mbaigolmem v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-819  1م 
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وأخااات حمكمة األونروا للمناز اات مل اسأأأأأأأأأأأأأأأتنتا  ا بعدم و ود دليل واضأأأأأأأأأأأأأأأح ومقنب  ل  أن  - 37
ظر اسأأت دام  مركا التدريس  السأأيدل أ   هس  إل أوال ، وفق ا لألحكام القضأأائية حملكمة االسأأتئناف، ال حي 

فقد  كرات السأأأأيدل أ  أهنا تلق  رسأأأأالة  األدلة املنقولة  ن الغري إ ا كان هنا  دليل يد م سأأأأوب السأأأألو  
لة وأهنا أخ ات وأشأأأأأأارات والدعا إل أهنا تلق  الرسأأأأأأا  ل  هاتف والدعا خت ها أن مو د الدرس قد تغري 

وبارف النظر  ما إ ا كان  دئسة املدير قرأات الرسالة بنفس ا أم ث تقرأها، فرن  دئسة املدير ب لك الحق ا 
ا أن السأأأأأيد العثمان أرسأأأأأل الرسأأأأأالة من أ ل تغيري مو د  شأأأأأ ادعا تخكد أن والدل السأأأأأيدل أ   كرات أيضأأأأأ 

و نيا ،  ا  هس  إل مركا التدريس مل  لك اليوم وه ا ما يفيد مل أتكيد شأأأأأأأأ ادل السأأأأأأأأيدل أ  حهن الدرس 
يسدو أن حمكمة األونروا للمناز اات، وإلالسأأأأأأأأأأأأأأأتناد إل أن تقرير التاقيق ث حيدد التاريخ ال ي وقع  فيه 
 احلاد ة إللضسط، خلا  إل  دم و ود دليل واضح ومقنب  ل  أن السيدل أ   هس  إل مركا التدريس 

 أهنا كان  مل مركا التدريس مل اليوم األخري من العام الدراسأأأأي  ت كر إلسأأأأتمرارغري أن السأأأأيدل أ  كان  
ا أ   لأن السأأيد للماكمة لكي تسأأتنتج ومل فل ه ه الظروف، فرن  دم و ود لريخ حمدد ال يوفر أسأأاسأأ 

 ت هي إل املركا  ل  اةىيو   ث
فقد شأأأأأ دات ىسيسة  الشأأأأأ ود من األونروا وقد أخااات حمكمة األونروا للمناز اات مل رفض أدلة  - 38

أن األ راض ال  أبدعا السأأأيدل أ  ارتسا  حباد ة اأأأادمة اناوات  ل  انت ا   نفسأأأية، أمام ه ه احملكمة،
وشأأ دات املنسأأقة املعنية إللعنف ا نسأأاين أن السأأيدل أ  تعرضأأ  للّتنّمر  ند دخوهلا ا امعة من   نسأأي 

فرتك  ا امعة وحاول   نوا  ل   لم بشأأأان اال تداب ا نسأأأي  لي ا قسل زميب اأأأف ا السأأأابقني ال ين كا
وأدل  أيضا بش ادعا بشان اعوإلات اةبيغ  ن حاالات إسابل معاملة األىفال، وخااة مل  االنتاار 

ه ه الشأأأ اداات دون إبداب السأأأسي، فلم ت كر سأأأوة أنه ث يكن هنا   ورفضأأأ  احملكمة الشأأأرو األوسأأأط 
غري أن شأأأأأ ادل املمارسأأأأأني الاسيني أو غريهم من   ا االنتاار كان  بسأأأأأسي اال تداب دليل  ل  أن حماولت

وكان  امل نيني ال ين لدي م معرفة شأأأأأ اأأأأأية إللعميب ال ين يدلون بشأأأأأ ادعم  اأأأأأواأأأأأ م تشأأأأأكل دليي  
د السخال الوحيد ال ي ىرحته قاضية احملكمة  ل  الاسيسة النفسية خيل ش ادعا هو أن تالي من ا أتكي

أهنا تعمل موففة مل األونروا وتتلق  راتس ا من ا، وه ا ما يقتضأأأأأأأأأأأأي ضأأأأأأأأأأأأمن ا أنه ال ميكن الو وو هبا لتقدمي 
شأأ ادل اأأادقة  ن السأأيدل أ  و يول  ل   لك، فرن إشأأارل احملكمة مل حكم ا إل أن سأألو  السأأيدل أ  

نية تاديق روايت ا املتعلق إلال تداب شّكل إللفعل مثار قلق قسل وقوع اال تداب املا وم تلمّ ح إل  دم إمكا
 ا نسي نظر ا ألهنا انغمس  مل بعض الت اوزاات السابقة غري احملددل 

ومورس  ل  السأأأأأيدل أ  ضأأأأأغط هائل من عتمع ا احمللي،  ا مل  لك العديد من أفراد املدرسأأأأأة،  - 39
امليداين، ومن امل م لتقييم  وشأأأأأأأأأأ اأأأأأأأأأأية دينية مل خميم هنر السارد، ورئيس احتاد موففي مناقة مكتي لسنان

  ماداقيت ا أن تكون مستعدل ليستمرار واةدالب بش اداات شف ية أمام حمكمة األونروا للمناز اات 
 ول ا فقد أخااات حمكمة األونروا للمناز اات مل تقييم ماأأأأأأداقية السأأأأأأيدل أ  ومل رفضأأأأأأ ا التاكد - 40

 رض  لي تداب ا نسي من قسل السيد العثمان من أن ش ادعا تشكل دليي واضاا ومقنعا  ل  أهنا تع
فرغم أهنا  وقد أخااات حمكمة األونروا للمناز اات أيضأأأأأأأا مل تقييم ا ماأأأأأأأداقية السأأأأأأأيد العثمان  - 41

، إال أهنا ث تتواأأأأأأأل إل أي “واهي ة”خلاأأأأأأأ  إل أن ال ريعة لرفض السأأأأأأأيد العثمان املثول أمام ا كان  
  نتي ة  اوص ماداقيته 
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إ  يشكل اال تداب ا نسي  ا، مت استيفاب املعايري األخرة املتعلقة بتاكيد فرض  ااب  قايب وأخري   - 42
وقد أقرات حمكمة األمم املتادل ليسأأأتئناف حن إهناب  للسأأأيد العثمان  ل  السأأأيدل أ  سأأأوب سأأألو  خاري 

ثمان مل احملاكمة و يول  ل   لك، فقد لقي  حقوو السأأيد الع اخلدمة هو  قوبة مناسأأسة هل ه احلاالات 
وأ ري  مقابلة معه خيل التاقيق ال ي أ رته دائرل خدماات  احرتاما كامي  وفق األاأأأأأأأأأأأأأأأول القانونية

وحاول  الرقابة الداخلية وأتيا  له الفراأأأأأأأأأأأأأة للتعليق  ل  الت م املو  ة ضأأأأأأأأأأأأأده بناب  ل  تقرير التاقيق 
لي من ا نني من ىيب املدرسأأأة الثانوية أن السأأأيد العثمان التا ري  ل  السأأأيدل أ  وأسأأأرعا وشأأأ ودها، وى

وأوالد آخرون من أ ل تشأأويه مسعت ا، وفيما ينكر أنه فعل  لك، فقد  ياوداه باأأور تظ ر في ا السأأيدل أ 
أدل ةفاداات للماققني بقاأأد تشأأويه مسعة السأأيدل أ  والاعن مل نااهت ا، واعم زورا  ىالس ا آخر إللتار  

كمة مل اسأأأأأأتنتاج أن أاي  من ه ه األفعال يقوض ماأأأأأأداقية السأأأأأأيد العثمان ا نسأأأأأأي هبا  وقد أخااات احمل
حي شكل من األشكال، وأن ختويف الش ود،  ن في م األىفال الق ار، وتقدمي أدلة زائفة يشكل سلوك ا 

 شائع ا بني األبرايب 
إلالسأأأأأأتئناف وأتكيد قرار ويالي املفوض العام من حمكمة األمم املتادل ليسأأأأأأتئناف السأأأأأأماح  - 43

ومل املقابل، يالي املفوض العام من ه ه احملكمة إ ادل القضأأأأية  فاأأأأل السأأأأيد العثمان ة راباات مو ال 
 إل حمكمة الدر ة األول 

 
 رد السيد العثمان   

كمسالة أولية، يعرتض السيد العثمان  ل  األسساب ال  أوردها املفوض العام فيما يتعلق بتقدمي  - 44
غري أنه أفاد حنه ال يعرتض  ل  إ ادل  ىلي ة ادل الد وة بشأأأأأأأأأأأأأأأكل حمتمل إل حمكمة الدر ة األول 

وهو يد ي أنه إ ا قام  حمكمة األمم املتادل ليسأأأأأأأأأأأأأأأتئناف ة ادل الد وة،  الد وة  ل  ه ا الناو 
ندما ح رم السيد   ف لك ألن حمكمة األونروا للمناز اات أخااات مل السماح إلملضي مل  لس  االستماع

ويالي من حمكمة االسأأأأأأأأأأتئناف أن  العثمان من حقه مل احلاأأأأأأأأأأول  ل  مسأأأأأأأأأأا دل من ممثل من اختياره 
تش ب حمكمة املناز اات  ل  تدار  إ راباعا ومتكّ نه وممثله من املثول مل  لسة استماع  ديدل، مب العلم 

فراة التدقيق حمان مل املستنداات ال  ح س  أن ممثله ال يوا ه أي عديد إلالنتقام، وأن تتيح له وملمثله 
 سابق ا و لك مل  لسة استماع ت عقمد أاولي ا أمام احملكمة االبتدائية ف لك أمر ياي مل مالاة العدالة 

و ل   كس ما اد اه املفوض العام، فليس هنا  دليل واضأأأأأأأأأأح ومقنب  ل  أن السأأأأأأأأأأيد العثمان  - 45
حماضأأأأأر  لسأأأأأاات االسأأأأأتماع واملسأأأأأتنداات ال  حتتوي  ل  إفاداات  ا تدة  نسأأأأأيا   ل  السأأأأأيدل أ  وتسني

السأأأيدل أ  والعديد من الشأأأ ود، املرفقة بالي االسأأأتئناف املقدم من املفوض العام، أن رواايات السأأأيدل أ  
 العديدل واملتنو ة لألحداث املا ومة ليس  متسقة وال مو وقة 

واأأأأأأأف  السأأأأأأأيدل أ  اللاظاات األول من دخوهلا من إفادعا للماققني،  11و  10ومل الفقرتني  - 46
وهنا  نقاتان إلرزلن فيما أفادات به السأأأيدل أ  للماققني: أوال ،  هس  إل املركا وحدها؛ و نيا،  املركا 

وختتلف ه ه الرواية  ما يرد مل إفادل  جتول السأأأأيد العثمان مل أر اب املركا ةغيو ليب األبواب والنواف  
ات أن السأأأيدل أ  واأأأل  إل املركا، برفقة اأأأديقتني، وأن السأأأيد العثمان اأأأر  مل و  ي أخت ا ال   كر 

وال يو د أي إشأأأأأأأأأأأأارل مل شأأأأأأأأأأأأ ادل  الفتاتني اللتني سأأأأأأأأأأأأار تا إل املغادرل، وتركتا السأأأأأأأأأأأأيدل أ  لوحدها معه 
ان وهو يت ول ي ا م أهنم غادروا املركا  ند واوهلا، وال إل السيد العثمآخرين ىيب و ود أ  إل  السيدل

ا مب شأأأأأأأأأأأأأأأ ادل دئسة املدير، ال  أفادات أن  مل املركا مغلق ا األبواب والنواف   وتتناقض كلتا الروايتني أيضأأأأأأأأأأأأأأأ 
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 السيدل أ  أخ عا أن ابن السيد العثمان كان، لدة واوهلا إل املركا، يغلق النواف  فاسي دون األبواب 
دل هبا مدير املدرسأأأأأأأأأأأأة حن السأأأأأأأأأأأأيدل أ  أبلغته مل هناية العام وتتناقض ه ه الرواية بدورها مب اةفادل ال  أ

حن السأأأأيد العثمان ىلي من ا أن حتضأأأأر إل مركا التدريس ال ي ميتلكه قسل بدب  2015-2014الدراسأأأأي 
ا وحاول مضأأأأايقت ا  نسأأأأي ا من فوو ميبسأأأأ ا  الدرس اخلاص   و ندما واأأأأل  إل املركا، و دته  السأأأأ 

ا مب إفادل السأأأأأيد ل  للماققني، إ  قال إن السأأأأأيدل أ  أخ ته أن وتتناقض الشأأأأأ اداات اعن فة ال كر أيضأأأأأ 
 السيد العثمان قام إلغتااهبا 

وإللنظر إل كثرل الرواايات غري املتناسأأأأأأأأأقة للسأأأأأأأأأيدل أ ، يلتمس السأأأأأأأأأيد العثمان من حمكمة األمم  - 47
و ل  الناو  تقييم ا ملاأأأأأأأداقية السأأأأأأأيدل أ املتادل ليسأأأأأأأتئناف أن تقرر أن حمكمة املناز اات ث ختائ مل 

املشأأأأأأار إليه سأأأأأأابق ا، فرن التناقضأأأأأأاات املتشأأأأأأابكة مل رواايات السأأأأأأيدل أ  هي أوضأأأأأأح مخشأأأأأأر  ل  افتقارها 
 املاداقية  إل

وقد أخااات حمكمة األونروا للمناز اات ك لك مل اسأأأأأأأأأأأأأأأتنتا  ا بو ود تناقضأأأأأأأأأأأأأأأاات مل رواايات  - 48
لعام حن السأأيدل أ  ترا ع  مرل واحدل فقط  ن الت م ال  و  ت ا إل كما أن اد اب املفوض ا  السأأيدل أ 

إل إفادل دئسة مدير املدرسأأأأأة ال   26ويشأأأأأار اأأأأأراحة مل الفقرل  السأأأأأيد العثمان ليس إلالد اب الاأأأأأايح 
ويظل   كرات أن السأأأأأأأأأأأأأأأيدل أ  أخ عا مل مكتس ا حهنا ث تتادث قط  ن االغتاأأأأأأأأأأأأأأأاب أو املضأأأأأأأأأأأأأأأايقة 

 احملكمة من و ود تناقضاات مل رواايات السيدل أ  اايا ا وقائم ا خلا  إليه  ما
و ل   كس ما حت ج به املفوض العام، ث تكن حمكمة األونروا للمناز اات خمائة مل ا تقادها  - 49

ويشأأري السأأيد ل  مل إفادته  أن السأأيدل أ  اعم  السأأيد العثمان إلالغتاأأاب مث ترا ع   ن ه ا االعام 
 ال لسس فيه إل أن السيدل أ  أخ ته أهنا تعرض  ليغتااب من قسل أحد املعلمني  للماققني بشكل

وال يو د أيضأأأا أسأأأس و ي ة مل اد اب املفوض العام حن حمكمة األونروا للمناز اات سأأأاد لدي ا  - 50
ألمر ليس االناساع اخلاىئ حن السيدل أ  اعم  السيد العثمان إلال تداب  لي ا مل مراات سابقة، إال أن ا

ويوضأأأح السأأأيد ل  مل إفادته للماققني أن السأأأيدل أ  اعم  السأأأيد العثمان إلرتكاب إسأأأاباات  ك لك 
ففي أحد اال تما اات، تو ه السأأأأأأأأأأأأأيد   ، وهو أك  معلمي املدرسأأأأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأأأأأن ا، إل  هلا مل  يث مراات 

لعثمان ارتكي إساباات فا اب  أن السيد ا من املعلمني وأبي ا بسخاهلا  ما حدث  10 أ  حبضور السيدل
ومل  لسأأأأة االسأأأأتماع، أنكرات السأأأأيدل أ  أن يكون السأأأأيد العثمان ا تدة  لي ا  يث  هلا  يث مراات 

وتقوض ه ه التناقضأأأأأأأأأأأأأاات  ل  أو خاري ماأأأأأأأأأأأأأداقية  مراات و كرات أن  لك حدث مرل واحدل ال غري 
  ا الادد  تكن احملكمة خمائة مل ه السيدل أ  ومو وقية ش ادعا، ونتي ة ل لك، ث

وث ختائ حمكمة األونروا للمناز اات مل استنتا  ا أن السيدل أ  ث تسلغ  ن احلاد ة مل أول فراة  - 51
، فلم يكن لدة السأأأأأأأأيدل أ  أي سأأأأأأأأسي لتاخرها أربعة أشأأأأأأأأ ر  احلاد ة وقعوحىت مب افرتاض أن  معقولة 

 تقريس ا مل اةبيغ  ن اال تداب  
وث ختائ حمكمة األونروا للمناز اات مل اسأأأأأأأأأأأأأأأتنتا  ا بعدم و ود دليل واضأأأأأأأأأأأأأأأح ومقنب  ل  أن  - 52

مل ويسأأأأألط السأأأأأيد العثمان الضأأأأأوب  ل  التناقضأأأأأاات الواردل  السأأأأأيدل أ   هس  إللفعل إل مركا التدريس 
وأفادات دئسة مدير املدرسأأأة حن السأأأيدل أ   شأأأ ادل السأأأيدل أ  فيما يتعلق بسأأأسي  هاهبا املا وم إل املركا 

أخ عا أهنا  هس   فردها ألن السأأأأيد العثمان هددها ةبراز الاأأأأور ة ساات أهنا تقيم  يقاات مب اأأأأسيان 
السأأأأأأيدل أ  نفسأأأأأأ ا قد  كرات للماققني أن والسأأأأأأسي املقد م يفتقر إل املاأأأأأأداقية، إللنظر إل أن  آخرين 
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وأفاد السأأأأأأأأيد ل ، أهنا أخ ته أن سأأأأأأأأسي  اأأأأأأأأورها ح  ف  من اهلاتف احملمول ألحد زميئ ا مل الاأأأأأأأأف 
فقد  كرات السأأأأأأأأأأأأأيدل أ  مل  وه ا الدافب ا ديد غري اأأأأأأأأأأأأأايح   “تريد الن اح” هاهبا إل املركا هو أهنا 

 رايضياات، دون أي إشارل إل السيد العثمان بياهنا للماققني، أمساب معلمي ا مل مادل ال
 كانون األول/  12ومل  وث ختائ حمكمة األونروا للمناز اات مل رفض أدلة الشأأأأأأأأأأأأأأ ود من األونروا  - 53

، قدم السأأأيد العثمان ميحظاته  ل  التوضأأأيااات ال  قدم ا املفوض العام بشأأأان  لسأأأة 2018ديسأأأم  
ة  ل  ه ه التوضأأأيااات والحظ أن الشأأأ ادل ال  أدل هبا ليب وأكد أنه رد إلسأأأتفاضأأأ االسأأأتماع األول 

ش ود األونروا مالسيدل و  والشاهدان اخلسريان، والسيدل ستيوارات، والسيدل فياض  مل ه ه ا لسة  اات 
ويلتمس السأأيد العثمان من حمكمة األمم املتادل ليسأأتئناف مرا عة حمضأأر ا لسأأة ومرا عة إفادته  قيمة 

  حمكمة األمم املتادل للمناز اات ث ختائ ةضفاب الثقل املناسي  ل  ش ادل هخالب الش ود وأن تقرر أن 
أما فيما يتعلق إلد اب املفوض العام أن حمكمة األونروا للمناز اات ث تتواأأل إل أي اسأأتنتا اات  - 54

من رفض السأأيد العثمان املثول أمام ا، فرن السأأيد العثمان يخكد أنه وممثله ث يتمكنا من حضأأور  لسأأاات 
 االستماع ألهنما كاد خيشيان االنتقام  

 ر ال ي حددته حمكمة األمم املتادل ليسأأتئناف من أ ل مرا عةويخكد السأأيد العثمان أن املعيا - 55
، ث ي سأأأأأتوف وأن اسأأأأأتنتا اات حمكمة األونروا للمناز اات اأأأأأاياة وال ي مت  و سه إهناب خدمتهالعقوبة، 

ول ا ث ختائ حمكمة املناز اات مل اسأأأأتنتا  ا أن   وتتوافق متام ا مب األحكام القضأأأأائية حملكمة االسأأأأتئناف
ويلتمس السأأأأأأأأأأيد العثمان من حمكمة  ملقدمة ضأأأأأأأأأأد السأأأأأأأأأأيد العثمان ليسأأأأأأأأأأ  واضأأأأأأأأأأاة وال مقنعة األدلة ا

وبدال  من  لك، يالي من ا إ ادل القضأأأأية إل حمكمة املناز اات  االسأأأأتئناف رفض االسأأأأتئناف مل عمله 
اسأأأأأأأأأتماع  ديدل ميكن أن حيضأأأأأأأأأرها هو وممثله دون خوف ومب تقدمي ضأأأأأأأأأمادات حن ممثله  لعقد  لسأأأأأأأأأة

 ضب لينتقام خي لن
 

 استئناف السيد العثمان   

أخااات حمكمة األونروا للمناز اات وث متارس اختاأأأااأأأ ا نظرا ألهنا ث تعت  أن الوكالة انت ك   - 56
ويد ي السأأيد العثمان  حق السأأيد العثمان مل احملاكمة وفق األاأأول وث متناه تعويضأأا  ل  ه ا األسأأاس 

مل احملاكمة وفق األاأأأأأأأأأأأأأأأول: أخااات حمكمة األونروا للمناز اات من حدوث االنت اكاات التالية حلقوقه 
الناحية اة رائية مل  رقلة واأأأأأأأأول السأأأأأأأأيد العثمان إل ليب الو ئق املو ودل مل ملف القضأأأأأأأأية ال  حبوزل 

وث تقدم حمكمة املناز اات أخري ا سأأأأأوة  املفوض العام، األمر ال ي حرمه من فراأأأأأة إ داد دفاع مناسأأأأأي 
ة من تقرير التاقيق حت  مي فيه األمساب ورفضأ  التماس السأيد العثمان احلاأول  ل  نس ة نسأ ة منقا

ورفضأ  أيضأا ىلسه االىيع  غري منقاة، إلللغة العربية، وك لك التماسأه االىيع  ل  ليب املسأتنداات 
   ل  ش ادل السيد ل 

ا للمناز اات، د ا احملكمة إلسأأأتمرار ومل اةفاداات ال  أدل هبا السأأأيد  ثمان أمام حمكمة األونرو  - 57
وأشارات احملكمة، مل  إل  قد  لسة استماع و ني  الش ود ال ين يود استد ابهم للش ادل حت  القسم 

حكم ا، إل أنه مت حتديد مو د كلتا ا لسأأأأأأأأتني الشأأأأأأأأفويتني للسأأأأأأأأماح لألىراف بتقدمي شأأأأأأأأ ودهم مل فرتل 
ممثل السأأأأأأأأيد العثمان، وهو معلم وموفف مل األونروا، لن يكون بعد الظ ريل، حيث ف م  احملكمة أن  ما

املثول أمام احملكمة وموا  ة  “أل  ار واهية”غري أن السأأأأأأأأأأأأأأأيد العثمان رفض  متاحا مل فرتل الاأأأأأأأأأأأأأأأساح 
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وقد أخااات احملكمة خاا إ رائيا  ندما مسا  للمفوض العام إلنت ا  حق السيد العثمان مل  أ  السيدل
و يول  ل   لك، فقد فشأأأأل  مل ممارسأأأأة اختاأأأأااأأأأ ا املوضأأأأو ي واأأأأيحياعا  اره تعيني ممثل من اختي

 اة رائية لردع املفوض العام  ن ختويف السيد العثمان وحماميه وحلمايت ما من االنتقام  
ا مل اة راباات نظر ا ألهنا ث تسأأأأأأأأتدع شأأأأأأأأ ود السأأأأأأأأيد  - 58 وأخااات حمكمة األونروا للمناز اات أيضأأأأأأأأ 

ما السيد ل ، لإلدالب بش ادته حت  القسم، خااة وأن ه ه احملكمة منعته من االىيع العثمان، وال سي
 للقضأية  “الاأأندوو األسأأود”وتشأأكل إفادل ه ا الشأأاهد أمام احملققني   ل  إفادل السأأيد ل  للماققني 

املتعلقة وكان من ضمن الايحياات الواسعة ال  تتمتب هبا احملكمة د ول السيد ل  لإل ابة  ل  األسئلة 
للماققني وإفادته  بعدم االتسأأأأأأأأأأأأأأأاو بني إفادته للماققني وإفادل السأأأأأأأأأأأأأأأيدل أ ، والتناقضأأأأأأأأأأأأأأأاات بني إفادته

للسلااات اللسنانية، وك لك ليستماع إل التس يل ال ي أمسعه السيد ل  ملدير املدرسة وال ي قال  فيه 
  السيدل أ  إن السيد العثمان قام  ضايقت ا  نسيا  

رس حمكمة األونروا للمناز اات اختاأأأأأأأأااأأأأأأأأ ا املوضأأأأأأأأو ي، وأخااات مل اة راباات  ندما وث متا - 59
ففي شأأأأأأأ ادعا أمام ه ه احملكمة،  كرات أن السأأأأأأأيدل أ   أغفل  إحالة دئسة مدير مدرسأأأأأأأة ليسأأأأأأأت واب 

أخ عا أهنا  ندما  هس  إل مركا التدريس اخلاص، ث يكن هنا  ىيب، بل السأأأأأأأأأأأأأأأيد العثمان فقط مب 
غري أنه ث يشر أي ش ص مع  إللقضية، إلستثناب دئسة مدير املدرسة،  ال ي كان يغلق نواف  املركا  ابنه،

وقد أخااات احملكمة حينما ث تالي من الشاهدل أن توضح ه ه النقاة إلل اات  إل و ود ابنه مل املركا 
    القسم من ش ادعا، فضي  ن أهنا ث تثر املوضوع مب السيدل أ  أ ناب ش ادعا حت

و يول  ل   لك، ث تشأأأأأأأأأأأأأأأر حمكمة األونروا للمناز اات إل ه ا ا اب من شأأأأأأأأأأأأأأأ ادل دئسة مدير  - 60
املدرسأة مل احلكم ال ي أاأدرته أو ث تشأر إل  دم و ود اتسأاو بني شأ ادل دئسة املدير وشأ ادل السأيدل 

 لسأأأأة االسأأأأتماع،  ن اللاظاات أ  فالسأأأأيدل أ  أدل  بروايتني متناقضأأأأتني، واحدل للماققني وأخرة مل 
وأخااات احملكمة  األول لدة دخوهلا مركا التدريس، وكلتا الروايتني ال يتفقان مب شأأأأأأأأأأأأأأأ ادل دئسة املدير 

و يول  ل   لك، لو كان السأأأيد  بعدم التدقيق مل ه ه التناقضأأأاات من أ ل اختسار ماأأأداقية السأأأيدل أ 
ح له إلملشاركة مل  لسة االستماع، لكان قادر ا  ل  الرتكيا العثمان ز وّ د إلملستنداات أ ناب اة راباات،  ومس 

  ل  ه ه القضية نفس ا املتمثلة مل و ود تناقضاات مل الش ادل 
وقد أخااات حمكمة األونروا للمناز اات من دحي  تاسيق القانون وحتليل الوقائب  ندما ا رتف   - 61

ال  قرر في ا املفوض العام فال السيد العثمان  2017ستم  أيلول/س 26ضمني ا حن الرسالة الثانية املخرخة 
ة راباات مو ال هي القرار املاعون فيه و ندما قضأأأأأأ  ضأأأأأأمني ا حن من حق املفوض العام معاقسة موفف 

وث يرا ب املفوض العام سأأأأأأأأأأوة رد  2017آ ار/مارس  17وقد  وقي السأأأأأأأأأأيد العثمان إللفعل مل  سأأأأأأأأأأابق 
ونتي ة هل ا اخلاا،   2017ال  حتتوي  ل  الت م بعد ترلت ا مل أيلول/سستم   السيد  ثمان  ل  الرسالة

ث متارس احملكمة اختاأأااأأ ا فيما يتعلق بضأأمان حقوو السأأيد العثمان مل احملاكمة وفق األاأأول القانونية 
 و ي وأخااات مل ممارسة اختااا ا املوضو ي فيما يتعلق إللتعويض  ن االنت اكاات اة رائية حلقوقه 

  ال  تتضمن قرار فاله ة راباات مو ال بدون أساس قانوين  2017آ ار/مارس  17الرسالة املخرخة 
ويلتمس السأأيد العثمان من حمكمة األمم املتادل ليسأأتئناف أتكيد إلغاب القرار القاضأأي بفاأأله  - 62

املفوض العام دفب مسأأأأأأتاقاته، ة راباات مو ال، وزايدل املسلغ املدفوع  ل  سأأأأأأسيل التعويض، والالي من 
 ا مل  لك الرواتي والسدالات ومسأأأأأأأامهاات الوكالة لاأأأأأأأندوو االدخار، و لك ابتداب من لريخ فاأأأأأأأله من 
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ا  ن انت ا  حقوقه مل احملاكمة وفق األاأأأأأأأأول القانونية  اخلدمة وحىت لريخ الناق إلحلكم، ومناه تعويضأأأأأأأأ 
ومل  قضية إل املفوض العام ةنفا  املسابلة مل ه ا الادد و ن األضرار املعنوية ال  حلق  به، وإحالة ال

 املقابل، يالي السيد العثمان من حمكمة االستئناف إ ادل القضية إل حمكمة املناز اات 
 

 رد املفوض العام   
نب السأأأأأيد العثمان من تقدمي  اسأأأأأتئناف السأأأأأيد العثمان خاىئ، وال يسأأأأأتومل شأأأأأروع املقسولية  - 63 ومي 

ض  دال   ظرا للنتي ة ال  آل إلي ا ىلسه املقدم لدة حمكمة األمم املتادل للمناز اات اسأأتئناف ن  وإ ا افرت 
وإللنظر إل  أن هنأا  أخاأاب ما ومأة ارتكست أا هأ ه احملكمأة، فأرهنأا ث تخ ر  ل  النتي أة الن أائيأة للأد وة 

مل القضأأأأأأأية لاأأأأأأأاحله ينص  ل   دم السأأأأأأأماح للارف ال ي مت الس   اال ت اد القضأأأأأأأائي الراسأأأأأأأخ ال ي
وأسأأأأأساب االسأأأأأتئناف  إلسأأأأأتئناف احلكم ألسأأأأأساب أكادميية، فرن االسأأأأأتئناف مل ه ه القضأأأأأية غري مقسول 

 الوحيدل ال  قد تكون مقسولة تتعلق  سلغ التعويض 
وفيمأأا يتعلق إللتعويض، يا م املفوض العأأام أن حمكمأأة األونروا للمنأأاز أأاات ث ترتكأأي أي خاأأا  - 64

أخااات بعدم األمر  وليس  ة أسأأأأأأس و ي ة مل اد اب السأأأأأأيد العثمان حن ه ه احملكمة قابل للتاأأأأأأايح 
ويسدو أن السأأيد العثمان  بدفب الرواتي والسدالات وتعويض هناية اخلدمة واملسأأامهاات مل اأأندوو االدخار 

روا   مب  من النظأأأأام الأأأأداخلي حملكمأأأأة األون5م 10خيلط بني أنواع التعويض امل تلفأأأأة  و أأأأي املأأأأادل 
وأمرات ةلغاب القرار املاعون    مب  5م 10ف  ه احملكمة ث متنح أي تعويضاات  و ي املادل  للمناز اات 

وحددات مسلغ التعويض  ا يعادل الراتي    مأ  5م 10فيه وبدفب مسلغ  ل  سأأأأأأأأأأأأسيل التعويض وفقا للمادل 
ومل حالة  دم  ة راباات مو ال األساسي الاامل ملدل  امني مب مرا ال راتي السيد العثمان وق  فاله 

و ود أسأساب تاأف ه ه احلالة حهنا اسأتثنائية وإلةشأارل إل أن احملكمة حددات مسلغ التعويض  ا يعادل 
 ، ال  5م 10الراتي األساسي الاامل ملدل  امني، فرن من شان تعويض إضامل أن يشكل انت اك ا للمادل 

  ل ا ال يو د أي أساس لاايدل مسلغ التعويض تنص  ل  دفب حد أ ل   ب  ملدل  امني  و 
كما ث ترتكي حمكمة األونروا للمناز اات أي أخااب  ندما ث أتمر بدفب تعويض  ن االنت ا   - 65

وث تتواأأأأأأل ه ه احملكمة إل أي نتائج  املا وم حلقوو السأأأأأأيد العثمان مل احملاكمة وفق األاأأأأأأول القانونية 
احملاكمة وفق األاأأأأول القانونية، وحبسأأأأي األحكام القضأأأأائية الاأأأأادرل  ن حمكمة األمم بشأأأأان انت اكاات 

وإلملثل، ث ختائ  املتادل ليسأأأأأتئناف، ال جيوز منح أي تعويض  ند إ ساات  دم و ود أي خمالفة قانونية 
ضأأأأأأأأأأأأأأرر حمكمة األمم املتادل للمناز اات مل  دم منح تعويض  ن األضأأأأأأأأأأأأأأرار املعنوية مل حالة  دم و ود 

 مد م إلألدلة  
 األمم املتادل ليستئناف رد استئناف السيد العثمان مل عمله  ويالي املفوض العام إل حمكمة - 66
 

 االعتبارات

 املسائل التم يدية  
 هبدف  اية سرية العديد من الش ود، مت ح ي أمسائ م مل ه ا احلكم   - 67
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 استئناف املفوض العام   
نتفق مب املفوض العأأام  ل  أن حمكمأأة األونروا للمنأأاز أأاات ارتكسأأ  أخاأأاب مل تاسيق القأأانون  - 68

 وحتليل الوقائب أدات إل اختا  قرار غري معقول بشكل فاهر 
  مب  من النظام األسأأأأأأاسأأأأأأي للماكمة، 1م 2ومل القضأأأأأأااي التاديسية املناأأأأأأوص  لي ا مل املادل  - 69

ما إ ا كان  احلقائق ال  اسأأأأأأأأأأأأأتند إلي ا اة راب العقايب قد مت إ ساعا م ن  ‘1’سأأأأأأأأأأأأأتدرس احملكمة ما يلي: 
 سأأاات احلقأأائق حدلأة ىريق األدلأأة املر اأأة، ولكن حينمأأا يكون إهنأأاب اخلأأدمأأة هو العقوبأأة احملتملأأة في أأي إ

وما إ ا كان ‘ 3’ ما إ ا كان  الوقائب املخكدل ترتقي إل مسأأتوة سأأوب السأألو ؛ و‘ 2’ واضأأاة ومقنعة ؛ و
مأأأ  حقوو املوفف مل احملأأأاكمأأأة وفق ‘ 4’ ا ااب متنأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأسأأأا مب ا رم املرتكأأأي؛ و مأأأا إ ا كأأأانأأأ  احرت 

   2مالقانونية األاول

ولكي تتمكن حمكمأأأة األمم املتاأأأدل ليسأأأأأأأأأأأأأأأتئنأأأاف من نقض نتي أأأة خلاأأأأأأأأأأأأأأأأأ  إلي أأأا حمكمأأة  - 70
املتادل للمناز اات، جيي أن تكون حمكمة االسأأتئناف مقتنعة حن ه ه النتي ة غري مد ومة إلألدلة  األمم
ال  خلا   وترة حمكمة االستئناف أنه ينسغي إييب قدر من املرا ال للنتائج الوقائعية أهنا غري معقولة  أو

وتتمتب  إلي ا حمكمة املناز اات باأأأأأأفت ا احملكمة االبتدائية، ال سأأأأأأيما  ند مساع إل الشأأأأأأ اداات الشأأأأأأف ية 
حمكمة املناز اات  يال تقييم سلو  الش ود أ ناب قيام م بتقدمي األدلة وه ا أمر إللغ األمهية لتقييم ماداقية 

   3مالش ود ومدة إقنا ية أدلت م

 قضأأأأأأأية، لد أن حمكمة األونروا للمناز اات أخااات مل تقييم ا ملاأأأأأأأداقية السأأأأأأأيدل أ ومل ه ه ال - 71
  ن اال تداب املا وم  “رواايات خمتلفة”فعل  النقيض مما تواأأأأأل  إلي ا ه ه احملكمة، ث تقدم السأأأأأيدل أ  

مل أربب مراات فقد كان  الش ادل ال  أدل  هبا حت  القمسم أمام احملكمة متسقة مب الرواايات ال  أوردعا 
سأأأابقة  ل  األقل،  ا مل  لك  ندما أبلغ  السأأأيد ل  إلحلاد ة، و ندما حتد   مب مدير املدرسأأأة، ومب 

وث تغري أبد ا  والدعا وشأأأقيقت ا مل املنال، و ندما حتد   مب دئسة املدير مل املنال، و ندما قابل ا احملققون 
ا أهنا تعرضأأأأ   وقائب  ديدل املعلوماات األسأأأأاسأأأأية لروايت ا وث تضأأأأف أي  ا، ث ت كر السأأأأيدل أ  أبد  وأيضأأأأ 

ليغتااب؛ و ل  العكس من  لك، كان  شديدل احلرص  ل  اةشارل إل أن السيد العثمان ملس ا من 
وعرد أن معّلم أأا، السأأأأأأأأأأأأأأأيأأد ل ، أخاأأا مل التعسري واسأأأأأأأأأأأأأأأت أأدم كلمأأة  فوو ميبسأأأأأأأأأأأأأأأ أأا وليس من حتت أأا 

  ن اد ابها، ال ميكن إسناده إل السيدل أ   ندما قام إلةبيغ  “اغتااب”

ووقع   وال يقلل من ماأأداقية السأأيدل أ  نفي ا مل مراات  ديدل وقوع اال تداب ا نسأأي املا وم  - 72
تعرضأأأأأ ا  ا نتان من تلك احلوادث وسأأأأأأط عمو ة كسريل من الناس أو حىت بشأأأأأأكل  ل : نف  السأأأأأأيدل أ 

يس التابب للسأأأيد العثمان، حينما سأأأئل   ن اال تداب أمام السأأأيد لي تداب مل ا تماع  قد مل مركا التدر 
وأوضأأأأا  الحق ا للماققني أهنا تعرضأأأأ  للرتهيي من قسل السأأأأيد العثمان  العثمان وأسأأأأرعا ومعلم آخر 

 ونتفق مب تقرير التاقيق مل أن النفي كان مف وما مل فل تلك الظروف  وأهنا كان  ختشأأأأأأأأأأأأأأأ  االنتقام 
ضأأأا تعرضأأأ ا لي تداب،  ندما أ  عا زو ة السأأأيد العثمان  ل  التاأأأريح أمام نسأأأة ونف  السأأأيدل أ  أي

وه ا التاأأأأأأريح  اأأأأأأفوف من الايب حهنا ليسأأأأأأ  حامي  وث يقب بين ا وبني السأأأأأأيد العثمان أي شأأأأأأيب 
__________ 

  Nadasan v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2019-UNAT-918, para. 38  2م 
  Abbassi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-110, para. 26  3م 
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اد ة ميكن ا تساره إفادل  أدل  هبا السأأأأأأأأيدل أ   لب إرادعا وال جيوز اسأأأأأأأأت دامه لتقييم ماأأأأأأأأداقيت ا  واحل ال
الثالثة فقط هي ال  وقع  مل موقف أكثر خاأأأواأأأية  ندما نف  السأأأيدل أ  احلاد ة مل ا تماع  قد مل 

غري أن السأأأأأأأأيدل و  أ رات مل وق  الحق،   2015تشأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  2أو  1مكتي السأأأأأأأأيدل و  مل 
 من تشأأأأأأأأأأأأأأأرين األول/أمأام احملققني، حمأاد أة مب السأأأأأأأأأأأأأأأيأدل أ  مل مناهلأا مل األسأأأأأأأأأأأأأأأسوع الثأاين   قأي إفأادعأا

، ا ت رات خيهلا السأأأأأيدل أ   ن  دم ائتمان السأأأأأيدل و   ل  أسأأأأأرارها موضأأأأأاة أهنا كان  2015 أكتوبر
 ، وو دات السيدل و  أهنا اادقة القول  “الاسية ال يئة ال   مرمفمت ا” ختش  أن تتوقف  ن ا تسارها تلك

ة للسأأيدل أ  و ائلت ا ومدرسأأت ا، هنا  ميل وإلةضأأافة إل  لك، نيحظ أنه مل السيئة اال تما ي - 73
ويسدو من األمهية  كان  اية مسعة السأأأأأيد العثمان ووضأأأأأعه املايل إلةضأأأأأافة إل  القاأأأأأة  “وأد”قوي إل 

والسأأأيدل أ  واقعة حت  ضأأأغط كسري بسأأأسي  دم جترمي ا  مسعة السأأأيدل أ  بدال  من معرفة ما حدث إللفعل 
 1مل اال تماع املعقود مل  وبعد شأأأأأأأأ ادل السأأأأأأأأيدل و  التكلم  ن احلاد ة بعد اعن السأأأأأأأأيد العثمان و دم 

مدير املدرسة  ، أضاف  السيدل أ  أن والدها سي تمب مل اليوم نفسه مب2015تشرين األول/أكتوبر  2 أو
و يول  ل   لك، شأأأأأأ دات املنسأأأأأأقة املعنية إللعنف ا نسأأأأأأاين أمام حمكمة   “يضأأأأأأب حدا  للموضأأأأأأوع”و 
ونروا للمناز اات أنه من الشأأأأأأأأأائب رؤية حاالات ترا ب  ن اةفاداات مل قضأأأأأأأأأااي إسأأأأأأأأأابل معاملة األىفال األ

 بسسي اخلوف من العقاب  
وال يو د مل السأأأأ يات ما يشأأأأري إل أن السأأأأيدل أ   كرات أهنا تعرضأأأأ  لي تداب ا نسأأأأي من  - 74

مة األونروا للمناز اات من سأأأأأأأأأأوب ف م وينسب االناساع اخلاىئ حملك قسل السأأأأأأأأأأيد العثمان مل مراات سأأأأأأأأأأابقة 
ويسدو أن القاضأأية أسأأابات    abuseم “إسأأابل”وقع  فيه القاضأأية، الناىقة إللفرنسأأية، للكلمة اةللياية 

إلنتقاده  “أسأأأأاب إلي ا”ف م السأأأأيدل أ   ندما قال  إن السأأأأيد العثمان ا تدة  لي ا مل السأأأأابق  ع  أنه 
  ب اسيان أو  ل   يقة غرامية مع م ىريقة لسس ا أو اعام ا إللتادث م

انقضأأأأأأأأأأأأأأ  مأأا يقرب من  ي أأة إل أربعأأة أشأأأأأأأأأأأأأأ ر منأأ  وقوع احلأأاد أأة مل  -وإن التأأاخري مل اةبيغ  - 75
ليس له أي أت ري  ل   - 2015ومناقشأأأأأأأة السأأأأأأأيدل أ  مب السأأأأأأأيد ل  مل أيلول/سأأأأأأأستم   2015حايران/يونيه 

و كرات املنسقة املعنية إللعنف ا نساين خيل ش ادعا أمام حمكمة األونروا للمناز اات،  ماداقية السيدل أ 
بناب   ل  جتربت ا مل تو يق حاالات العنف ا نسأأأاين املرتكسة مل تلك املناقة، أن الكشأأأف  ن تلك احلوادث 

فرتل ترتاوح بني أربعة أشأأ ر وسأأسعة أشأأ ر، وأن الكشأأف  ن ا فور  أو مناقشأأت ا  ادل  ما يتالي من الضأأاية
ورغم أن اةبيغ الفوري قد يسأأأأأأأأ م مل  أو ب عيد وقو  ا أمر ددر للغاية، ال سأأأأأأأأيما مل ه ا السأأأأأأأأياو حتديد ا 

مدة ح ية أي تقرير، في ميكن أن يخدي غياب اةبيغ الفوري إل تقويض ماداقية االد اب، وخااة مل 
ولأ لأك فقأد أخاأاات حمكمأة األونروا للمنأاز أاات مل  ال تأداب ا نسأأأأأأأأأأأأأأي ال  تناوي  ل  أىفأال حأاالات ا

 خرو  ا إلستنتاج سليب بشان ماداقية السيدل أ  بسسي أتخرها مل اةبيغ  
ونرة أن سأألو   وأخااات حمكمة األونروا للمناز اات أيضأأا مل تقييم ا ملاأأداقية السأأيد العثمان  - 76

د قيام السأأأأأأأأأأأيدل أ  إلةبيغ  ن احلاد ة ث يكن يعكس تاأأأأأأأأأأأرفاات معتادل ومشأأأأأأأأأأأرو ة السأأأأأأأأأأأيد العثمان بع
فقد حاول السأأيد العثمان التا ري  ل  السأأيدل أ  وأسأأرعا وشأأ ودها، وىلي  لشأأ ص حياول إ ساات برابته 

واأأأأأأأأسيان آخرون من أ ل  من ا نني من ىيب املدرسأأأأأأأأة الثانوية أن ياوداه باأأأأأأأأور تظ ر في ا السأأأأأأأأيدل أ 
ه مسعت ا، وفيما ينكر أنه فعل  لك، فقد أدل ةفاداات للماققني بقاأأأأأأد تشأأأأأأويه مسعة السأأأأأأيدل أ  تشأأأأأأوي
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والاعن مل نااهت ا، واعم زورا  ىالس ا آخر  ضأأأأأايقت ا  نسأأأأأي ا  وقد أخااات احملكمة مل اسأأأأأتنتاج أن أاي  من 
 يقوض ماداقية السيد العثمان حي شكل من األشكال  ه ه األفعال

حمكمة األمم املتادل ليسأأأأتئناف جتد نفسأأأأ ا غري قادرل  ل  الس  مل القضأأأأية بناب   ل   غري أن - 77
ونظر ا ألن النتي ة سأأأأأأتعتمد  ل  ماأأأأأأداقية السأأأأأأيد العثمان والسأأأأأأيدل أ ، في ميكن اختا  قرار  أدلة مادية 

ي بعيب وندر  أن  قد  لسة  ديدل سيلق بدون ش ادل شف ية، ويفضل أيض ا ش ادل والدل السيدل أ 
 قيل  ل   اتق السأأأأيدل أ  ال  اضأأأأارات إللفعل لإلدالب بشأأأأ ادعا  دل مراات أ ناب  ملية التاقيق وأمام 

غري أننا  ل   قة من أنه سيتم التعامل مب ه ه املسالة حقا  قدر من احل ر  حمكمة األونروا للمناز اات 
 لدة إ ادعا إل حمكمة املناز اات 

 
 العثماناستئناف السيد   

أن تدقق مل ماا م السأأأأأأأيد  سأأأأأأأيتعني  ل  حمكمة األونروا للمناز اات، لدة إ ادل القضأأأأأأأية إلي ا، - 78
ويتعني  لي ا  العثمان حن حقوقه مل احملاكمة وفق األاأأأأأأأول القانونية قد انت ك  أ ناب إ راباات التاقيق 

 اد اباته وح  ه األخرة  أيضا أن تتناول
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 احلكم
 قضية إل قاض آخر من حمكمة األونروا للمناز اات تعاد ه ه ال - 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اةنكلياية: النس ة األالية  اات احل ية
  مل نيويور ، الوالايات املتادل 2019تشرين األول/أكتوبر  25 مل حرر
  

  توقيبم
 

 القاضية كنريمي، رئيسة  

  توقيبم
 

 القاضي رايكوس

  توقيبم
 

 القاضي كولغان
    

  مل نيويور ، الوالايات املتادل 2019األول/ديسم   كانون  20أ درج إللس ل مل 
  

  توقيبم
 

  قلمال رئيس، نيل نغويتش
 


