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  الهيئة سابين كنيريم، رئيسة ةالقاضي    

رفع السيد أحمـد عـودة سـليمان، مـدير مدرسـة تابعـة لوكالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين   - 1
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا أو الوكالة) أمام محكمة األونـروا للمنازعـات دعـوى ضـد قـرار اتخذتـه 

تعـادل المرتـب األساسـي لشـهر واحـد  الوكالة وهو قرار فرض عليه تـدبير تـأديبي تمثـل فـي رسـالة لـوم وغرامـة
وذلك بسبب استخدامه العقاب البدني في حق طالب. وقد قررت محكمة األونـروا للمنازعـات رد الـدعوى التـي 
تقدم بها وتأييد التدبير التأديبي التي فرضته الوكالة. ويرفع السيد سليمان طلب استئناف ضد ذلك الحكم أمـام 

  ف (محكمة االستئناف). وقد قررت المحكمة رفض االستئناف.محكمة األمم المتحدة لالستئنا
  

  واإلجراءات الوقائع

. وفي الفترة التي دارت فيها األحداث موضـوع هـذا 1988يعمل السيد سليمان لدى الوكالة منذ عام   - 2
االســـتئناف، كـــان الســـيد ســـليمان يشـــغل وظيفـــة مـــدير مدرســـة مخـــيم جـــرش اإلعداديـــة األولـــى للـــذكور. وفـــي 

، أفــاد أحــد مــوظفي الوكالــة، يشــغل وظيفــة مســؤول عالقــات المــانحين، أنــه 2016تشــرين األول/أكتــوبر  26
، 2016تشرين األول/أكتوبر  25خالل زيارة قام بها رفقة زوار آخرين إلى المدرسة في اليوم السابق، أي في 

تحقيقـًا فـي الواقعـة وأجـرت رأى السيد سـليمان وهـو يعاقـب طالبـا بضـربه بقـوة علـى ظهـره. وقـد فتحـت الوكالـة 
  :. وخالل المقابلة، أفاد المسؤول بما يلي2017أيار/مايو  16مقابلة مع مسؤول عالقات المانحين في 

كنــت فــي زيــارة لمدرســة مخــيم جــرش للــذكور وبرفقتــي ممثلــة الجهــة المانحــة [...]. ورأيــت     
ــًا فــي ردهــة الطــابق األرضــي.  ــة الجهــة مــدير المدرســة [المســتأِنف] يضــرب طالب وقــد شــاهدت ممثل

  المانحة الحادث وأعربت عن استيائها من [سلوك] مدير المدرسة.

وأخبــرُت الجهــة المانحــة بــأن األونــروا قــد وضــعت إجــراءات لمعالجــة مثــل هــذه المســائل،     
وأوضــحت لهــا سياســة الوكالــة المتمثلــة فــي منــع العقــاب البــدني فــي مــدارس األونــروا. وبينمــا كــان 

ي الردهة، ضرب [المستأِنف] الطالب بقوة على ظهره. [...] ولم يكن هنـاك شـهود الطالب يركض ف
  على هذه الواقعة سواي والجهة المانحة. وليس لي علم بأي تفاصيل عن الطالب.

، انتهـــى التحقيـــق، وأصـــدر المحققـــون تقريـــر التحقيـــق. وأوصـــى رئـــيس 2017 تموز/يوليـــه 3وفـــي   - 3
ردن بأن يقوم مدير عمليات األونروا في األردن بتوجيه رسـالة لـوم إلـى السـيد المكتب القانوني الميداني في األ

ســليمان ويفــرض عليــه غرامــة تعــادل مرتبــه األساســي لشــهر واحــد. فوافــق مــدير عمليــات األونــروا فــي األردن 
 ، وجه رسالة لوم إلى السيد سليمان وأنزل به الغرامة.2018آذار/مارس  11على هذه التوصية، وفي 

، 2018أيار/مــايو  15، رفـع السـيد ســليمان طلـب مراجعـة القـرار، وفـي 2018نيسـان/أبريل  2وفـي   - 4
ـــأديبي. وفـــي  ـــتمس فيهـــا فســـخ التـــدبير الت ـــروا للمنازعـــات يل ـــدى محكمـــة األون أيلول/ســـبتمبر  26رفـــع دعـــوى ل

 الــذي قــررت فيــه رد UNRWA/DT/2019/056، أصــدرت محكمــة األونــروا للمنازعــات الحكــم رقــم 2019
الــدعوى وتأييــد التــدبير التــأديبي الــذي فرضــته الوكالــة. وخُلصــت محكمــة األونــروا للمنازعــات إلــى أن التحقيــق 
أثبت الوقائع، وأن الوقائع الثابتة ترقى إلى مسـتوى سـوء السـلوك ألن السـيد سـليمان خـالف التعليمـات التربويـة 

لعقـاب البـدني، وأن فـرض رسـالة اللـوم والغرامـة التـي وضـعتها الوكالـة والتـي تمنـع اسـتخدام ا 1/08 الفنية رقـم
 عقوبة متناسبة مع المخالفة.
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، استأنف السيد سليمان حكـم محكمـة األونـروا للمنازعـات أمـام 2019تشرين األول/أكتوبر  15وفي   - 5
  .2019كانون األول/ديسمبر  16محكمة االستئناف. وقدم المفوض العام جوابه في 

  
  الدفوع

  سليماناستئناف السيد     

يلــتمس الســيد ســليمان مــن محكمــة االســتئناف فســخ التــدابير التأديبيــة وٕابطــال الحكــم المطعــون فيــه.   - 6
ويؤكــد أن محكمــة األونــروا للمنازعــات قــد جانبــت الصــواب مــن حيــث القــانون والواقــع وهــو مــا أدى إلــى اتخــاذ 

للمنازعات قد أخطـأت عنـدما خُلصـت قرار غير معقول بشكل جلي. وٕاثباتا لذلك، يجادل بأن محكمة األونروا 
إلـى أن أقوالـه تخلـو مـن المصـداقية، فـي حـين لـم تشـكك فـي مصـداقية أقـوال الشـاهد الوحيـد. وأفـاد بأنـه عمـل 

عامـا، لــم يصـدر عنـه خاللهــا قـط أي ســوء سـلوك، وأن هنـاك زمــالء يمكـنهم أن يشــهدوا  31الوكالـة لمــدة  فـي
ك، فقـد تلقـى العديـد مـن رسـائل الشـكر والتقـدير المودعـة جميعهـا على نزاهته وحسن خلقه. وباإلضافة إلـى ذلـ

 ملفه الوظيفي. في

ويحـاجج السـيد سـليمان أيضـا بـأن محكمـة األونــروا للمنازعـات قـد جانبـت الصـواب مـن حيـث الوقــائع   - 7
وى والقانون عندما خُلصت إلى أن األفعال المزعومة ترقى إلى سوء السلوك على الـرغم مـن عـدم ورود أي شـك

مــن أي طالــب أو ولــي أمــر، وعــدم تعــرض أي طالــب العتــداء فعلــي. وذكــر أنــه كــان خــالل الحــادث المزعــوم 
المختبــر مــع مدرســين آخـرين. وقــد شــهد هــؤالء المدّرسـون جميعــًا بــأنهم لــم يـروه يضــرب أي طالــب. وأجــرى  فـي

م شــاهدوه يضــرب الطــالب طالبــا اختيــروا بصــورة عشــوائية. وأفــاد أربعــة مــنهم أنهــ 14المحققــون مقــابالت مــع 
مناســبات مختلفــة، بينمــا شــهد عشــرة طــالب بــأنهم لــم يشــاهدوه قــط يضــرب طالبــًا. ويبلــغ الطــالب األربعــة  فــي
العمـــر ســـت ســـنوات وبالتـــالي، فـــإنهم ال يتمتعـــون باألهليـــة القانونيـــة. ولـــذلك، كـــان ينبغـــي اعتبـــار إفـــاداتهم  مـــن

صـغير بـدمج السـؤال الموجـه إليـه فـي صـلب جوابـه، ومـن  باطلة. إضافة إلى ذلك، من الطبيعي أن يقوم طفـل
الطبيعــي أيًضـــا أن يكـــرر الطفـــل الصـــغير إجابـــة الطفـــل الســابق. وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم، تكـــون العقوبـــة تعســـفية 

 .وقاسية

  
  جواب المفوض العام  

يلـتمس المفــوض العـام مــن محكمــة االسـتئناف رفــض طلـب االســتئناف وتأييــد الحكـم المطعــون فيــه.   - 8
يعترض المفوض العام علـى حجـة السـيد سـليمان، المقدمـة ألول مـرة فـي مرحلـة االسـتئناف، والتـي تفيـد بـأن و 

الشهود الطالب األربعة غيـر مـؤهلين. فهـذه الحجـة لـم تقـدم أمـام محكمـة األونـروا للمنازعـات، وبالتـالي ينبغـي 
رحلـة االسـتئناف ال تتـيح الفرصـة لتقـديم أال ُينظر فيها خالل مرحلة االستئناف. ويحاجج المفوض العام بأن م

حجج جديدة تنبني عليها الدعوى المرفوعة. وأمـا الحجتـان اللتـان قـدمهما السـيد سـليمان ومفادهمـا أن التحقيـق 
لم يحدد هوية الطالب الذي ُيزعم أنه ضربه وأنه لم ُترفع أي شكاوى من جانب ولي أمر، فقد سبق أن نظرت 

نازعات بالفعل. ويكتفـى السـيد سـليمان بإعـادة تقـديم هـاتين الحجتـين دون أن يوضـح فيهما محكمة األونروا للم
 كيف أخطأت الوكالة من حيث القانون أو الواقع.

ولــم تصــدر عــن محكمــة األونــروا للمنازعــات أيــة أخطــاء تســتوجب االســتئناف. وقــد أثبتــت الوقــائع   - 9
لوكالــة الــذي يمنــع العقــاب البــدني. وقــد أصــابت الســيد ســليمان قــد تصــرف فــي انتهــاك لإلطــار التنظيمــي ل أن

  محكمة األونروا للمنازعات في تقييمها لخطورة المخالفة عندما قررت أن العقوبة كانت متناسبة مع أفعاله.
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  االعتبارات

ما إذا كانـت الوقـائع التـي يسـتند إليهـا التـدبير ‘ 1’في القضايا التأديبية، تنظر المحاكم في ما يلي:   - 10
التــأديبي قــد ُأثبتــت (وعنــدما يكــون إنهــاء الخدمــة هــو العقوبــة المفروضــة، يجــب إثبــات الوقــائع بأدلــة واضــحة 

مــا إذا كانــت الوقــائع المثَبتــة ترقــى إلــى  ‘2’ ومقنعــة؛ وفــي جميــع الحــاالت األخــرى، يكفــي رجحــان األدلــة)؛ و
ـــة المفروضـــة متناســـبة مـــع ‘3’مســـتوى ســـوء الســـلوك؛ و  مـــا إذا كـــان ‘ 4’المخالفـــة؛ و  مـــا إذا كانـــت العقوب

ولم تخطئ محكمة األونروا للمنازعات من حيث  .)1(احترام حقوق الموظف في مراعاة األصول القانونية تم قد
القــانون أو الواقــع إذ ارتــأت أن الوقــائع التــي اســتند إليهــا التــدبير التــأديبي قــد ُأثبتــت. وبمــا أن العقوبــة التأديبيــة 

ة لــم تكــن إنهــاء الخدمــة وٕانمــا فــرض غرامــة ولــوم كتــابي، فإنــه يكفــي أن تخلــص المفروضــة فــي هــذه المســأل
المحكمتان إلى رجحان األدلة المتاحة. ونحن نتفق مع محكمة األونروا للمنازعـات علـى أن األدلـة تـرجح قيـام 

 تشــرين األول/ 25الســيد ســليمان بضــرب طالــب بقــوة علــى ظهــره أثنــاء حملــة لتوزيــع الحقائــب المدرســية فــي 
 .2016أكتوبر 

وفي هذا الصـدد، لـم تخطـئ محكمـة األونـروا للمنازعـات عنـدما اسـتندت إلـى إفـادة مسـؤول عالقـات   - 11
المـــانحين، باعتبارهـــا إفـــادة ذات مصـــداقية عاليـــة. فالشـــاهد العيـــان محايـــد وليســـت لـــه أي مصـــلحة شخصـــية 

قـديم وصـف دقيـق لمـا شـاهده أثنـاء هـذه المسـألة كمـا ليسـت لـه سـابق معرفـة بالمسـتأِنف. وقـد تمكـن مـن ت في
زيارته للمدرسة مع ممثلة الجهة المانحة. وباإلضافة إلى ذلك، ذكـر أن ممثلـة الجهـة المانحـة هـي التـي لفتـت 
انتباهـه فــي البدايـة إلــى قيــام المسـتأِنف بضــرب الطالـب. وبالتــالي، فــال بـد أن مســؤول عالقـات المــانحين كــان 

ـــــى مم يـــــدرك أن ـــــة االســـــتماع إل ـــــة الجهـــــة المانحـــــة كشـــــاهدة أمـــــر وارد. فـــــي ظـــــل هـــــذه الظـــــروف، إمكاني ثل
يكون مسؤول عالقات المانحين قد لّفق هذه الحادثـة. وبمـا أنـه ال يعـرف المسـتأِنف علـى  المرجح أن غير من

المســتوى الشخصــي، فمــا مــن ســبب يــدعو إلــى االفتــراض بــأن مســؤول عالقــات المــانحين يرغــب فــي إيذائــه 
بـذكر ممثلـة الجهـة المانحـة صـراحة أتـاح لـإلدارة الفرصـة للتثّبـت مـن صـحة أقوالـه ألسباب شخصـية. وقيامـه 

 باالستماع إلى ممثلة الجهة المانحة كشاهدة.

ا للمنازعــات إذ قبلــت إفــادات التالميــذ بوصــفها أدلــة داعمــة. وال يجــوز و ولــم تخطــئ محكمــة األونــر   - 12
، بــأن الشــهود األربعــة مــن تالميــذ الصــف األول للســيد ســليمان أن يحــاجج، ألول مــرة فــي مرحلــة االســتئناف

ويعتبرون بالتالي شهودًا غير مؤهلين. فهذه حجة لم تقـدم أمـام محكمـة األونـروا للمنازعـات، وبالتـالي ال يمكـن 
االعتـداد بهــا فــي مرحلــة االســتئناف. وعـالوة علــى ذلــك، فــإن حجــة السـيد ســليمان ال أســاس لهــا مــن الصــحة. 

القضائية المحلية التي تنظر فـي قضـايا تنطـوي علـى اعتـداء بـدني، ُيسـتند إلـى أقـوال  وفي العديد من الهيئات
األطفال كشهود. وبالمثل، ثمة في هذه القضية ما يدعو إلـى االعتمـاد علـى إفـادات األطفـال كـدليل داعـم فـي 

الســيد ســليمان إذا كانــت األدلــة تــرجح حــدوث ســوء الســلوك المزعــوم. وقــد أكــد عــدة فتيــان أنهــم رأوا  تحليــل مــا
يضــرب الطــالب فــي مناســبات مختلفــة. وكانــت تلــك اإلفــادات دلــيًال يعــزز مصــداقية إفــادة مســؤول عالقــات 

 المانحين. وفي هذه القضية، لم ينتقص صغر سن الفتيان من مصداقية إفاداتهم.

__________ 

الصـديق ضـد األمـين العـام لألمـم  ،38، الفقـرة UNAT-917-2019، الحكـم رقـم لألمـم المتحـدةندسان ضد األمـين العـام   )1(  
  .28، الفقرة UNAT-913-2019رقم ، الحكم المتحدة
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شـائبة  األدلـة يصـعب تصـديقها بـالنظر إلـى سـجله المهنـي الـذي ال تشـوبه ويدعي السـيد سـليمان أن  - 13
وعدم ورود أي شكوى. ونحن ال نتفق مع هذا الدفع. فكما ُذكر أعـاله، يعـّد مسـؤول عالقـات المـانحين شـاهدًا 
محايدًا، وقد قدم وصفًا دقيقا للسيد سليمان وهو يضرب طالبًا بقوة على ظهره. وفي ظل هذه الظروف، يكـون 

 الدليل كافيا إلثبات ارتكاب السيد سليمان المخالفة.

إن سـلوك المســتأِنف يرقــى إلــى ســوء الســلوك بموجــب األحكــام اإلداريــة ذات الصــلة لألونــروا، والتــي   - 14
  :ترد في األجزاء ذات الصلة المبينة أدناه

إرساء االنضباط ”والمعنونة  2008المؤرخة في تموز/يوليه  1/08 التعليمات التربوية الفنية رقم

  “في بيئة تربوية خالية من العنف
  

 :الغرض 1-1المادة 

... 

وضـــع تـــدابير مناهضـــة للعنـــف لتشـــجيع الســـلوك اإليجـــابي فـــي صـــفوف الطـــالب وتعزيـــز   -ب 
 االنضباط في مدارس األونروا ومؤسساتها.

منــع العقــاب البــدني أو أي شــكل مــن أشــكال العقــاب الــذي ينطــوي علــى إذالل أو تحقيــر   -ج 
  ية، وتحديد عواقب انتهاك هذا المنع. إهانة لألطفال في مدارس األونروا ومؤسساتها التعليم أو
  
 بيان التزام 1-2

... 

تلتزم األونروا بـدعم اتفاقيـة [األمـم المتحـدة لــ] حقـوق الطفـل وبالقضـاء علـى جميـع أشـكال   -ب 
 التخويف والعنف ضد األطفال في مدارسها.

االدعـاءات تلتزم األونروا بإنفـاذ منـع العقـاب البـدني، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل التحقيـق فـي   -ج 
التــي تفيـــد ممارســة العقـــاب البـــدني، وبإنفــاذ األحكـــام ذات الصـــلة مــن النظـــامين اإلداري واألساســـي 

 للموظفين حيثما تثبت صحة هذه االدعاءات.

  
 المبادئ التي تسترشد بها سياسة إدارة التعليم في مجال االنضباط المدرسي 1-3

... 

ر امتثــــالهم للتعهــــدات المنصــــوص عليهــــا يسترشـــد الموظفــــون التربويــــون أيضــــا، فــــي إطــــا  -ب 
 (أ) أعاله، بثالثة التزامات رئيسية: 3-1البند  في

    ... 

االمتثال لمنـع العقـاب البـدني وغيـره مـن أشـكال العقوبـة القاسـية أو المهينـة وجميـع أشـكال     
 العنف ضد األطفال وٕانفاذ هذا المنع.

... 
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العقاب البدني وغيره من أشكال العقاب القاسي والمهين وجميع أنواع العنف ضد األطفال   -ز 
أو الطــالب ممنــوٌع منعــا صــارما فــي جميــع مــدارس األونــروا ومراكزهــا التدريبيــة، فــي جميــع األوقــات 
وفــــي جميــــع األحــــوال والظــــروف. ويجــــب أن يتقيــــد موظفــــو إدارة التعلــــيم فــــي األونــــروا بهــــذا المنــــع 

 استثناء. دون

  
 تعريف العقاب البدني [...]

يعّرف العقـاب البـدني علـى أنـه أي عقـاب ينطـوي علـى اسـتخدام القـوة البدنيـة، أو إصـدار   -ح 
 أوامر أو تعليمات لطالب بنية التسبب له بألم جسدي، أو إزعاج أو إذالل. [...]

اللطــم والصـــفع قــد يتخــذ العقـــاب البــدني عـــدة أشــكال ويشــمل، ذكـــرا ال حصــرا، الضـــرب و   -ط 
  والضرب على الردفين، واللكم والركل والقرص والتسبب بإزعاج بدني للطالب [...].

  
 4المادة 

 العقاب البدني بوصفه سوء سلوك 4-1

... 

ــــدني ســــوء ســــلوك حســــب أحكــــام النظــــامين اإلداري واألساســــي للمــــوظفين   -ب  يشــــكل العقــــاب الب
ت تـورطهم فـي اسـتخدام العقـاب البـدني أو اإلعانـة علـى األونروا. وسيكون موظفو األونروا الذين يثب  في

اسـتخدامه أو التســتر عليــه عرضــة لتــدابير تأديبيــة شــديدة كمـا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام األساســي 
. وتشـمل هـذه A/10/Rev.1وفي توجيه شؤون الموظفين رقـم  Cod/A/59/Rev.25لموظفي األونروا 

 .عن العمل بال أجر، وخفض الرتبة، وٕانهاء الخدمة، والفصل التدابير توجيه اللوم الكتابي، واإليقاف

...  
  
 المعلمون والمدرسون وغيرهم من الموظفين: 5-4

[...] يتحملون مسؤولية اإلطالع على هـذه التعليمـات الفنيـة الهامـة وفهمهـا والتوقيـع علـى   - 1
تـــورط الموظفـــون فـــي الســـجالت المؤسســـية إثباتـــا لتلقـــيهم التعليمـــات وفهمهـــم لمحتواهـــا. وفـــي حـــال 

 انتهاك هذه [...]، فإنه ال يمكنهم االحتجاج بجهلهم أو عدم فهمهم [...] كوسيلة للدفاع،

  
 2013كانون الثاني/يناير  31، المؤرخ 2013/01التعميم العام للموظفين رقم 

 الموضوع: منع العنف

ألفراد في بيئـة خاليـة الوكالة ملتزمة بضمان أن يعمل جميع موظفي األونروا وغيرهم من ا  - 1
مـــن العنـــف وأن يشـــجعوها. وتلتـــزم الوكالـــة بـــنهج عـــدم التســـامح مطلقـــا إزاء أي ســـلوك يخـــالف هـــذا 
التعميم، مما يعني أنه سُيصار إلى التعامل مع أي مزاعم أو شكاوى فورا بموجب اإلطـار التنظيمـي 

ت شـــــؤون المـــــوظفين، للوكالـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك النظامـــــان األساســـــي واإلداري للمـــــوظفين، وتوجيهـــــا
 واإلصدارات اإلدارية ذات الصلة.
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وجميع أشكال العنف، بما فيها العنف ضد األطفال، التي يرتكبها موظفو األونروا وغيرهم   - 2
من األفراد أثناء أداء واجباتهم و/أو فـي مرافـق األونـروا، محظـورة حظـرا صـارما فـي جميـع األوقـات 

 تعتبـر سـوء سـلوك. وسـيكون موظفـو األونـروا وغيـرهم مـنوتحت جميع الظروف والمالبسـات، وهـي 
األفراد الذين يثبت تورطهم في ارتكاب أفعال عنـف أو فـي اإلعانـة عليهـا أو التسـتر عليهـا، ُعرضـة 
لتــدابير تأديبيــة تتوقــف علــى شــدة هــذه األفعــال، وذلــك وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــامين 

 ات شؤون الموظفين واإلصدارات اإلدارية ذات الصلة.األساسي واإلداري للموظفين، وفي توجيه

وتـــرد سياســـة الوكالـــة وٕاجراءاتهـــا المتعلقـــة بـــاإلبالغ عـــن ســـوء الســـلوك فـــي التعمـــيم العـــام   - 3
بشـأن إجـراءات االدعـاءات والشـكاوى والحمايـة مـن االنتقـام بسـبب اإلبــالغ  5/2007 للمـوظفين رقـم

ـــدقي ). ولضـــمان “GSC 05/2007”ق أو التحقيقـــات (عـــن ســـوء الســـلوك والتعـــاون مـــع عمليـــات الت
االتساق عند التعامل مع االدعاءات أو الشـكاوى المتعلقـة بـالعنف كشـكل مـن أشـكال سـوء السـلوك، 

 :ُتحدد األحكام التالية

يقــع علــى جميــع مــوظفي األونــروا وغيــرهم مــن األفــراد اإلبــالغ عــن حــوادث العنــف التــي  - أ
اوى التي يتلقونها من جهات مستفيدة، وذلك في أقرب وقت ممكن يشهدونها، أو االدعاءات أو الشك
 ).GSC 05/2007، التعميم 6بعد أخذهم العلم بها (انظر الفقرة 

ولجميع موظفي األونروا وغيرهم من األفراد الحق في الحماية من االدعاءات أو الشـكاوى   - ب
 ).GSC 05/2007، التعميم 8الكاذبة (انظر الفقرة 

لجميع موظفي األونروا وغيرهم من األفراد اإلبالغ عن حوادث العنف أو الشكاوى وينبغي   - ج
 أو االدعاءات التي تفيد وقوع أعمال عنف إلى:

 المشرف المباشر،  ‘1’    

 مدير المكتب الميداني أو مدير إدارة المقر،  ‘2’    

 ،مدير إدارة خدمات الرقابة الداخلية  ‘3’    

 ،مدير الموارد البشرية  ‘4’    

  ،نائب المفوض العام  ‘5’    

  ).GSC 05/2007، التعميم 10المفوض العام (انظر الفقرة   ‘6’    

ويمكـــن النظـــر فـــي الشـــكاوى أو االدعـــاءات مجهولـــة المصـــدر التـــي تفيـــد ارتكـــاب أعمـــال   - د
عنف مع مراعاة عدد من العوامل، بما في ذلـك خطـورة هـذه الشـكاوى أو االدعـاءات، ومصـداقيتها، 

، 12تأكيــدها أو إثباتهــا مــن مصــادر يمكــن عزوهــا إلــى جهــات محــددة (انظــر الفقــرة  ومــدى إمكانيــة
 ).GSC 05/2007التعميم 

ويقع على عاتق المدير الميداني أو مدير إدارة المقـر أو إدارة خـدمات الرقابـة الداخليـة واجـب   - ه
أعمــال عنــف (انظــر  التحقيــق فــي الحــوادث المبلــغ عنهــا أو االدعــاءات أو الشــكاوى التــي تفيــد ارتكــاب

 .14 )، واتخاذ إجراءات بشأنها، وفقا للتوجيه التنظيمي رقمGSC 05/2007، التعميم 16  الفقرة
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ويتمتــع جميــع مــوظفي األونــروا وغيــرهم مــن األفــراد بالحمايــة مــن االنتقــام (انظــر الفقــرات   - و
 ).GSC 05/2007من التعميم  35-38

، قامــت األونــروا، 1949لألمــم المتحــدة فــي عــام  ومنــذ تأسيســها مــن قبــل الجمعيــة العامــة  - 4
باعتبارهــا الجهــة الرئيســية المعنيــة بتقــديم الخــدمات إلــى الالجئــين الفلســطينيين، بتــوفير الحمايــة لهــم 
ومساعدتهم. ويجري إصدار هذا التعميم العام للموظفين لكفالة أن يضـطلع موظفـو األونـروا وغيـرهم 

إلـــى األونـــروا لمواصـــلة تعزيـــز الحمايـــة والرفـــاه والتنميـــة البشـــرية مـــن األفـــراد بالواليـــة التـــي ُأســـندت 
للمســتفيدين مــن خــدمات الوكالــة، وذلــك عــن طريــق تقــديم الخــدمات فــي إطــار أســاليب وبيئــة خاليــة 

 العنف. من

ولـم تخطـئ محكمـة األونـروا للمنازعـات عنـدما قضــت بـأن العقوبـة المفروضـة متناسـبة مـع المخالفــة   - 15
ن نحيل إلى التعليـل الـذي أوردتـه محكمـة المنازعـات. وفـي هـذا الصـدد، مارسـت الوكالـة سـلطة المرتكبة؛ ونح

  تقديرية واسعة. وبالنظر إلى سوء السلوك المثَبت، وهو من درجة خطيرة، تبدو العقوبة خفيفة جدا.
  

  الحكم
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  اإلنكليزية: األصلية ذات الحجيةالنسخة 
    

  .2020آذار/مارس  27محرر في تاريخ هذا اليوم 
  

  )توقيع(

  الهيئة القاضية كنيريم، رئيسة
  هامبورغ، ألمانيا

  )توقيع(

  القاضية مارثا هالفيلد 
  بورنموث، المملكة المتحدة

  )توقيع(

  ساندهوالقاضي 
  فانكوفر، كندا

            
  في نيويورك، الواليات المتحدة. 2020حزيران/يونيه  19ُأدرج بالسجل يومه 

    
  )توقيع(

    المحكمة قلم رئيس، وايشينغ لين
  
  


