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 ذويب

  و

  الحسنات 

  

  ضد

  

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة
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  مقدمة

 

اتخذته وكالة  ، رفعت ميساء ذويب دعوى للطعن في قرار2012 حزيرانيونيو/ 12في  .1

ا$مم المتحدة "غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا$دنى التي تعرف أيضاً باسم ا$ونروا 

 سوء سلوك في سجلـ[ھا]".  ذكرة("الُمدعى عليه")، وھو القرار القاضي بوضع "م

 

 . 2012يونيو/حزيران  13أرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه في  .2

 

دعوى للطعن في قرار الُمدعى عليه رفعت وسام الحسنات  ،2012يونيو/حزيران  28في  .3

 وقفھا عن العمل وقفاً ب� أجر مدة أسبوع. إليھا وكتابي القاضي بتوجيه لوم 

 

 .2012يوليو/تموز  2أرِسلت عريضة الدعوى إلى الُمدعى عليه في  .4

 

، رفعت المدعية ذويب طلباً تلتمس فيه من المحكمة منع 2012أغسطس/آب  22في  .5

الُمدعى عليه من المشاركة في ا"جراءات ومنعه أيضاً من رفع رّد على الدعوى. وأرِسل الطلب 

إلى الُمدعى عليه في اليوم نفسه برسالة إليكترونية أعلمت الُمدعى عليه أّنه "إذا قرر القاضي طلب 

 دعى عليه على الدعوى، فسوف ُتعلمون بذلك."رّد المُ 

 

، رفعت المدعية الحسنات طلباً تلتمس فيه من المحكمة منع 2012سبتمبر/أيلول  20في  .6

ر في الُمدعى عليه من المشاركة في ا"جراءات ومنعه أيضاً من رفع رّد على الدعوى. ووقع تأخّ 

 التعامل مع ھذا الطلب. 
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 5) المؤرخين UNRWA/DT/2013( 045و 044رقم بموجب ا$مرين  .7

بأن يرفع إجابة على طلَبي ، أمرت حضرة القاضية بانة َبرازي الُمدعى عليه 2013يونيو/حزيران 

 . 2013يونيو/حزيران  19المدعيتين في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 

 

سنات، ورفع حال، رفع الُمدعى عليه رّده على طلب اRنسة 2013يونيو/حزيران  17في  .8

 "جراءات ورفع رّد على الدعوى. المشاركة في ا"ذن لأيضاً طلباً مضاداً يلتمس فيه 

 

، أي بعد انقضاء الموعد النھائي، رفع الُمدعى عليه رّده 2013يونيو/حزيران  24في  .9

 على طلب اRنسة ذويب ملتمساً ا"ذن للمشاركة في ا"جراءات ورفع رّد على الدعوى.

 

المسائل الوقائعية والقانونية المشتركة، خضعت ھاتان القضيتان بموجب ا$مر إلى نظراً  .10

ضي بدمج ا"جراءات ق$مر ي 2013يوليو/تموز  8المؤرخ ) UNRWA/DT/2013( 063رقم 

لم أمام المحكمة. وأمرت المحكمة أيضاً بعدم أحقية الُمدعى عليه في المشاركة في ا"جراءات، و

لرفع رّديه في ھاتين القضيتين. وأشارت المحكمة إلى أّن الحكم على  لُمدعى عليهل تمنح ا"ذن

أسباب عدم منح ا"ذن للُمدعى عليه للمشاركة في  تطرق إلىالموضوعين الجوھريين للقضيتين سي

 ا"جراءات، وذلك في خضم تناول ھذا باعتباره مسألة تمھيدية. 

 

 المسألة التمھيدية

 

 13في  الدعَويانأسس ھاتين الشكويين عندما أرِسلت إليه كان الُمدعى عليه يعلم تماماً  .11

ولم تكن  ،الحسناتفي قضية  2012يوليو/تموز  2وفي  ذويبفي قضية  2012يونيو/حزيران 

الرسائل التي أرسلتھا أسس الشكوى والحجج الداعمة لھا مختلفة في جوھرھا عن تلك المبسوطة في 

ساندرا السيدة من  2011ديسمبر/كانون ا$ول  15خة كل من المدعيتين رداً على الرسالة المؤر

 السابقة لعمليات ا$ونروا في ا$ردن. ةميتشل، وھي المدير
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ھا لمراجعة القرار حججھما الوقائعية ين في طلبَ اوع�وة على ذلك، كررت المدعيت .12

الدفاع  والقانونية، مما أتاح للُمدعى عليه في تلك الظروف وقتاً يفيض عن حاجته لكي يضع حجج

ين، ولما كانت ھناك حاجة بالُمدعى عليه وأن ُيعّد رّديه على كل من الدعويَ  وا$جوبة والشروحات

مستفيضة قبل رفع الرّدين. أّما عذر قلة الموارد الذي احتجوا به ستط�عات إلى إجراء أبحاث أو ا

 فھو عذر يفتقر إلى الجوھر. 

 

  

 حجج المدعيتين

 

) من 1(6ف الُمدعى عليه عن رفع رّده مع امتثال المھلة الزمنية المبينة في المادة تخلّ  .13

يوماً؛  30 مدتھاالزمنية التي القواعد ا"جرائية للمحكمة ولم يطلب إذن المحكمة قبل انقضاء المھلة 

 وعليه، فإّن المسألة الواجب البت فيھا ھي إن كان ينبغي منع الُمدعى عليه من المشاركة في

 ا"جراءات أم -. 

 

السماح للُمدعى عليه بالمشاركة في ا"جراءات رغم التأخر غير المبرر  أنّ ترى المدعيتان  .14

إلى بّت سريع وعادل في قضيتيھما، وأّن السماح بذلك سيضع فع�ً الُمدعى  في رفع رّديه لن يؤدي

، البت في القضية عليه في وضع مؤاٍت أكثر من وضع المدعيتين، وسيؤدي إلى تأخر كبير في

، كما سيخدم مصالح نينوسيسبب قلقاً إضافياً، وسيرقى إلى الحرمان من العدالة بموجب القوا

 الُمدعى عليه وليس مصالح العدل وسيكون ظلماً جلياً لھما. 

 

 أخيراً، احتجت المدعيتان بما يلي:  .15
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 30و 14الُمدعى عليه بفوات حقوقه عليه، ف� ينبغي استخدام المادتين  حَ مَ إذا سَ 

على حقوقه الُمدعى عليه يحافظ بھا [من القواعد ا"جرائية للمحكمة] لتكون أدوات 

 عنايةالتي تخلى عنھا. وبالتالي، تنبغي ممارسة اجتھاد المحكمة في ھذه الحا-ت ب

  كي� تخالف روح القوانين. 

  

  عليه حجج الُمدعى

  

 

نظراً تخلف عن رفع رّديه على ھاتين القضيتين في الوقت الم�ئم  هيحتج الُمدعى عليه بأنّ  .16

  إلى ما يلي: 

  

توفر الموارد الكافية للوكالة للرد على الطعون المتأخرة ...عدم 

المتراكمة الموروثة عن مجلس الطعون المشترك، وھي قضايا 

وخ�ل  2010 /حزيرانيونيو 1محكمة في التراكمت قبل تأسيس 

تأسيسھا، وكذلك الدعاوى المتراكمة التي ُرفعت إلى المحكمة، وھي 

من وعلى وجه الخصوص،  تواصل التراكم منذ تأسيس المحكمة.

بين الوظائف الست الممولة من الميزانية العادية ل[مم المتحدة في 

محامي الُمدعى عليه ھي  ذه ا"دارةوھ – إدارة الشؤون القانونية

ھناك وظيفة واحدة  - وتتولى مسؤولية إعداد الردود على الدعاوى

فقط ُتعنى بمسائل ِم�ك الموظفين ھي وظيفة المسؤول القانوني 

  المعني بالقانون ا"داري. 
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أّن منحه ا"ذن لرفع رّد  حسناتذكر الُمدعى عليه في رّده الذي رفعه على طلب اRنسة ال .17

 053متأخر سيكون في مصلحة العدل مشيراً إلى أّن المحكمة ذكرت في ا$مر رقم 

)UNRWA/DT/2012 أّن "المرافعات في موضوع الدعوى من الطرفين ستجّھز المحكمة (

الُمدعى عليه أيضاً أّنه تسلّم عريضة الدعوى تجھيزاً أفضل "صدار حكم عادل وشامل." وذكر 

"في وقت واصلت فيه الوكالة معاناة حا-ت  2012يوليو/تموز  12لخاصة باRنسة الحسنات في ا

نقص ملحوظة في الموظفين منعتھا من رفع الردود في الوقت الم�ئم على الطعون المتراكمة". 

على رفع الردود على  2012وأشار الُمدعى عليه أّن الوكالة عكفت منذ أكتوبر/تشرين ا$ول 

يوماً التي  30رفع ردود متأخرة خ�ل المھلة الزمنية البالغة إذن لالجديدة أو على طلب  الطعون

) من القواعد ا"جرائية للمحكمة. وأخيراً، احتج الُمدعى عليه أّن المدعية لن 1(6تشترطھا المادة 

في طعنھا في تعاني ضرراً إذا ُمنح ا"ذن لرفع رّد متأخر $ّنه "- يرّجح أن ُيتاح للمحكمة النظر 

 تاريخ أبكر". 

 

في رد الُمدعى عليه على طلب اRنسة ذويب احتج أّن التأخر سنة بين التاريخ الذي ُرفعت  .18

الحرمان من ’فيه الدعوى والتاريخ الذي اقترح الُمدعى عليه رفع رّده فيه "- يرقى بحذ ذاته إلى 

ه سيكون في وضع أفضل إذا ُمنح ودحض الُمدعى عليه قول المدعية إّن الُمدعى علي‘". العدالة

ا"ذن مشيراً إلى أّن المدعية يمكنھا أن تطلب إذناً من المحكمة لتقديم المزيد من المرافعات إذا 

اقتضت الضرورة ذلك. وأخيراً، رفض الُمدعى عليه ما قّدمته المدعية من "مطالبة غير مثَبتة 

 ‘". للضرر المعنوي والقلق’

 

 ا&عتبارات

 

على حا-ت عدة أعفته فيھا المحكمة من المھلة الزمنية التي توجبھا عى عليه يعّول الُمد .19

) من القواعد ا"جرائية $ّن ذلك كان من مصلحة العدل نظراً إلى الصعوبات التي 1(6المادة 

واجھتھا الوكالة في التعامل مع عدد كبير من القضايا المتأخرة المتراكمة الموروثة عن النظام 
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ة العدل؛ بيد أّن ھذه الحجة عند تناولھا بالتحليل الدقيق تستحق وزناً أقل بكثير من ذلك السابق "قام

لم يضع الُمدعى  2009الذي يطالب به الُمدعى عليه، فعندما ألِغي النظام السابق في يوليو/تموز 

 للُمدعى عليهالسماح ، - ينبغي عليه الترتيبات ال�زمة للتعامل مع الطعون. ومن حيث مبدأ عام

با-تكاء كلياً أو جزئياً بمحض إرادته على ا-ستفادة من ا-جتھاد الذي كان متاحاً له بموجب القواعد 

وأّما ما يخص درجة الحرية التي ُمنحت في قضايا أخرى، فقد ا"جرائية للمحكمة لو- تقصيره. 

ھجتھا المحكمة في تلك القضايا أغفل الُمدعى عليه أّن اعتبارات خاصة جعلت من المقاربة التي انت

 Abu رز وأبضرورية؛ وأشارت حضرة القاضية َبرازي في حكم المحكمة في قضية مقاربة 

Ruz   رقمUNRWA DT/2012/065  :تيRإلى ا 

  

عدم توفر ...إّن مبرر الُمدعى عليه لرفع الرد بعد انقضاء المھل الزمنية، وھو "

الطعون المتأخرة المتراكمة الموروثة عن مجلس الموارد الكافية للوكالة للرد على 

الطعون المشترك، وھي قضايا تراكمت قبل تأسيس محكمة ا$ونروا للمنازعات في 

وخ�ل تأسيسھا، وكذلك الدعاوى المتراكمة التي ُرفعت  2010يونيو/حزيران  1

 إلى المحكمة، وھي تواصل التراكم منذ تأسيس المحكمة" إّنما ھو مبرر له تاريخ

  ."2012 فنحن اRن في ديسمبر/كانون ا$ول -انتھاء 

 

ة، وقد أشيَر في عدد من ا$حكام إلى لتجاھل المھل الزمني لم ُيمنح الُمدعى عليه تفويضاً تاماً  .20

-Ibrahim, 2010وجوب امتثال المھل زمنية منھا: حكم محكمة ا$مم المتحدة ل�ستئناف رقم 

UNAT-069 وحكمھا رقم ،Hijaz, 2010-UNAT-055 . ويلزم من ذلك أّن أي طلب لتمديد

المھل الزمنية المفروضة بموجب القواعد ا"جرائية، أو ل_عفاء منھا، يجب أن يقوم على أسباب 

بل عوامل أو أسباب ترتبط  وشروحات قوية - تقتصر حصراً على عوامل سياقية عامة وفضفاضة

لضرورية لممارسة اجتھادھا والحكم إن كان ينبغي ا"عفاء بالقضية بعينھا ليتسنى للمحكمة المادة ا

 لة الزمنية الصارمة في قضية بعينھا أم -.من المھ
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 ,Wishahُيذّكر الُمدعى عليه أّن محكمة ا$مم المتحدة ل�ستئناف قضت في حكمھا رقم  .21

2013-UNAT-289 " :وا-حتراُم  تقتضي الشفافيُة، ومعاملُة الطرفين على قدم المساواة،بما يلي

ف وقد تخلّ ون ھناك محاولة لرفع رّد متأخر." الواجب للُعرف المقتبس رفَع طلب رسمي عندما تك

 يوماً.  30الُمدعى عليه عن رفع طلب من ھذا القبيل في خ�ل المھلة الزمنية البالغة 

 

 2و 2012 يونيو/حزيران 13في ين أرسلتا إلى الُمدعى عليه ت�حظ المحكمة أّن الدعويَ  .22

 17على التوالي، وفقط بعد مرور سنة تقريباً رفع الُمدعى عليه في  2012يوليو/تموز 

طلبين يلتمس فيھما ا"ذن للمشاركة في ھذه ا"جراءات  2013يونيو/حزيران  24يونيو/حزيران و

ي ورفع رّدين متأخرين. وتنبغي ا"شارة إلى أّن الدافع وراء الطلبين كان ا-ستجابة إلى أمرَ 

 ). 7(انظر الفقرة  2013يونيو/حزيران  5المحكمة المؤرخين 

 

التي أدت إلى عدد كبير من القضايا المتراكمة، على مع ا-عتراف بالعوامل التاريخية  .23

تخلف مراراً عن ا-لتزام بالمھلة المحكمة أن تضع في الميزان واقعة مفادھا أّن الُمدعى عليه 

راً بالقضايا المتراكمة الموروثة لقواعد ا"جرائية للمحكمة متعذّ من ا )1(6الزمنية المبينة في المادة 

زمن إلغاء لعدم محاولة إعداد ردود على القضايا منذ  ُمرٍض النظام السابق بدون تقديم شرح  عن

يبدو من - ؛ كما 2010يونيو/حزيران  1حتى تاريخ إنشاء المحكمة في  2009النظام السابق عام 

أّنه أخذ خطوات كافية للنھوض  30ى اليوم التي تم فيھا تجاوز مھلة ا$يام الـعدد القضايا حت

فرضھا القواعد ا"جرائية للمحكمة، علماً أّن الوكالة ھي التي صاغت ھذه القواعد بالتزاماته التي ت

بما - مقروناً  وُيظھر ھذا النمط من السلوك استھتاراً صارخاً بالقواعد ا"جرائية للمحكمة ا"جرائية.

تبرير قصورھم تھدف إلى يمكن وصفه إ-ّ بسرد متكرر لمجموعة من حجج ومرافعات متطابقة 

 بغض النظر عن وقائع كل قضية على حدة. 
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- يرد في الشروحات والحجج التي قدمھا الُمدعى عليه في ھاتين القضيتين أي شيء  .24

يميزھا عن عشرات القضايا ا$خرى التي قّصر فيھا الُمدعى عليه؛ ويجب أن يشمل طلُب تمديد 

من القواعد ا"جرائية شروحاٍت  6الوقت أو طلُب ا"عفاء من المھل الزمنية التي تفرضھا المادة 

في كل قضية بعينھا، و- يستطيع الُمدعى عليه ا-عتماد على  30تجاوز مھلة ا$يام الـ تبين سبب

وأن يستخدمھا للتعتيم وتحويل انتباه المحكمة عن  على سبيل المثال 1كقلة المواردأعذار ُمعممة 

نية في الُمدعى عليه من امتثال المھل الزم تمنعا$سباب التي النظر في المسائل الحقيقية، أ- وھي 

    الزمنية.  ةھذه القضايا أو ما منعه من طلب تمديد الوقت قبل انقضاء المھل

 

 ) من القواعد ا"جرائية للمحكمة على اRتي: 1(6تنص المادة  .25

 

يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّم الُمدعى عليه  30ُيقّدم رد الُمدعى عليه في خ�ل 

لعريضة الدعوى؛ وُيرفع رد الُمدعى عليه على ھيئة وثيقة أصلية موّقعة مع 

و- يكون الُمدعى عليه، الذي لم يقّدم . الوثائق الملحقة به، ويجوز رفعه إليكترونياً 

 .  بإذن المحكمة ، مستحقاً للمشاركة في ا"جراءات إ-ّ طلوبةرداً في خ�ل المدة الم

  

يوماً من تسلّم الدعوى متطلب إجباري، وجلي أيضاً أّن  30من الجلي أّن متطلب رفع رّد في خ�ل 

ولئن  للمشاركة في ا"جراءات إذا لم ُيرفع رّد في خ�ل ھذه المدة. - يكون مستحقاً الُمدعى عليه 

كانت المحكمة تتمتع با-جتھاد للسماح للُمدعى عليه بالمشاركة إ-ّ أّنه - يوجد التزام يجبر المحكمة 

على دعوة الُمدعى عليه أو أمره لتقديم أسباب - ينبغي $جلھا منعه من المشاركة في ا"جراءات. 

عليه من المشاركة، إ-ّ أّن  رفع طلب لمنع الُمدعى أكثر تحديداً، لئن كان يجوز للمدعيوعلى نحو 

                                      
1
ھي المسؤول القانوني  –ت�حظ المحكمة أّنه رغم تكرار الُمدعى عليه لحجة قلة الموارد للرد على الردود وأّن لديه وظيفة واحدة لذلك  

أربعة مسؤولين قانونيين مختلفين على وجود لمعالجة مسائل ِم�ك الموظفين، إ-ّ الظاھر من تجربة المحكمة  –المعني بالقانون ا"داري 
  نخرطوا في تمثيل المدعي.  ا$قل ا
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المحكمة لمنع الُمدعى عليه من المشاركة - تعتمد على مبادرة المدعي بذلك $ّن للمحكمة سلطة 

إذا لم يكن ھناك طلب  31السلطة من تلقاء ذاتھا لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في اليوم الـ

). وتقتضي ا"قامة السليمة للعدل مراعاة 1(6ة تي تحددھا المادل_عفاء من المھلة الزمنية القانونية ال

للمھل الزمنية، كما تقتضي استخدام المحكمة لسلطات ا"نفاذ التي تملكھا. ومن جھتي، الطرفين 

، وقد حان الوقت فسحة أكثر مما يحتاج إليھاتوصلت إلى الرأي المدروس أّن الُمدعى عليه أعِطي 

  للقول طفح الكيل. 

 

للمادة والسليم يوماً تقويمياً، يعني التطبيق الصارم  30دعوى خ�ل في غياب رّد على ال .26

) ا"قصاء التلقائي للُمدعى عليه ويجوز للمحكمة الُمضي في النظر في المسألة المطروحة 1(6

أمامھا والبت فيھا إذا رأى القاضي أّن من الم�ئم فعل ذلك استناداً إلى المادة المقدمة في الدعوى. 

 لسبيل يقع ضمن سلطة المحكمة وضمن نص القانون وروحه. واتخاذ ھذا ا

في ھاتين القضيتين، أعِطي الُمدعى عليه الفرصة بأمر المحكمة للرد على الطلبين  .27

المرفوعين من المدعيتين لمنعه من المشاركة. أّما إن كان الُمدعى عليه مستحقاً لھذه الفرصة من 

إن كانت المحكمة بفعلھا ھذا أعطت الُمدعى عليه فع�ً منفعة - يستحقھا إذا فُسرت المحكمة، أو 

) تفسيراً صارماً، فھي مسألة ربما تكون جدلية في زمن آخر أو قضية أخرى. ومع ھذا، 1(6المادة 

)؛ ولھذا UNRWA/DT/2013( 045و 044أنا ملزم بالنظر في الرد على أمَري المحكمة رقم 

ي ُشرحت آنفاً، فھذه تونظراً إلى ا$سباب ال .التي قّدمھا الُمدعى عليه سُدرست ا$سالسبب بعينه 

 .ا"قناعا$سس بعيدة كل البعد عن 

ُيفضي تدّبر قضايا عدة قّصر فيھا الُمدعى عليه إلى دعم الرأي القائل إّن الُمدعى عليه لم  .28

واجب امتثالھا؛ وبناًء على ذلك فقد يتحّل با-عتبار أو ا-حترام الكافيين للعمليات القضائية ول

     تصرف بتجاھل وقلة احترام كاملين لحقوق الموظفين في تسلّم رّده على الدعاوى في وقت م�ئم. 
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ا"ذن لرفع المحكمة  هتنحملن تعاني ضرراً إذا الحسنات ّن المدعية أّما قول الُمدعى عليه إ .29

رفھو قول  نظر في طعنھا في تاريخ أبكر"رّد متأخر $ّنه "- يرّجح أن ُيتاح للمحكمة ال aُمغر  ً ، تماما

 وأنا أرفض ھذه الحجة ل[سباب التالية: 

وضع أساس لعذر أو مبرر للتخلف عن مراعاة المھل الزمنية  - يمكن لھذه الحجة  ) أ(

 ) من القواعد ا"جرائية للمحكمة. 1(6الصارمة الواردة تحت المادة 

لحق المدعيتين في أن ھي حجة تنم عن قلة احترام وعدم مراعاة  إّنما  ) ب(

 تعرفا، ضمن ا"طار الزمني التشريعي، ا$سَس التي يرفض الُمدعى عليه دعواھما

 . بناًء عليھا

تقييم موضوَعي دعَويھما كان رفع الرد في وقته سيمّكن المدعيتين من   ) ت(

بموجب النظام ا$ساسي  واتخاذ قرار بشأن الخيارات العدة المفتوحة أمامھا

 : فعل ما يلي أو عدمه للمحكمة وقواعدھا ا"جرائية بما في ذلك

  

)i( طلب المزيد من تفاصيل الرد أو طلب الكشف عن وثائق ذات صلة؛ 

)ii( استط�ع تدابير بديلة لحل النزاع؛ 

)iii( للحصول على إذن لرفع جواب على رد الُمدعى عليه أو  برفع طل

 الطعن فيه؛

)iv(   .سحب الدعوى  

  

$ّن نسبة  د-لتھارات المذكورة أع�ه وبتجوز ا-ستھانة بأھمية الخيا-   ) ث(

عالية من القضايا ُيبت فيھا استناداً إلى الوثائق، ناھيك عن أّن التأخر في امتثال 

للطعن في رّد  المھل الزمنية يضر بالمدعين الذين ُيحرمون من نيل فرصة مبكرة

يده في مرحلة مبكرة عندما تكون المواضيع الُمدعى عليه وتقديم أدلة أو حجج لتفن

 حاضرة في عقول الشھود ومن بينھم أولئك المنخرطين في عملية صناعة القرار. 
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يشّكل سإّن عدم العلم طوال أشھر عّدة با$سس التي ُتقاَوم المطالبات استناداً إليھا    ) ج(

 ن القضيتين. ؛ وھذا ما حدث في ھاتييتينمصدراً مستمراً للقلق وا"حباط لدى المدع

    

فه عن امتثال المتطلب ا"جباري القاضي بأن عجز الُمدعى عليه عن إقناع المحكمة أّن تخلّ  .30

تخلّف له عذره، كما فشل في  )1(6يوماً تقويمياً عم�ً بالمادة  30ُيرفع رّده على الدعوى في خ�ل 

 063وكما جاء في ا$مر رقم أّنه ينبغي منح إذن للُمدعى عليه للمشاركة في ا"جراءات. إقناعھا 

)UNRWA/DT/2013 ف� يحق للُمدعى عليه المشاركة في 2013يوليو/تموز  8) المؤرخ ،

 ا. ملقضيتين والبّت فيھل ينالجوھري ضوعينفي تدّبر الموھذه ا"جراءات، وستمضي المحكمة اRن 

  الدعويين من حيث الموضوع

  

 الوقائع

 

. وكان الھدف من 2011سبتمبر/أيلول  19و 18شاركت المدعيتان في اعتصام وقع في  .31

المديرة السابقة لعمليات ا$ونروا في ا$ردن السيدة ُيزعم أّن ا-عتصام ھو ا-حتجاج على قرارات 

بشأن عقَدي موظفين محليين كبيرين، وكذلك قرار تمديد فترة لجنة الخدمات اتخذتھا ساندرا ميتشل 

العامة التابعة -تحاد الموظفين المحليين وھو قرار اعتبرته المدعيتان وموظفون آخرون في ا"قليم 

ه انتھاكاً للنظام ا$ساسي -تحاد الموظفين المحليين. وسواًء كان ھذا ھو الحال أم - ف� ع�قة له بھذ

ا"جراءات القضائية إ-ّ بما يتصل بتفسير السبب الذي أقنع عدداً كبيراً من الموظفين بإقامة 

 ا-عتصام.    

، أصدرت المدعية ذويب بياناً يدعو إلى اعتصام/إضراب في 2011سبتمبر/أيلول  15في  .32

لمحليين، . وبعد بيانات وتعھدات معينة من رئيس اتحاد الموظفين ا2011سبتمبر/أيلول  19و 18

 سبتمبر/أيلول.  19عاد الموظفون المضربون إلى العمل في 
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رسالة في ا"قليم في مساء ذلك اليوم، تسلّمت رئيسة برنامج ا"غاثة والخدمات ا-جتماعية  .33

استناداً إلى ما اعتبره عدد من موظفي ا"قليم بمن فيھم المدعيتان مزاعم كاذبة، مما وقف عن العمل 

قضايا منفصلة في ا"قليم رفعت رئيسة برنامج ا"غاثة والخدمات ا-جتماعية  ضع.أدى إلى تفاقم الو

الواردة في تلك القضايا لم ، علماً أّن الوقائع والحجج بصورة منفصلةفيھا  ضد الُمدعى عليه سُيبتّ 

ضاً ا"حاطة تؤخذ في الحسبان في التأثير في ا-عتبارات والنتائج في ھاتين القضيتين. ومن المھم أي

أّن الُمدعى عليه أعِطي ا"ذن في القضايا التي رفعتھا رئيسة برنامج ا"غاثة والخدمات ا-جتماعية 

تبرير رّده المتأخر على الدعوى، وُمنح ا"ذن للمشاركة في ا"جراءات؛ وأثار في ذلك لفي ا"قليم 

ا-عتبارات والقرارات المتعلقة في مختلفة - تأثير للوقائع فيھا منفصلة والرد عدداً من مسائل 

ھذه القضايا، فقد درست بعناية الذي يتولى الحكم في  بالقضيتين الحاضرتين. وبصفتي القاضي

عن ا أن أنّحي نفسي ممسألة وجود أو انتفاء تضارب المصالح أو شبھة تحيز معقولة ينبغي $جلھ

ئيسة برنامج ا"غاثة والخدمات النظر في ھاتين القضيتين أو النظر في القضايا التي رفعتھا ر

بصورة وتوصلت إلى عدم وجود تضارب من ھذا القبيل وأّنه - يمكن القول . في ا"قليم ا-جتماعية

ً حقيقي اً ّن ھناك تحيزإ معقولة  ّن ھناك شبھة تحّيز. إّنه قد يكون ھناك تحيز حقيقي، أو إ، أو ا

، كتبت السيدة ميتشل مديرة عمليات ا$ونروا في 2011ديسمبر/كانون ا$ول  15في  .34

للتحقيق الذي أجِري في ا$حداث التي بالنتائج ا$ولية ا$ردن إلى كل من المدعيتين "ع�مھما 

، وسردت على وجه الخصوص مجموعة من النتائج ضد 2011سبتمبر/أيلول  19و 18وقعت في 

كتابياً سوء سلوك خطيراً، ودعتھما إلى رفع تعليقاتھما  تأّن ھذه النتائج شّكل المدعيتين مشيرًة إلى

. والرسالتان متطابقتان 2011ديسمبر/كانون ا$ول  21في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 

تقريباً وتقّدمان منصة رئيسية ل�نتقادات التي قّدمتھا المدعيتان، وعليه، يورد ھذا الحكم تسجي�ً 

 كام�ً لمحتوى ھاتين الرسالتين. تقول الرسالتان: 

  

ُعقد في أجرت الوكالة كما تعلمان تحقيقاً في تورطكما المزعوم في ا-حتجاج الذي 

خارج البوابة الرئيسية لمكتب إقليم ا$ردن. وعلى  2011سبتمبر/أيلول  19و 18
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لترھيب كما في الوكالة ياستعمال منصبوجه الخصوص، ُزعم أّنكما أسأتما 

ُطلب الموظفين للمشاركة وذلك باستخدامكما تھديدات شفھية ورسائل نصية. وكذلك 

أن يشاركوا في بمن فيھم حا-ت العسر الشديد خدمات ا$ونروا  يمتلق إلى

ا-عتصام أو سُتمنع عنھم الحصص الغذائية وغيرھا من الخدمات. وأيضاً ُطلب 

في المنظمات المجتمعية المشاركة في ا-عتصام وإ-ّ قُطع عنھم إلى المتطوعين 

وخ�ل التحقيق التمويل؛ كما ُزعم أّنكما اتصلتما بوسائل ا"ع�م بشأن ا-حتجاج. 

أكتوبر/تشرين ا$ول  13أكتوبر/تشرين ا$ول (الحسنات) و 5جرت مقابلتكما في [

  (ذويب)] وأعلِمتما بالمزاعم. 

  

لكما فيما يلي النتائج ا$ولية وا$دلة ذات الصلة الواردة  وأوجزُ  لقد أكِمل التحقيق،

  : هفي

خارج البوابة شاركتما شخصياً في احتجاج  2011سبتمبر/أيلول  19و 18في  -1

الرئيسية لمكتب إقليم ا$ردن. وفي خ�ل مقابلتكما مع المحققين أّكدتما أّنكما 

تحت تنظيم ا-عتصام  انضممتما إلى ا-عتصام واعترفتما [بالمساعدة في

توجيه اRنسة ميساء ذويب، وبتوزيع وثيقة إلى زم�ئكما تدعو إلى ا-حتجاج 

(الحسنات)؛ وبتنظيم ا-حتجاج وصياغة البيان الذي ُوزع على الموظفين 

ويدعوھم إلى ا-حتجاج. وقد اعترفتما أيضاً أّنكما اتصلتما بعدد من الموظفين 

بإفادات شھود (ذويب)]. نتائج مدعومة أيضاً لطلب دعمھم ل�حتجاج، وھذه ال

أّن غالبية الموظفين الذين شاركوا في ا-حتجاج ھم ووجد التحقيق أيضاً 

. وبا"ضافة إلى ذلك، حدث زم�ؤكما من دائرة ا"غاثة والخدمات ا-جتماعية

ا-حتجاج في مكان عام تحت مرأى الشرطة ا$ردنية وتابعته وسائل إع�م 

 محلية. 
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مزاعم ارتكابكما إساءة استعمال السلطة، وعلى وجه الخصوص بالنسبة إلى  -2

والمنتفعين والمنظمات في الوكالة لترھيب الموظفين  نصبيكمااستخدام م

فقد استنتج التحقيق أّن ا$دلة "ثبات  المجتمعية لكي ينضموا إلى ا-حتجاج،

أياً من المزاعم ذلك غير كافية. وعليه؛ فلن ُيتخذ ضدكما إجراء فيما يخص 

 المتعلقة بإساءة استعمال السلطة. 

زام تقّصرتما في ا-لومع ذلك، وجد التحقيق أّنكما بمشاركتكما في ا-حتجاج  -3

وھو القاضي  1.1المترتب عليكما بموجب النظام ا$ساسي للموظفين المحليين 

 .فقط بأن تتصرفا وقد وضعتما نصب أعينكما مصالح الوكالة

أن تتصرفا  4.1وفوق ذلك، يتطلب النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  -4

كما بصفتكما موظفتين في الوكالة وبطريقة تتسق مع يبطريقة تليق بمركز

. وأشار التحقيق إلى أّنكما [بمشاركتكما في ا-حتجاج ا$داء السليم لواجباتكما

ة فيه (ذويب)] فقد والمساعدة فيه (الحسنات)، وتنظيم ا-حتجاج والمشارك

 شاركتما في سلوك يتعارض مع ا$داء السليم لواجباتكما مع الوكالة. 

  

إّن نتائج التحقيق في وضعھا الحالي، وفي غياب أدلة مقنعة تفندھا، تدعم 

تأديبية  تدابيراتخاذ  يستوجب اً ا-ستنتاج بأّن أفعالكما تشّكل سوء سلوك خطير

[أرى أّنِك استقلِت من شديدة تصل إلى الفصل بإجراءات موجزة وتشمله. 

(ذويب).]  2011نوفمبر/تشرين الثاني  1وظيفتِك في ا$ونروا اعتباراً من 

في ھذه المسألة وأن تضمن تماماً وترغب الوكالة في اتخاذ قرار ُمّطلع وعادل 

عطيكما فرصة أخيرة للرد على . وفي ھذا الصدد، أا$صول القانونية الواجبة

المزاعم المقدمة ضدكما، وعلى النتائج المستمدة من التحقيق، وعلى أي مسألة 

أخرى تعتبرانھا ذات صلة. وإذا رغبتما في ا-ستفادة من ھذه الفرصة، الرجاء 

 21الموافق تعليقاتكما إلّي كتابياً في موعد أقصاه نھاية يوم العمل تقديم 

  . 2011ول ديسمبر/كانون ا$
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أّن في الفقرة الختامية من ھذه الرسالة عبارة عن رغبة الوكالة في اتخاذ  ت�حظ المحكمة .35

لھذه  الرئيسية". ومن المھام ا$صول القانونية الواجبةقرار ُمّطلع وعادل تماماً و"أن تضمن 

أم -.  القانونية الواجبةا$صول المحكمة في ھذه الحالة أن ترى إن أعِطيت المدعيتان حقھما في 

 ، فما ھي الوقائع؟ كلإّنھما لم ُتعطيا ذوھما تقو-ن 

 مؤّكدة أّنھا تسلّمت الرسالة 2012ديسمبر/كانون ا$ول  21رّدت المدعية الحسنات في  .36

يستوجب اتخاذ  اً أّن أفعالھا "تشّكل سوء سلوك خطيرعندما أعلِمت عن صدمتھا  عّبرتو 18بتاريخ 

". واحتجت المدعية الحسنات على ة شديدة تصل إلى الفصل بإجراءات موجزة وتشملهتأديبي تدابير

ليتسنى لھا  أّن فترة ا"شعار التي أعِطيت لھا للرد غير كافية، وكذلك على عدم تقديم أدلة كافية لھا

ا$صول القانونية أشارت إلى حا-ت من انتھاك . وأخيراً، على حد تعبيرھا معنى يرفع تفنيد ذ

 . الواجبة

مّؤكدة  2012ديسمبر/كانون ا$ول  21ميتشل في السيدة رّدت المدعية ذويب على رسالة  .37

الكافية وعلى قلة المعلومات واحتجت على أّن فترة ا"شعار غير كافية . 20أّنھا تسلّمتھا بتاريخ 

عدم احترام حقوقھا في واشتكت أيضاً من المتصلة بتقرير التحقيق مما منعھا من تقديم رّد مدروس. 

 . ا$صول القانونية الواجبة

فرق أساسي بين ھناك كان اعترفت كلتا المدعيتان أّنھما شاركتا في ا-عتصام، لكن  .38

تعليقاتھما دفاعاً عن دور  . أّما-عتصامبدورھا في تنظيم ادوريھما $ّن المدعية ذويب اعترفت 

ائل قيد البّت في ھاتين رئيسة برنامج ا"غاثة والخدمات ا-جتماعية في ا"قليم ف� صلة لھا بالمس

ا$صول وذكرت المدعيتان عدداً من مخاوف مشابھة بشأن . القضيتين ولم تؤخذ في ا-عتبار

 وقّدمتا حججاً أخرى كما يلي:  القانونية الواجبة
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 -عتصام في مكان عام كما ُزعم بل في داخل حرم الوكالة. لم يحدث ا  ) أ(

ا"يحاء أّنھما تورطتا بطريقة ما في دعوة الشرطة أو وسائل ا"ع�م إّنما   ) ب(

 ، وكان بكل بساطة غير صحيح. ھو تدليس

ا-عتصام انتھاكاً للنظام ا$ساسي لم يكن سلوكھما في المشاركة في   ) ت(

مكن اعتباره حسب يُزعم، كما لم يكن سلوكاً كما  1.1للموظفين المحليين رقم 

ا$صول متناقضاً مع ا$داء السليم لواجباتھما، بل بالعكس تحتج المدعيتان بأّن 

للتعبير عّما بدا لھما أّنه إساءة استعمال شرعية ا-عتصام كان سلمياً وكان وسيلة 

 للسلطة على يد السيدة ميتشل مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن. 

تستوجب  و جاز حسب ا$صول اعتبار المشاركة في إضراب إساءةً ل  ) ث(

تأديب جميع بالِمثل تقتضي  التدابير التأديبية، لكان ينبغي اتباع مقاربة عادلة

الموظفين الذين شاركوا في ا-عتصامات في مكتب إقليم ا$ردن في الماضي ومنذ 

تولي السيدة ميتشل واجباتھا في منصب مديرة عمليات ا$ونروا في ا$ردن، بيد 

    أّنھم لم يخضعوا لتدابير تأديبية.  

المدعيتين أّنھا  أعلمت السيدة ميتشل 2012يناير/كانون الثاني  4في رسالتين مؤرختين  .39

درست ردودھما بعناية وأّنھا استعرضت ملف التحقيق استعراضاً مستفيضاً. واستنتجت استناداً إلى 

ّن المدعيتين تورطتا في سوء سلوك أ اعترافاتھماا$دلة في ملف التحقيق وإلى مرافعات المدعيتين و

رقم المحليين ساسيين للموظفين بسبب عجزھما عن مراعاة معايير السلوك المحددة في النظامين ا$

$ّنھما لم تتصرفا مع وضع مصالح الوكالة فقط نصب أعينھما. وأضافت ما اعتبرته  4.1و 1.1

المدعيتان نقطة جديدة، أ- وھي أّنھما عجزتا عن استخدام اRليات الداخلية لمعالجة مخاوفھما، بيد 

 أّن السيدة ميتشل لم تحدد ماھية ھذه اRليات. 

تجاھلت شكاوى أّنھا السيدة ميتشل إّنھا درست الردود بعناية، إ-ّ إن قالت أّنه ولو  ُي�حظ .40

 . ا$صول القانونية الواجبةالمدعيتين من خروقات تمس 
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، أعلِمت 2012يناير/كانون الثاني  4بموجب رسالتين من السيدة ميتشل تحم�ن تاريخ  .41

 المدعيتان بما يلي: 

  

)i(  نسة ذويبRأّن المسألة لن ُتتابع بعد ذلك $ّنھا لم تعد موظفة أعلِمت ا

التحقيق" و"مراس�ت المتابعة" سوف ھذا في الوكالة، بيد أّن "نتيجة 

 "تبقى في السجل". 

)ii(  نسة الحسنات أّن الرسالة ستكون لوماً كتابياً بسبب سوءRأعلِمت ا

السلوك وأّنھا ستوضع في ملف المركز الرسمي الخاص بھا، كما 

 8ستوَقف عن العمل وقفاً ب� أجر مدة أسبوع واحد اعتباراً من 

. وقد صاحب ھاتين العقوبتين إنذار مفاده 2012يناير/كانون الثاني 

اوى مرة أخرى من سلوكھا فسُيتخذ إجراء م�ئم أّنه إذا وردت شك

بما في ذلك فرض المزيد من التدابير التأديبية. وأعلِمت بحقھا في 

طلب مراجعة القرار بموجب أحكام قاعدة النظام ا"داري للموظفين 

  . 2.111المحليين رقم 

لتين طعناً إلى المحكمة ضد القرارات المتخذة الواردة في الرسا مدعيةرفعت كل    .42

 من السيدة ميتشل. المرسلتين  2012يناير/كانون الثاني  4المؤرختين 

  

  ا&عتبارات

 ا$صول القانونية الواجبة

الوقائع التي قامت عليھا العقوبة  تقبل البت فيما إن أثِبت ،العنصر ا$ول الوجب تدبره .43

، ھو أن نعرف إن كانت عملية تقصي الحقائق قد أجريت في خضم عملية التأديبية إثباتاً معقو-ً 

 ومن غير العق�نيباعتباره مبدأً جوھرياً.  ا$صول القانونية الواجبةعادلة تشمل الحق ا$ساسي في 
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 ا$صول القانونية الواجبةمعلومات ُحصل عليھا بانتھاك بإمكانية ا-عتماد على ھيئة عامة  ناديأن ت

 رض عقوبة تأديبية. فلتبرير 

أثارت المدعيتان مخاوف خطيرة من العملية التي أدت إلى إصدار السيدة ميتشل الرسالتين  .44

التي اتھمتھما بارتكاب سوء سلوك خطير، وكذلك  2011ديسمبر/كانون ا$ول  15المؤرختين 

يد أدق، عّبرت وبتحدفي محتوى الرسالة ذاتھا.  ل[صول القانونية الواجبةمخاوف من قلة ا-عتبار 

 كل من المدعيتين عن مخاوفھا مما يلي: 

المزاعم المشار إليھا في الرسالة كانت ضد رئيسة برنامج ا"غاثة والخدمات   ) أ(

 ا-جتماعية في ا"قليم وليس ضدھما؛

عوملتا بصفة اعُتبرتا وفي التحقيق استناداً إلى فھمھما أّنھما أّنھما شاركتا   ) ب(

 وع التحقيق؛شاھدتين وليس باعتبارھما موض

لم ُتعلما َقط في المقابلة التي شاركتا فيھا ضمن التحقيق بأي مزاعم   ) ت(

ضدھما، وأّنھما بالفعل لم تعلما بأي مزاعم ضدھما إلى أن تسلّمتا الرسالة المؤرخة 

 ؛2011ديسمبر/كانون ا$ول  15

 15منحتھما الوكالة "فترة إشعار قصيرة" للرد على الرسالة المؤرخة   ) ث(

 18بما أّن اRنسة الحسنات تسلّمت الرسالة في  2011ون ا$ول ديسمبر/كان

 ديسمبر/كانون ا$ول؛ 20ديسمبر/كانون ا$ول واRنسة ذويب في 

لم تكن ھناك فرصة للحصول على مشورة قانونية بسبب قصر فترة ا"شعار و$ّن    ) ج(

المسؤولة القانونية (المكلفة بمساعدة الموظفين) تركت الوكالة بدون اتخاذ ترتيبات 

 لوضع بديل لھا؛ و

: ومن ذلك أّن تقرير عن نتيجة التحقيق غير كافيةالمقّدمة كانت المعلومات    ) ح(

لم ُيقدم لھما، كما لم ُتقّدم أدلة كما يبدو امت عليه ا-ستنتاجات التحقيق نفسه الذي ق

 معنى. يكافية لتمكين المدعيتين من رفع رد ذ
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  التحقيق    أ.

من السيدة ميتشل إلى المدعتين أّن  /كانون ا$ولديسمبر 15تفيد الرسالتان المؤرختان  .45

 : في الوكالة أجرت تحقيقاً 

  

 2011سبتمبر/أيلول  19و 18ا-حتجاج الذي ُعقد في تورطكما المزعوم في ...

خارج البوابة الرئيسية لمكتب إقليم ا$ردن. وعلى وجه الخصوص، ُزعم أّنكما 

كما في الوكالة لترھيب الموظفين للمشاركة وذلك يأسأتما استعمال منصب

باستخدامكما تھديدات شفھية ورسائل نصية. وكذلك ُطلب إلى متلقي خدمات 

ا بمن فيھم حا-ت العسر الشديد أن يشاركوا في ا-عتصام أو سُتمنع عنھم ا$ونرو

الحصص الغذائية وغيرھا من الخدمات. وأيضاً ُطلب إلى المتطوعين في 

المنظمات المجتمعية المشاركة في ا-عتصام وإ-ّ قُطع عنھم التمويل؛ كما ُزعم 

 أّنكما اتصلتما بوسائل ا"ع�م بشأن ا-حتجاج.

أّن المدعيتين كانتا تعرفان طبيعة التحقيق وأّنھما أعلِمتا بھذه نت الرسالة توحي لئن كا .46

طعنتا في ھذا في المزاعم عندما قوبلتا أثناء مجريات التحقيق كما ھو مذكور أع�ه، إ-ّ أّنھما 

 ي الدعوى أمام المحكمة.رسالَتي الرد، وفي طلَبي مراجعة القرار، وفي عريضتَ 

المحكمة ا"دارية ل[مم  شّددت، Sokoloff (2005)في قضية  1246في الحكم رقم  .47

؛ وأضافت أّن ا$صول القانونية الواجبةلحقوق في -حترام اا$ھمية التي يجب إي�ؤھا على المتحدة 

تبدأ فور  UNDP/ADM/97/17التعميم الحماية التي كانت في تلك القضية واجبة حسب أحكام 

التي تشمل  ا$صول القانونية الواجبة، ويجب منحه حقوقه في تحديد الشخص على أّنه مذنب محتمل

في قضية  1058قرارھا ھذا في الحكم رقم  المحكمة ا"دارية اعتمدتإع�مه بالمزاعم كتابياً. و

Ch’ng (2002)  القضايا أّن وقوع أخطاء إجرائية في مرحلة مبكرة في بعض الذي أشار إلى

 أسفر عن أثر مباشر في القرارات التي اُتخذت في المراحل ال�حقة، وقد يتعذر ع�جه بأثر رجعي.  
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 وقالت: Sokoloffمن الحكم  Vاستفاضت المحكمة ا"دارية في البيان في الفقرة  .48

والعدالة كما بينتھا الجمعية العامة  ا$صول القانونية الواجبةتحقيق ضمانات إّن ...

للشخص ، تعني أّن برنامج ا$مم المتحدة ا"نمائي عدل[مم المتحدة وطّورتھا قوا

مع كل ما يضمنه ھذا فور تحديده  ا$صول القانونية الواجبةالحق في ا-حتكام إلى 

في أي  - بصورة معقولةأو فور استنتاجه ھو لذلك  -  على أّنه مذنب محتمل

ھناك مبدأ قانوني عام تقّره المحكمة؛ وفوق ھذا،  .وفي أي مرحلة إجراءات تحقيق

مع تعاون يأن بزمان الحديثة ا"نسان في ا$إلى ووفقاً لھذا المبدأ فإّن الطلب 

        .إّنما ھو طلب - ُيطاق بالنسبة إليه إجراءات تسير عكس مصالحه

  

  ب. حق الرد على النتائج

 

أع�ه، لم تقتصر مخاوف المدعيتين على عملية التحقيق التي  44ھو مبين في الفقرة  كما .49

عن مخاوف بشأن الم�بسات التي ُمنحتا في أيضاً  قيل إّن الوقائع أثِبتت بھا، بل عّبرت المدعيتان

حكم رقم الظلھا فرصة للرد على النتائج التي توصلت إليھا الوكالة. في 

UNRWA/DT/2013/022  عبد الخالق قضيةفي Abdel Khaleq  أشارت المحكمة إلى أّن

على الموظفين المحليين في ا$ونروا  تأديبية تدابيرفرض عملية ا"طار القانوني وا"داري الحاكم ل

ظفين الخاضعين كان صامتاً إلى حد كبير بشأن حقوق المو القضيةتلك في الزمن المرتبط بوقائع 

ا$صول للتدابير التأديبية وكذلك بشأن ا"جراءات المحددة التي ينبغي اتباعھا لضمان الحقوق في 

والعدل الطبيعي. وت�حظ المحكمة بقلق أّن ھذا الحال استمر في زمن ا$حداث  القانونية الواجبة

غياب أنظمة أساسية وإدارية وما يزال مستمراً حتى اليوم. وفي ظل المتصلة بالقضيتين الحاضرتين 

المحكمة في حكم  تللموظفين محددة و/أو إصدارات محددة تبسط ھذه الحقوق وا"جراءات، اعتمد
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الحقوق الممنوحة  على مبادئ القانون العامة واستخدمت القياس على Abdel Khaleq عبد الخالق

 منظومة ا$مم المتحدة. واستنتجت المحكمة ما يلي: أماكن أخرى في للموظفين في 

  

لئن كانت الوكالة حرة في اعتماد نظاميھا ا$ساسي وا"داري للموظفين 

وا"صدارات ا$خرى الضابطة لشروط التوظيف، وحقوق الموظفين والتزاماتھم، 

م غير أّنه توجد حقوق جوھرية معّينة - يمكن الحرمان منھا - بالسھو و- بمرسو

والعدل الواجبة صريح، و- سيما تلك الحقوق الناشئة عن مبادئ ا$صول القانونية 

 الطبيعي.

 

على وجه الخصوص، لموظفي الوكالة المتھمين بسوء السلوك عدد من الحقوق في  .50

 ، وھي تشمل ما يلي: ا$صول القانونية الواجبة

  

  الحق في إع�مھم كتابياً بالتھم التي عليھم مواجھتھا؛  ) أ(

المقدمة ضدھم بما في من ا$دلة الوثائقية الحق في الحصول على نسخة   ) ب(

 ذلك أي تقارير صادرة عن لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق؛

الحق في الحصول على مقدار معقول من الوقت للرد على النتائج المقدمة   ) ت(

  2ضدھم مع ا$خذ في ا-عتبار خطورة الزعم وتعقيد ا$دلة؛ و

في أن يساعدھم موظف أو موظف سابق أو ممثل في  مبحقھع�مھم إالحق في   ) ث(

في إعداد رّدھم على النتائج. وينبغي أيضاً تقديم معلومات للموظف عن اتحاد الموظفين 

 مستقلة وموارد من موارد الوكالة في ھذا الصدد. أي خدمات 

                                      
2
الرسالة التي تتھم الموظف بسوء  تسليمينبغي للمھلة الزمنية الممنوحة للموظفين للرد على قضية سوء سلوك أن تأخذ في ا-عتبار تاريخ  

بغي إعادة إصدار الرسالة عت فيه وُحدد فيه الموعد النھائي، تنالسلوك. وإذا استحال توصيل الرسالة بنجاح إلى الموظف في التاريخ الذي وقّ 
  مع مراجعة تاريخھا والموعد النھائي، وإ-ّ فالبديل أن يبدأ سريان المواعيد النھائية من التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف الرسالة. 
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أعِطيت مرافعات المدعيتين ومخاوفھما اعتباراً كافياً، وھل تطرقت إليھا الوكالة قبل اتخاذ  ھلت. 

   ھا؟قرار

  

ي القرار تَ لرسا ليس من دواعي الدھشة فقط بل من دواعي القلق أيضاً أّن السيدة ميتشل في .51

بعناية، لم تتطرق إلى  ردودال، التي تزعم فيھما أّنھا درست 2012يناير/كانون الثاني  4المؤرختين 

؛ ھذا مع أّن الفقرة ا$صول القانونية الواجبةانتھاكات أع�ه بشأن  44المخاوف المبينة في الفقرة 

 تقول ما يلي:  2011ديسمبر/كانون ا$ول  15ا$خيرة من رسالَتيھا المؤرختين 

 

الوكالة في اتخاذ قرار ُمّطلع وعادل تماماً في ھذه المسألة وأن تضمن  ترغب...

وفي ھذا الصدد، أعطيكما فرصة أخيرة للرد على  .اصول القانونية الواجبة

المزاعم المقدمة ضدكما، وعلى النتائج المستمدة من التحقيق، وعلى أي مسألة 

  أخرى تعتبرانھا ذات صلة.

  

الوثائق أّن الوقائع - يمكن تفسيرھا إ-ّ بأّن الكلمات المقتبسة أع�ه مثال  المحكمة استناداً إلىتجد 

تطبيق لمعناھا السليم و- ل ھتماممنح أي امن رسالة قياسية بدون  ھكذاآخر على عبارات ُتقرأ 

  المبادئ ا$ساسية في ھاتين القضيتين. 

 

أن يكون حق الرد على النتائج أو  ا$صول القانونية الواجبةتقتضي مراعاة متطلبات  .52

المزاعم المرفوعة ضد الموظف حقاً ذا معنى، و- تستطيع الوكالة ببساطة ا-عتماد على عبارة 

يقدمھا الموظف للدفاع عن نفسه في قضية ثم تتجاھل الحجج المھمة التي  ُمقولَبةقياسية في رسالة 
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كل نقطة يثيرھا الموظف، لكن في الحا-ت التي معينة. وصحيح أّن الوكالة غير ملزمة بالرد على 

الموظف مخاوف خطيرة بشأن العملية التي قيل إّن الوقائع أثبِتت من خ�لھا أو بشأن  ھايثير في

 تطرقاً مباشراً ا$دلة التي استندت إليھا ھذه الوقائع ينبغي عندئٍذ للوكالة التطرق إلى ھذه المسائل 

لسبب عدم قبول الحجج. وبدون ھذه المعلومات - يحصل  وأن تقدم للموظف تفسيراً ذا معنى

تؤيد الموظف على معلومات كافية بشأن سبب معاقبته في مواجھة ما قد يظنه حججاً قوية ومقنعة 

ھذه العملية ويقل معناھا  عدم معاقبته. وحتى عند استخدام الموظف لعملية مراجعة القرار، تضعف

ة يقيم طلبه عليھا. وفي القضية الحاضرة، ُكررت مخاوف $ّن الموظف لديه معلومات ناقص

في طلَبيھما لمراجعة القرار؛ وكما أسلفنا ا"شارة، لم  ا$صول القانونية الواجبةالمدعيتين بشأن 

تتسلّما رّداً من نائبة المفوض العام، وما زالت المدعيتان تنتظران رداً على المخاوف المشروعة 

 التي رفعتاھا. 

 4الذي - مفر من استخ�صه من تخلف السيدة ميتشل في رسالتھا المؤرخة ل ا-ستد- .53

التي حددتھما المدعيتان  ا$صول القانونية الواجبةعن تناول خروقات  2012يناير/كانون الثاني 

المدعيتان مخاوفھما بعناية، ولو كانت لدى  بّينتھو أّن ھذه ا-نتقادات مبنية على أسس قوية. وقد 

تجب مراعاتھا في  جوھريةٌ  قيمةٌ  ا$صول القانونية الواجبةيتشل إجابة سليمة مع علمھا أّن السيدة م

ھذه المزاعم. وتجد المحكمة أّن قرارات  فنيدا$مم المتحدة، فليس من المتصور أّنھا ستنكص عن ت

مشوبة  2012يناير/كانون الثاني  4في الرسالتين المؤرختين ن االوكالة التي ُبلغت بھا المدعيت

وذلك في كل من إجراء التحقيق وفي عدم وجود فرصة  ا$صول القانونية الواجبةبانتھاكات طالت 

 ذات معنى للرد على نتائج التحقيق، وھي بذلك قرارات - يمكن بقاؤھا. 

  

 ھل أثِبت أي سوء سلوك؟ 

 4و 2011 ديسمبر/كانون ا$ول 15في رسالَتي السيدة ميتشل للمدعيتين، المؤرختين  .54

، يظھر أّنھا استنتجت أّن ا-عتصام الذي شاركت فيه المدعيتان كان 2012يناير/كانون الثاني 

غير شرعي وأّن مشاركتھما فيه بناًء على ذلك تخالف التزاماتھما بموجب  وأغير قانوني 
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"حدث ا-حتجاج في مكان عام تحت  فقد 4.1و 1.1ظامين ا$ساسيين للموظفين المحليين رقم الن

 "أى الشرطة ا$ردنية وتابعته وسائل إع�م محلية.مر

  

 على اRتي:  1.1ينص النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم  .55

 

إّن الموظفين، بقبولھم التعيين، إّنما يتعھدون بأداء وظائفھم واضعين نصب أعينھم 

  مصلحة الوكالة وحدھا.

                    

 : 4.1المحليين  ينص النظام ا$ساسي للموظفين .56

  

بصفتھم موظفين  مركزھمعلى الموظفين التصرف في جميع ا$وقات بطريقة تليق ب

لدى الوكالة، وعليھم أ-ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا$داء السليم لواجباتھم 

، وعليھم تفادي أي فعل، و- سيما أي نوع من التصريح العلني، قد مع الوكالة

يقتضيه ھذا المركز من نزاھة، واستق�ل، وحياد. وفي حين يضر بمركزھم أو بما 

- ُينتظر منھم التخلي عن مشاعرھم الوطنية، أو قناعاتھم السياسية والدينية، إ-ّ أّن 

  عليھم أن يتذكروا دائماً التحفظ واللباقة المطلوَبين منھم بسبب توظيفھم في الوكالة.

  

ليھا الوكالة، وھي أّن ا-عتصام وقع مكان عام. التي توصلت إتطعن المدعيتان في النتيجة  .57

وقع داخل حرم مكتب إقليم ا$ردن؛  أّن ا-عتصام في عريضَتي الدعوىالمحكمة ن االمدعيت أعلمتو

، وفي 2011 ديسمبر/كانون ا$ول  15كما أنكرت المدعيتان في رّديھما على الرسالة المؤرخة 

الشرطة ا"ع�م أو بعوى أمام المحكمة أّنھما اتصلتا بطلبيھما لمراجعة القرار، وفي عريضَتي الد

لم ُتعَط المدعيتان تقرير التحقيق و- حتى أو طلبه. وكما تقّدم الذكر،  ما$ردنية لتشجيع حضورھ
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ر إلى أي دليل محدد شِ ولم تُ ذلك الجزء منه المرتبط بسلوكھما المزعوم. ولم تقّدم الوكالة أي دليل 

دةاستندت إليه في نتا aالظاھرة. وفي غياب الدليل تستنتج المحكمة أّن  ئجھا المتعلقة بالعوامل الُمشد

 و- قائمة لھا في القانون. بصورة معقولةالنتائج لم ُتثبت 

بعد إقرار الوكالة أّن زعم إساءة استعمال السلطة لم ُيثَبت، وبعد وصول المحكمة إلى نتيجة  .58

إثباتي أو حتى ا"شارة إليه بشأن نتائجھا إزاء موقع ا-عتصام  عجز الوكالة عن تقديم أساسمفادھا 

، فإّن المسألة الوحيدة المتبقية ھي تنظيم المدعيتين ل�عتصام وحضور ا"ع�م والشرطة

 وت�حظ المحكمة أّن المدعيتين لم تنكرا في أي مرحلة اشتراكھما في ھذا السلوك. ومشاركتھما فيه. 

النظامين ا$ساسيين للموظفين المحليين ا$ولى ھي أّن المدعيتين لم تُتھما َقط بانتھاك  النقطة .59

و- أي نظام أساسي آخر للموظفين ولم ُيحقق معھما في ھذا الصدد. والنقطة الثانية  4.1و 1.1رقم 

ليه؛ دد يشمل ا-عتصامات أو ا"ضرابات، وعھي أّن الوكالة ليس لديھا نظام أساسي أو إداري مح

فإّنھما لم تخرقا ومحال أّنھما خرقتا أي قانون محدد. وبما أّن التحقيق لم يكشف عن أي سوء سلوك 

تستثني التي - ب ا$حكام العامة ، فإّن الظاھر أّنھما اعُتبرتا مسؤولتين بموجمحدد ارتكبته المدعيتان

. وفي ا$حوال كلھا، انتھك الُمدعى عليه 4.1و 1.1ا$ساسيين  يننظامفي ال شاردة و- واردة

، وبالتالي - يمكن القول إّن وھذا يشّكل خل�ً جوھرياً في العملية التأديبية ا$صول القانونية الواجبة

نظام بصورة معقولة. وفوق ذلك، - يلزم من عدم وجود أثبِتت  اتالوقائع التي قامت عليھا العقوب

أو إضراب ّن المشاركة في اعتصام أسياسة مكتوبة ظفين أو نظام إداري للموظفين أو أساسي للمو

ما فيتعارضان بحد ذاتيھما مع دور المدعيتين ومھامھما بصفتھما موظفتين.  ماأو تنظيمھ ينسلمي

 التي قد تساعد المحكمة في البت في ھذه المسألة؟ ھي ا$عراف الدولية، إن وجدت، 

في ا"ضراب حق من حقوق ا"نسان مكرس في العھد الدولي الخاص بالحقوق  الحق .60

 ) منه على اRتي: 1(8ا-قتصادية وا-جتماعية والثقافية، وتنص المادة 

  تتعھد الدول ا$طراف في ھذا العھد بكفالة ما يلي: 
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[...] 

  (د) حق ا"ضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.    

 

ت الجمعية العامة ل[مم المتحدة العھد الدولي الخاص بالحقوق ا-قتصادية اعتمد .61

ديسمبر/كانون ا$ول  16المؤرخ  A/RES/21/2200بموجب قرارھا  وا-جتماعية والثقافية

أّن الحقوق المبينة في الصكوك الدولية لحقوق ا"نسان التي اعتمدتھا . وتعتبر المحكمة 1966

ءاً من الحقوق ا$ساسية الدنيا التي يجب منحھا لموظفي ا$مم المتحدة تشّكل جز الجمعية العامة

 بصرف النظر عن البلد الذي يسكن فيه الموظفون وعن قوانين العمل السارية في تلك الدولة. 

ولئن كان الحق في ا"ضراب ليس مطلقاً، ومع أّنه يجوز ضبطه ضمن حدود أو قيود  .62

- تنص على في الوكالة وا"داري للموظفين وا"صدارات ا$خرى معينة، إ-ّ أّن النظامين ا$ساسي 

مع  4.1و 1.1المحليين رقم للموظفين  ينقيود من ھذا القبيل. وتجب قراءة النظامين ا$ساسي

 وقانون العمل.  تكوين الجمعياتمراعاة المبادئ ا$ساسية حرية 

 على اRتي:  )2( 1.108 تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين .63

  

حقوق الموظفين ورفاھھم، على أن تضع وحماية ھي تشجيع أغراض ا-تحادات 

    في ا-عتبار دائماً وظائف الوكالة وغاياتھا. 

  

لمشاركين في ا-عتصام كانوا قلقين من أّن اتحاد الموظفين المحليين (أ) لم الظاھر أّن المدعيتين وا

يكن يحمي حقوق اثنين من زم�ئھما ورفاھھما و(ب) كانت و-يته منتھية. وكما تقّدم الذكر، ليس 

في ا-عتصام كانت لديھم فيما ھذا الحكم معنياً بصحة ھذه المخاوف، ويكفي القول إّن المشاركين 

جماعي. وقد اعترفت لجنة حرية تكوين  حتجاجإ-ّ باوف شعروا بأّنه - يمكن حلّھا مخايبدو 
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ساسية $الجمعيات التابعة لمنظمة العمل الدولية بالحق في ا"ضراب مشيرة إلى أّنه من "الوسائل ا

جتماعية وأن شرعية مصالحھم ا-قتصادية وا-للعمال ونقاباتھم أن يشجعوا بصورة  بھا التي يجوز

وأفادت لجنة حرية تكوين الجمعيات أيضاً أّنه "- ينبغي للممارسة المشروعة لحق . 3يدافعوا عنھا"

وتجد المحكمة أّن الوكالة عجزت عن أن  4من أي نوع." ا"ضراب أن تؤدي إلى عقوبات مجحفة

و حق ا"ضراب والتجمع ، وھُتثبت أّن ا-عتصام كان ممارسة غير شرعية للحق المعترف به دولياً 

  السلمي. 

   الخ7صة

وعجزت عن  ا$صول القانونية الواجبةتقرر المحكمة أّن الوكالة انتھكت حق المدعيتين في  .64

وفي عملية تحديد أسباب ا-نتصاف الم�ئمة في إثبات الوقائع التي أقامت عليھا تھم سوء السلوك. 

التي اعترفت  ا$صول القانونية الواجبةنصاف وھذه القضية، أخذت المحكمة في ا-عتبار مبادئ ا"

من قرار الجمعية العامة ل[مم المتحدة  7بھا الجمعية العامة ل[مم المتحدة؛ ففي المادة 

A/RES/48/218 B  الجمعية العامة إلى ا$مين العام  ت، طلب1994أغسطس/آب  12المؤرخ

 ضمان: 

 

...وجود إجراءات أيضاً تحمي حقوق ا$فراد، وعدم الكشف عن أسماء الموظفين، 

لجميع ا$طراف المعنية، وا"نصاف أثناء أي الواجبة ومراعاة ا$صول القانونية 

  [...]وضمان التبرئة التامة للموظفين المتھمين زوراً عمليات تحقيق، 

 

تأديبية شديدة  تدابيرير يستوجب اتخاذ بعد اتھام المدعيتين زوراً بارتكاب "سوء سلوك خط .65

تصل إلى الفصل بإجراءات موجزة وتشمله"، تعي المحكمة مسؤوليتھا في ضمان تبرئة المدعيتين 

                                      
3
مل الدولية، (جنيف: منظمة الع مبادئ منظمة العمل الدولية بشأن حق ا"ضرابوألبرتو أوديرو وھوراشيو جيدو،  جيرنيغون برنارد  

  . 11) الصفحة 1998
4
  . السابقالمرجع  
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أي عواقب ضارة قد تنجم عن تبرئة تامة من التھم ضدھما؛ ومن المھم جداً أيضاً تخليصھما من 

 لعملية غير السليمة التي اتبعتھا الوكالة. ، وتعويضھما عن أي كرب سببته التھم ضدھما وعن االتھم

  

  أسباب ا&نتصاف

  

 الضرر المعنوي

 

 15المحكمة مقتنعة أّن المدعيتين تعرضتا للكرب ليس فقط عندما تسلّمتا الرسالة المؤرخة  .66

تجلّى لھما لدى تسلّم رسالة قرار السيدة ميتشل بل أيضاً عندما  2011ديسمبر/كانون ا$ول 

بطريقة غير عادلة تنتھك ا$صول القانونية أّنھما عوملتا  2012يناير/كانون الثاني  4المؤرخة 

ا$صول القانونية الواجبة.  انتھاكات طالتأھِملت بھا مخاوفھما من  الواجبة وبطريقة مستھينة

ا$مر بعد طلَبي مراجعة القرار لم يصدر دما سنحت الفرصة للوكالة لتصويب عنولتعقيد الوضع، 

 eنائبة المفوض العام. والكرب الذي عاشته المدعيتان حقيقي وظاھر بصورة كافية كان عن  أي رد

كما  إنھاء التوظيففي مراس�تھما مع الوكالة والمحكمة؛ وكان للتھديد بالعقوبة الشديدة المتمثلة في 

الحسنات التي  نسةديسمبر/كانون ا$ول أثر أكبر في اR 15رد في رسالة السيدة ميتشل المؤرخة و

 2011أغسطس/آب  10اRنسة ذويب في  في الوكالة، في حين استقالتوما زالت موظفة  تكان

 احتجاجاً على معاملتھا. ھذا وتعكس مستويات التعويض الفرق في ا$ثر. 

  

  الحكم
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 . ناجحتان المرفوعتان من ميساء ذويب ووسام الحسناتيان الدعوَ  .67

  

 يؤمر بما يلي: 

يناير/كانون  4ُتفسخ بموجب ھذا القرارات التي تفرضھا رسالة السيدة ميتشل المؤرخة  .68

 على المدعيتين.  2011الثاني 

 اRنسة الحسنات:  .69

)i( اللوم الكتابي المعني بسوء السلوك وكذلك جميع ا"شارات إلى  شطب

سوء السلوك المرتبط بھذه الحادثة من ملف المركز الرسمي الخاص 

بھا، كما - تنبغي ا"شارة إليه بصورة تضر توظيفھا المستقبلي مع 

 الوكالة سواء في مسائل الترقية أو غيرھا. 

)ii( نسRة الحسنات مبلغاً مساوياً يؤمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى ا

للراتب الذي خسرته عندما أوقفت عن العمل وقفاً ب� أجر مدة 

 أسبوع. 

)iii(  نسة الحسنات مبلغR6,000ُيؤمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى ا 

 دو-ر أميركي لقاء ا$ضرار المعنوية. 

 

 اRنسة ذويب:  .70

  

)i(  نتيجة ذلك بما في  إلى سوء السلوكأي إشارة من السج�ت ُتشطب

في رسالة السيدة ميتشل  تالتحقيق ومراس�ت المتابعة كما ورد

يناير/كانون الثاني، و- يجوز ا-عتماد عليھا إذا رغبت  4المؤرخة 
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و- ينبغي ذكرھا في  في أن ُيعاد توظيفھا في الوكالة اRنسة ذويب

أو جھة سواء كالة وأو أي إشارة تتعلق باRنسة ذويب $ي شخص 

 داخل ا$ونروا أو خارجھا. 

)ii(  نسة ذويب مبلغRدو-ر  3,000ُيؤمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى ا

  . تعويضاً عن ا$ضرار المعنوية أميركي

يوماً من التاريخ الذي يصبح  60خ�ل المبالغ متقدمة الذكر في دفع ب يؤمر الُمدعى عليه .71

ة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا$ميركي كما ھو محدد في الحكم فيه واجب التنفيذ، وخ�ل ھذه المد

، فسيضاف ما مقداره خمسة المحددة يوماً  60خ�ل مدة الـفي ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .لرئيسي ا$ميركي حتى تاريخ الدفعفي المئة إلى سعر الفائدة ا

 

      

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

     (ُوقـaع) 

  القاضي غ�م ميران

  2013 تموز/يوليو 15 بتاريخ
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  2013يوليو/تموز  15 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـaع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


