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  مقدمة

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة ,غاثة خالد جوھر ھذه دعوى رفعھا  .1

وتشغيل 9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، 

  وھو قرار إغTق التحقيق بعد شكواه من سلوك محظور. 

  الوقائع

" Dمعلم " ، وظفت الوكالة المدعي بصفة1982ديسمبر/كانون ا�ول  12اعتبارا من  .2

في مدرسة النزھة ا,عدادية الثانية للذكور. في الزمن مدار الدعوى  1والخطوة  6على الدرجة 

والخطوة  11الراھنة، كان المدعي معلما في مدرسة البقعة ا9بتدائية الثانية للذكور على الدرجة 

20 .  

�ردن ، رفع المدعي شكوى إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا2014أغسطس/آب  7في  .3

ضد معلمين اثنين ("المشتكى عليھما") بسبب التشھير به وبعائلته من خTل منشورات على 

الحقيقة"، علما أن موظفين آخرين  -صفحة فيس بوك اسمھا "موظفو ا�ونروا في ا�ردن 

، وفي 2015مايو/أيار  14رفعوا أيضا شكاوى ضد المشتكى عليھما �سباب مشابھة. في 

شّكل مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن مجلس تحقيق ,جراء تحقيق في  أعقاب مزاعم عدة،

  المسألة.

تكون مجلس التحقيق من السيدة خ. ح (نائبة رئيسة برنامج ا,غاثة والخدمات  .4

ا9جتماعية)، والسيد إ. خ (مسؤول ا�من في ا,قليم).  وبُسطت اختصاصات المجلس في 

يونيو/حزيران  25. في 2015مايو/أيار  14تاريخھا مذكرة أرسلت إلى أعضاء مجلس التحقيق 

، أصبحت السيدة ھـ. ب (القائمة بأعمال مسؤول إسناد البرنامج) العضو الثالث في 2015

  مجلس التحقيق.

، وخلُص إلى أنه لم 2015ديسمبر/كانون ا�ول  14صدر مجلس التحقيق قراره في أ .5

 ما ھما اللذان ارتكبا سوء السلوك، كما أوصىيستطع التيقن بأدلة جوھرية إن كان المشتكى عليھ

  باستشارة خبير تكنولوجيا معلومات في ھذا الصدد. 
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، أعلِم المدعي بنتائج 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

  التحقيق، ثم أغلِقت القضية. 

، رفع المدعي طلب مراجعة قرار 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  16في نموذج مؤرخ  .7

  إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن. 

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا 2016ديسمبر/كانون ا�ول  17في  .8

  .2016ديسمبر/كانون ا�ول  20للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2017يناير/كانون الثاني  20ي ف .9

) من القواعد ا,جرائية 1(6يوما المادة  30الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  للمحكمة، فأرِسل الطلب إلى المدعي في التاريخ نفسه. 

، 2017راير/شباط فب 2) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 023بموجب ا�مر رقم  .10

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2017فبراير/شباط  24في  .11

  .2017فبراير/شباط  28المدعي في 

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد"، فأرِسل 2017مارس/آذار  9في  .12

  الطلب إلى المدعي في التاريخ نفسه، ولم يرفع المدعي أي اعتراض على الطلب. 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2017مارس/آذار  20في  .13

  فأرِسلت إلى المدعي في التاريخ نفسه. 

، رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مTحظات 2017مارس/آذار  24ي ف .14

  . 2017مارس/آذار  26على رد المدعى عليه"، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 

، 2017أبريل/نيسان  5) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 053بموجب ا�مر رقم  .15

  دعى عليه. منحت المحكمة ا,ذن للمدعي لرفع مTحظات على رد الم

 11، رفع المدعي مTحظاته، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 2017أبريل/نيسان  10في  .16

  .2017أبريل/نيسان 
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  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .17

i(  لم يتسلم إشعارا بنتيجة التحقيق؛  

ii(  إن منشورات وتعليقات المشتكى عليھما تتعارض مع النظامين ا�ساسي

الخاص بحظر التمييز والتحرش  06/2010وا,داري للموظفين، 9 سيما التعميم رقم 

  وإساءة استعمال السلطة؛  –بما في ذلك التحرش الجنسي  –

iii(  ،غير أنوجدت المحكمة المحلية ا�دلة نفسھا كافية ,دانة أحد المشتكى عليھما 

  مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن قرر إغTق القضية لعدم كفاية ا�دلة؛ و 

iv(  اتخذت الوكالة تدابير تأديبية ضد موظفين في قضايا أخف شدة من القضية

الحاضرة، وھذا يظھر معايير مزدوجة في التعامل مع الموظفين، ويخلق بيئة عمل 

  عدائية. 

  يلتمس المدعي ما يلي: .18

i( لقضية بغية إجراء تحقيق سليم، ومحاسبة المشتكى عليھما على إعادة فتح ا

  أفعالھما؛ 

ii(  اعتذار كتابي من المشتكى عليھما؛ و  

iii(   .التعويض عن ا�ضرار  النفسية والمعنوية التي قاساھا  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .19

i(  ق التحقيق؛Tمة قرار إغTس  

ii(  بصرف النظر عن نتائج التحقيق، مارست الوكالة اجتھادھا حسب ا�صول

  ,جراء تحقيق والنھوض با9لتزام الملقى على عاتقھا؛  
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iii(  وذلك على حد 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  11أعلِم المدعي بنتيجة التحقيق في ،

  اعترافه في الدعوى؛ 

iv( محلية أعباء إثبات مختلفة تنشأ في ا,جراءات القضائية المقامة أمام المحاكم ال

ليه، وع ؛عما ينشأ في تحقيق تجريه الوكالة في سوء سلوك بموجب إطارھا التنظيمي

وبصرف النظر عن النتائج التي توصلت إليھا محكمة محلية، كان لزاما على الوكالة أن 

  ؛ بنفسھا تجري تحقيقھا الخاص وأن تتوصل إلى نتائج

v( ود وجوقائعھا الخاصة بھا، مما يعني أن زعم  تبت الوكالة في كل حالة بناء على

  ؛ ومعايير مزدوجة زعم 9 يقوم

vi(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيT9 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .20

  ا"عتبارات

  موضوع الدعوى

يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بإغTق التحقيق بدون اتخاذ أي إجراء ضد  .21

  المشتكى عليھما المذكورين في شكواه. 

، بما فيھا شكوى المدعي، ضد معلمين اثنين في ا�ونروا شّكل عدةفي أعقاب شكاوى  .22

  ة:  مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن مجلس تحقيق ,جراء تحقيق في المزاعم التالي

تسلّم مكتب إدارة إقليم ا�ردن شكاوى عديدة بشأن [المشتكى عليھما]، 
وفحواھا أنھما ارتكبا سوء سلوك بما يخالف النظامين ا,داري وا�ساسي 
للوكالة، فقد قيل إن المشتكى عليھما أنشآ صفحة/مجموعة فيس بوك 

كالة الحقيقة"، واستخدما اسم الو -اسمھا "موظفو ا�ونروا في ا�ردن 
وشعارھا. وعTوة على ذلك، يزعم أنھما وضعا منشورات على صفحة 
الفيس بوك متقدمة الذكر  تحمل لغة مسيئة وأوصافا غير 9ئقة يسخران 
فيھا من بعض موظفي ا�ونروا ومن الوكالة نفسھا... كما وردت أنباء 
مفادھا أن [أحد المشتكى عليھما] كان منخرطا في أنشطة خارجية بدون 

  صول على إذن من الوكالة، وكان يقدم خطبة صTة الجمعة.الح
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، أصدر مجلس التحقيق تقريره الذي ينص على ما 2015ديسمبر/كانون ا�ول  14في  .23

  يلي في ا�جزاء ذات الصلة:

الموجھين إلى  J/6/2015والتعميم  رقم  J/20/2015في التعميم رقم . 8
موظفي إقليم ا�ردن بشأن استخدام وسائل التواصل ا9جتماعي بما فيھا 

عمليات ا�ونروا ر مدير تر وماي سبيس ويوتيوب ذكّ فيس بوك وتوي
الموظفين بأن يلتزموا سياسة الوكالة بشأن استخدام وسائل التواصل 
 ا9جتماعي والحظر المفروض على نشر أي شيء يخص العمل الرسمي

  ل~ونروا باستخدام ھذه المنصة.  

 2014السياسة التي أصدرتھا ا�ونروا في نوفمبر/تشرين الثاني . 9

بشأن السياسات الخاصة بالموقع ا,ليكتروني ومواقع التواصل 
صفحات فيس بوك والقواعد ا�ساسية، يرد  2ا9جتماعي. تحت البند 
  النص الصريح التالي:

حيادية وإيجابية تنسجم ودليل أسلوب ا�ونروا نشر محتوى يستخدم لغة "
وسياسة ا�مم المتحدة ومواقفھا في الموضوع المعني.  ويمنع منعا باتا 
في جميع ا�حوال على مديري المواقع أن ينشروا أو يسمحوا بنشر 
محتويات أو وصTت إلى مواقع تحتوي انتقادا عدوانيا أو شخصيا، أو 

حشة أو ذات طابع جنسي أو مھينة عنصريا، لغة بذيئة أو تشھيرية أو فا
  .  "أو دعايات تجارية/غير مرتبطة با�ونروا

بموجب النصوص ا�ساسية في ا,طار التنظيمي، يوجه المفوض العام 
  الموظفين إلى ما يلي: 

. على الموظفين التصرف في جميع ا�وقات بطريقة تليق بمركزھم 1
 9ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارضبصفتھم موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ

مع ا�داء السليم لواجباتھم مع الوكالة، وعليھم تفادي أي فعل، و9 سيما 
أي نوع من التصريح العلني، قد يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا 
المركز من نزاھة، واستقTل، وحياد. وفي حين 9 يُنتظر منھم التخلي 

سياسية والدينية، إ9ّ أن عليھم أن عن مشاعرھم الوطنية، أو قناعاتھم ال
يتذكروا دائما التحفظ واللباقة المطلوبَين منھم بسبب توظيفھم في 

  ) (التشديد في ا�صل)1.4النظام ا�ساسي للموظفين الوكالة." 

استنتج مجلس التحقيق جملة أمور من بينھا أن شعار الوكالة واسمھا استُخدما في صفحة  .24

بق، وأن محتوى بعض المنشورات انتھك النظامين ا�ساسي الفيس بوك بدون تصريح مس

وا,داري للموظفين. ومع ذلك، لم يستطع مجلس التحقيق أن يجد أدلة كافية ,ثبات أن المشتكى 

عليھما أنشآ الصفحة المذكورة أم 9. بناء على ذلك، أوصى مجلس التحقيق باستشارة 

لرأي أو التعقب ومعرفة إن كان المشتكى اختصاصي تكنولوجيا معلومات قد يستطيع إبداء ا
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ن في آخري نعليھما ھما اللذان أنشآ صفحة الفيس بوك أو أنھما نشرا مواد ترھيبية ضد معلمي

  ا�ونروا. 

  على ا�تي:  2010/06ينص التعميم  .25

  ا,جراءات التي يمكن اتخاذھا

29Tئم . يجوز أن يتخذ مدير ا,قليم أو مدير الموارد البشرية، حسب ما ي
  الحالة، أحد ا,جراءات التالية:

إذا اعتُبر أن المزاعم بT أساس، وشريطة أن الشكوى ُرفعت    )(أ
باعتقاد معقول بأن ما يتم ا,بTغ عنه صحيح، فلن يُتخذ أي إجراء إذا 
تبين أن الشكوى في غير محلھا أو أنھا باطلة؛ وستُغلق القضية وسيُقدم 

المتضرر موجز لنتائج التحقيق  لكل من الجاني المزعوم والفرد
واستنتاجاته. ويجوز أن يُطلب إلى المشتكين دعم شكاواھم؛ وفي الحا9ت 
التي يُوجد فيھا أن الشكاوى لم تقدم بحسن نية أو بدون أسس معقولة، 

  يجوز أن تخضع الشكاوى ,جراء تأديبي.

 ةإذا اعتُبر أن ھناك أساس وقائعي للمزاعم لكنه 9 يبرر إقام  )(ب
إجراءات تأديبية بل يستوجب إجراء آخر، فسوف يُتخذ قرار بشأن 
ا,جراء ا,داري الذي سيُتخذ في المسألة، علما أنه يجوز أن يشمل ھذا 
ذكرا 9 حصرا التدريب ا,لزامي أو التنبيه أو تغيير المھام أو 
المسؤوليات أو ا,رشاد أو أي إجراء تصحيحي آخر. ويُعلم الموظف 

  نتيجة التحقيق وبا,جراء قيد ا9تخاذ.والمشتكي ب

إذا اعتُبر أن المزاعم قامت على أسس قوية وأن سوء سلوك   )(ت
قد وقع، سوف يُشرع بإجراءات تأديبية مTئمة بموجب الفصل العاشر 

X  من النظام ا,داري للموظفين الدوليين أو الفصل العاشرX  من النظام
  الة.ا,داري للموظفين المحليين، حسب الح

  أي إجراء آخر يعتبر مTئما. (ث) 

يشتكي المدعي من أن التحقيق أغلِق بدون اتخاذ أي إجراء ضد المشتكى عليھما رغم  .26

  ا�دلة الكافية الدالة على أنھما آنشآ صفحة الفيس بوك المعنية. 

أو9، على المحكمة تحديد ا9لتزامات المترتبة على الوكالة تجاه المشتكي فور رفع  .27

سوء سلوك. تقضي المحكمة أنه 9 يمكن إشغال الوكالة في كل مرة يشتكي فيھا موظف شكوى 

من أفعال موظف آخر تقع بالكامل خارج مكان العمل، فالغالب ا�عم على ھذه ا�حداث أن 

  تكون ذات طبيعة شخصية و9 يمكن أن تتدخل الوكالة مباشرة. 
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خل تدخT مباشرا �ن مديري مع ذلك، قررت الوكالة في ھذه القضية ضرورة التد .28

صفحة الفيس بوك استخدما اسم الوكالة وشعارھا بدون تصريح مسبق، كما رفع موظفون 

شكاوى عدة بمن فيھم المدعي بشأن منشورات معينة على صفحة الفيس بوك المعنية. وعليه، 

  ك.وكانت مصلحة المدعي والوكالة واحدة، أ9 وھي التثبت من ھوية مديري صفحة الفيس ب

من مزاعم المدعي أن واقعة إدانة محكمة محلية �حد المشتكى عليھما تثبت وجود أدلة  .29

عليه،  المدعى يهھما. لكن المحكمة تؤيد ما ذھب إلكافية لمحاسبة المشتكى عليھما بسبب أفعال

وھو أن إدانة محكمة محلية �حد المشتكى عليھما 9 تعني تلقائيا أن مجلس التحقيق ملزم 

من  23ل إلى ا9ستنتاج ذاته؛ وقد قضت محكمة ا�مم المتحدة لTستئناف في الفقرة بالتوص

  بما يلي:  Toukolon 2014-UNAT-407حكمھا 

بخTف استد9ل محكمة ا�مم المتحدة للمنازعات، فإن ا�مم المتحدة 
شأنھا شأن المنظمات الحكومية الدولية في أرجاء العالم تتمتع بالسلطة 

ا المدّون 9تخاذ تدابير تأديبية ضد موظفيھا في حا9ت بموجب قانونھ
إلى محكمة محلية أم 9، وسواء  سوء السلوك سواء أحيل سوء السلوك
  أدين المتھم أمام محكمة محلية أم 9. 

تTحظ المحكمة أن التحقيق أغلِق بدون اتخاذ المزيد من ا,جراءات �ن مجلس التحقيق  .30

يري صفحة الفيس بوك،  بيد أن المحكمة ترى أن الوكالة لم تبذل لم يجد أي دليل بشأن ھوية مد

جميع الجھود ,ثبات الوقائع، ومن ذلك عدم عقد مقابلة مع أحد المشتكى عليھما �نه كان في 

أغسطس/آب  23إلى  2014أغسطس/آب  17إجازة خاصة بT أجر في كوريا الجنوبية من 

كانت ھناك محاولة لمقابلته عبر الھاتف أو  ، حيث 9 يوضح تقرير مجلس التحقيق إن2016

برنامج سكايب. ومن ذلك أيضا أنه رغم توصية مجلس التحقيق باستشارة اختصاصي 

تكنولوجيا معلومات إ9 أن المدعى عليه تخلف عن تقديم أي دليل يبين فيه إن كانت ھذه 

  ا9ستشارة قد حدثت فعT، أو بيان سبب عدم حدوثھا. 

تقدم، إ9 أن الجھود غير الكافية التي بذلتھا الوكالة في إجراء تحقيق سليم  الكن برغم م .31

لم تسبب ضررا للمدعي بصورة مباشرة، فقد أطلقت الوكالة تحقيقا في المقام ا�ول ليس بسبب 

التشھير الذي استھدف بعض الموظفين فحسب، بل أطلقته على رأس كل شيء �ن سمعة 

ى المحكمة أن الوكالة مارست سلطتھا ا9جتھادية بصورة قانونية الوكالة كانت على المحك. تر

وأغلقت القضية التي كانت ضالعة فيھا بصورة مباشرة. أما المدعي، فقد تأثر بصورة غير 

مباشرة بقرار الوكالة القاضي بعدم بذل جميع الجھود للتحقق من ھوية مديري صفحة الفيس 
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للمدعي خيار إقامة دعوى جزائية ضد المشتكى عليھما  بوك المعنية.  با,ضافة إلى ذلك، تسنى

أمام المحاكم ا�ردنية، وقد فعل. ونتيجة لذلك، قضت محكمة أردنية على أحد المشتكى عليھما 

) تعويضا عن ا�ضرار اأميركي ادو9ر 7,050دينار أردني ( 5,000بأن يدفع للمدعي مبلغ 

ان الصعوبات الفنية المحتملة في عملية تحديد المعنوية. ولما كان ذلك، ومع ا�خذ في الحسب

ھوية مديري صفحة الفيس بوك المعنية، فلم يكن قرار إغTق القضية قرارا يجافي المعقول 

  مجافاة جلية. 

يزعم المدعي أيضا أن ا�دلة كانت كافية على أن المشتكى عليھما انخرطا في أنشطة  .32

خارجية بدون تصريح من الوكالة؛ لكن، ما لم يكن المدعي معنيا مباشرة بسوء السلوك 

  المزعوم، فT يحق له الطعن في قرار الوكالة القاضي بعدم معاقبة موظف آخر.  

  وسائل ا9نتصاف

تعويض عن ا�ضرار  النفسية والمعنوية التي قاساھا. وترى المحكمة يلتمس المدعي ال .33

أن من المحال إنكار الضرر  المعنوي والنفسي الذي عاناه، فقد تعرض المدعي وعائلته إلى 

تحرش شديد على صفحة الفيس بوك المعنية؛ غير أن الضرر المعنوي الذي أنزل بالمدعي 

ية، و9 مجال لمحاسبة الوكالة على إساءة استعمال مرده إلى أصحاب صفحة الفيس بوك المعن

  اسمھا على يد ا�خرين. 

أن  حكمةمير شرعي، ولذلك 9 تستطيع الأسلفنا البيان أن قرار إغTق التحقيق لم يكن غ .34

تأمر بفتح القضية ,جراء تحقيق سليم، ناھيك عن أن التحقيق في التھم التأديبية ضد الموظف 

سھا، ومن المحال من الناحية القانونية إجبار الوكالة على اتخاذ إجراء حق من حقوق الوكالة نف

من حكمھا  31تأديبي. وفي ھذا المقام، قضت محكمة ا�مم المتحدة لTستئناف في الفقرة 

Oummih 2015-UNAT-518  :بما يلي  

. ھناك مبدأ عام يقضي بأن توجيه تھم تأديبية ضد الموظف إنما ھو 31
ا؛ ومن المستحيل من الناحية القانونية إجبار ا,دارة حق للمنظمة نفسھ

على اتخاذ إجراء تأديبي ضد طرف آخر. ل�دارة درجة من ا9جتھاد في 
طريقة إجراء استعراض الشكوى وتقييمھا، ويجوز لھا اتخاذ قرار 

  بإجراء تحقيق في جميع المزاعم أو بعضھا أو عدم ذلك.

ق لTجتھاد الحصري للمفوض العام، وتشك وبھذا، تخضع مسألة إعادة فتح التحقي .35

المحكمة في الفائدة من ھذا التحقيق بعد مضي ما يفوق ثTث سنوات على أحداث القضية. ولما 
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كانت ھذه المحكمة محكمة غير جنائية، 9 يمكنھا البت فيما إن كان المشتكى عليھما تحت طائلة 

  المسؤولية القانونية بسبب ارتكاب التشھير. 

المدعي أيضا اعتذارا من المشتكى عليھما في التحقيق. ذكرت المحكمة في يلتمس  .36

9عتذار إلى امناسبات عدة،  وستكرر  قولھا ھنا، أن من غير المTئم لھا أن تأمر الوكالة ب

موظف أو أن تأمر موظفا با9عتذار إلى موظف آخر، فمن صميم طبيعة ا9عتذار أن يكون 

شخصا با9عتذار فذلك في نظر المحكمة عمل 9 طائل منه؛   طوعيا، أّما أن تأمر المحكمة

ولئن كان يجوز للمحكمة تشجيع طرف على ا9عتذار عندما تكون الظروف مTئمة، إ9ّ أن 

  أمر ذلك الطرف با9عتذار سيجافي الممارسة السليمة لسلطات المحكمة.



Case No. UNRWA/DT/JFO/2016/051    

Judgment No. UNRWA/DT/2017/033    

  

Page 11 of 11 

 الخ$صة
  

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .37

  الدعوى مردودة. 

  

  

  

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017أكتوبر/تشرين ا�ول  23بتاريخ 

 

  2017أكتوبر/تشرين ا�ول  23أدِخل في السجل بتاريخ 

  

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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