
Page 1 of 8 

 UNRWA/DT/JFO/2017/008  Case No:.  

 

 محكمة ا�ونروا للمنازعات

 
 UNRWA/DT/2018/018  Judgment No:. 
 6 March 2018  Date: 
 English  Original: 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان   قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  

  

  أبو صيام 

  

    ضد  

  
المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة 1غاثة وتشغيل 

  =جئي فلسطين في الشرق ا�دنى
  

      

    حكم  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه

  

  

  محامي المدعى عليه:
  ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا أنور أبو صيام ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة  .1

1غاثة وتشغيل =جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى 

  عليه")، وھو قرار توجيه رسالة لوم كتابي إليه.  

  الوقائع

 9مدعي بصفة معلم على الدرجة ، وظفت الوكالة ال2010مارس/آذار  9اعتبارا من  .2

في مدرسة البقعة ا1عدادية ا�ولى للذكور في ا�ردن، وذلك بموجب تعيين محدد  1والخطوة 

ا�جل. في الزمن المتعلق با�حداث المبسوطة في ھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة معلم 

  في مدرسة البقعة ا�ساسية ا�ولى للذكور. 

، تناھى إلى علم مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن 2016ثاني يناير/كانون ال 14في  .3

زعم مؤداه أن مادة غير =ئقة نُشرت في الفيسبوك، وكانت المادة المنشورة عبارة عن مقالة 

تناولت وفاة إحدى الموظفات، كما تطرقت إلى حا=ت تأخير مزعومة في عaجھا الطبي بسبب 

 ية في مكتب إقليم ا�ردن. في اليوم نفسه، أجاز مديرمشاكل في بوليصة التأمين الصحي السار

  عمليات ا�ونروا في ا�ردن إجراء تحقيق في الزعم.

، ُوسع نطاق التحقيق ليشمل تعليقا أضافه المدعي إلى المنشور 2016فبراير/شباط  7في  .4

  غير الaئق على الفيسبوك.  

نشر التعليق القائل  جرت مقابلة المدعي، واعترف أنه 2016فبراير/شباط  14في  .5

  "يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته" على المادة المنشورة في الفيسبوك.

إلى أن المدعي ارتكب سوء سلوك  2016مارس/آذار  1خلُص تقرير التحقيق المؤرخ  .6

  عندما نشر ذلك التعليق.

 ، أِصدرت إلى المدعي رسالة ا1جراءات القانونية الواجبة،2016مايو/أيار  19في  .7

  .2016مايو/أيار  30ورد عليھا المدعي في 
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  .  2016أغسطس/آب  31، تسلم المدعي رسالة لوم مؤرخة 2016سبتمبر/أيلول  6في  .8

، رفع المدعي طلب مراجعة قرار. بموجب رسالة 2016نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .9

  ار.ثبت مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن القر 2016نوفمبر/تشرين الثاني  30مؤرخة 

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017يناير/كانون الثاني  27في  .10

  ، أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه.2017يناير/كانون الثاني  29("المحكمة")، وفي 

رده على الدعوى، فأرِسل إلى المدعي  يهى عل، رفع المدع2017فبراير/شباط  28 في .11

  .2017مارس/آذار  1في 

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

  الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، 2017مارس/آذار  20) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 042بموجب ا�مر رقم  .13

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة الرد على الدعوى.

عى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ، رفع المد2017مارس/آذار  23في  .14

  فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مaحظات 2017مارس/آذار  24في  .15

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

، 2017أبريل/نيسان  5المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 054بموجب ا�مر رقم  .16

  قبلت المحكمة طلب المدعي.

، رفع المدعي مaحظاته، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 2017أبريل/نيسان  10في  .17

  اليوم نفسه.

نوفمبر/تشرين الثاني  21المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 165بموجب ا�مر رقم  .18

حجب تقرير التحقيق في المزاعم ، طُلب إلى المدعى عليه أن يقدم إلى المحكمة بصفة ال2017

  المقدمة ضد المدعي.  
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  ، رفع المدعى عليه الوثائق المطلوبة.2017ديسمبر/كانون ا�ول  6في  .19

وبعد استعراض تقرير التحقيق، = تجد المحكمة شيئا إضافيا في تقرير التحقيق ليس  .20

لم يرسل إلى واضحا من ملف القضية. وحيث إن التقرير = يؤثر في مداو=ت المحكمة، ف

  المدعي، ومن ثم ُشطب من ملف القضية. 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .21

i(  لم يذكر اسم ا�ونروا في التعليق الذي وضعه على الفيسبوك، ولم يذكر أي منشأة

  من منشآتھا؛

ii( المزاعم المقدمة ضده قائمة على تكھنات محضة، و= أدلة ضده؛  

iii(  19حريته في الرأي والتعبير، وھذا حق تكفله المادة تنتھك رسالة اللوم الكتابي 

  من ا1عaن العالمي لحقوق ا1نسان؛ و

iv(  العبارة التي استخدمھا، أ= وھي "يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته"، ما ھي

  إ= مثل شائع في ا�ردن. 

  يلتمس المدعي ما يلي: .22

i(   شطب رسالة اللوم الكتابي من ملفه في شؤون الموظفين؛ و  

ii( .التعويض عن ا�ضرار النفسية والمعنوية التي سببتھا رسالة اللوم  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .23

i( مة قرار توجيه رسالة لوم إلى المدعي، وأجِري التحقيق بطريقة سليمة؛aس  
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ii(  الشكوى المرتبطة راعت الوكالة إطارھا التنظيمي في طريقة تعاملھا مع

  نشره المدعي على الفيسبوك؛المنشور ا�ول والتعليق الذي ب

iii( اعترف المدعي أنه نشر التعليق على الفيسبوك؛  

iv(  طار التنظيميtيمكن أن يُعتبر المنشور على مواقع التواصل ا=جتماعي انتھاكا ل

للوكالة حتى لو لم يذكر اسم ا�ونروا، ومن الجلي البين أن المثل المستخدم في التعليق، 

يل ويسيرون في جنازته"، كان موجھا إلى الوكالة واتحاد وھو المثل القائل "يقتلون القت

  الموظفين المحليين؛ و

v(  نتصافالمدعي للطلب = أساس قانونياa.  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .24

  ا"عتبارات

لفقه ا فيما يلي بيان لtطار التنظيمي وا1داري الساري في القضية الحاضرة، وكذلك .25

  القانوني ذي الصلة؛

  لى ما يلي في الجزء ذي الصلة:ع 4.1 ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين

على الموظفين التصرف في جميع ا�وقات بطريقة تليق بمركزھم 
بصفتھم موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ=ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض 

  مع ا�داء السليم لواجباتھم مع الوكالة.

("توجيه شؤون الموظفين  A/10/Rev.1توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  ينص .26

  على اuتي:  1.4") في الفقرة الفرعية 10المحليين رقم 

ستـُفرض ا1جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، 
أو السلوك غير المسؤول، أو ا1خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، 

  خفاق في تنفيذ تعليمات محددة. أو ا1

  على اuتي: 2.10ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم  .27

يجوز للمفوض العام فرض تدابير تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون 
    سوء سلوك.
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  على اuتي: 1.110ينص النظام ا1داري للموظفين المحليين رقم  .28

النظام ا�ساسي للموظفين رقم تتألف ا1جراءات التأديبية بموجب   .1
من اللوم الكتابي، أو ا1يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض  2.10

  الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك[...]

  على ما يلي: A/10وفي شأن اللوم الكتابي، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .29

 بعيوب خطيرة في اللوم الكتابي رسالة تُوّجه إلى موظف يُعلَم فيھا 1.7

سلوكه، وقد تنشأ ضرورة توجيه لوم كتابي من حادثة واحدة، أو من 
حا=ت توبيخ لفظية أو كتابية متكررة موجھة إلى موظف، وقد يكون 
اللوم الكتابي مصحوبا أو غير مصحوب با1يقاف عن العمل بa أجر، 

  أو بتخفيض الرتبة، وذلك وفقا لما تستوجبه الظروف. 

م كتابي إنذارا مفاده أنّه إذا لم يحدث تحسن (في مدة يحتوي اللو 2.7
زمنية محددة عند الضرورة)، يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى أو 

  فعل إداري آخر (مثال ذلك النقل إلى وظيفة أخرى). 

في  1321وسيرا على ھدى المحكمة ا1دارية السابقة ل}مم المتحدة في حكمھا رقم  .30

  :IX رةفي الفق Cooperman  (2007)قضية

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا=جتھادية ل}مين 
العام الحكم فيما إن لبّى موظف معايير السلوك المسطورة في ميثاق ا�مم 

  المتحدة والنظامين ا�ساسي وا1داري للموظفين أم =. 

-Haniya 2010سيرا على خطى محكمة ا�مم المتحدة لaستئناف في حكمھا رقم  .31

UNAT-024 وحكمھا رقم ،Maslamani 2010-UNAT-028 فإن المحكمة عندما ،

) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة iتراجع تدبيرا تأديبيا فإن المحكمة ستنظر (

) فيما إن كانت iii) فيما إن كانت الوقائع الُمثبَتة ترتقي إلى سوء السلوك أم = (iiأثبـِتت أم = (

لعقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم =. لكن، نشير إلى اuتي استنادا إلى فقه محكمة ا

  :Abu Hamda 2010-UNAT-022ا�مم المتحدة لaستئناف في حكمھا 

القاعدة العرفية أن المحاكم = تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ=ّ إن 
aنية، أو على خلل إجرائي.كان ثمة دليل على عدم القانونية، أو عدم العق  

المعني بالنسخة المنقحة  2014/07مما يُعتد به أيضا في القضية الحاضرة التعميم رقم  .32

على  9في الفقرة  2014/07من معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية. ينص التعميم 

  ما يلي:
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ى ق[...] صحيح أن اuراء الشخصية لموظفي الخدمة المدنية الدولية تب
مصونة من أي انتھاك لحرمتھا، إ= أنھم = يتمتعون بحرية ا�شخاص 
العاديين، و= يتسنى لھم ا=نحياز إلى جھات أو التعبير عن قناعاتھم علنا 
في مسائل جدلية، سواء كانوا أفرادا أو أعضاء في جماعات، وكذلك 
 نبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة. وھذا يعني أنه ينبغي التعبير ع

  .لى باللباقة وحسن التقديراuراء في بعض المواقف فقط بطريقة تتح

تستحضر المحكمة أن مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن أجاز إجراء تحقيق فور ما  .33

تناھى إلى علمه زعم حول منشور غير =ئق على الفيسبوك، ومن ثم ُوّسع نطاق التحقيق ليشمل 

  مدعي نشره.تعليقا حول المنشور الذي ُزعم أن ال

  الوقائع 

تجد المحكمة في معرض تدبرھا ملف القضية أن الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي  .34

قد أثبِتت، فقد اعترف المدعي عند مقابلته أنه نشر التعليق على الفيسبوك، والدفع الذي قدمه 

شر بشأن نواياه عندما ن تتكھن �ونروا في المنشور، وأن الوكالةيتحصل في أنه لم يذكر اسم ا

التعليق، وأن التعليق عبارة عن مثل دارج في ا�ردن، وأنه يتمتع بالحرية للتعبير عن رأيه. 

بيد أن المحكمة تتفق مع المدعى عليه في قوله إن التعليق شّكل انتھاكا لtطار التنظيمي للوكالة، 

  . ته" كان موجھا إلى الوكالةفمن الجلي البين أن المثل "يقتلون القتيل ويسيرون في جناز

  سوء السلوك

يتجلى للمحكمة أن المدعي بتعليقه الذي نشره لم يعبر عن آرائه الشخصية بلباقة وحسن  .35

تقدير فيما يخص دور الوكالة في الوفاة المأساوية 1حدى الموظفات، وھذا سلوك يجافي مركز 

د أن لشرح سلوكه، بيللمدعي ة المدعي بصفته موظفا في الوكالة. ولقد قدمت الوكالة الفرص

  الحجج التي قدمھا المدعي تفتقر إلى المصداقية، ولذلك = تقبلھا المحكمة.

  التناسب

-Aqel 2010حكمھا رقم من  35الفقرة كما قضت محكمة ا�مم المتحدة لaستئناف في  .36

UNAT-040 حية ا1دارة، و= يمكن مراجعته إ= فيaفإن مستوى العقوبة يقع ضمن ص ،

جافاة واضحة للعقل أو تعسفا صارخا".  إن الوكالة، بإصدارھا اللوم الحا=ت التي تشھد "م

الكتابي، فرضت على المدعي عقوبة ضمن المستوى ا�خف من بين التدابير التأديبية، في حين 
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 دبيراتعجز المدعي عن تقديم أي دليل على أن دافعا غير سليم كان وراء فرض المدعى عليه 

؛ ولما كان ذلك، تستنتج المحكمة أن اللوم الكتابي كان متناسبا مع تأديبيا يتمثل في رسالة اللوم

  الذنب.

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .37

  الدعوى مردودة.

  

  (ُوقِّع)                      

   حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2018مارس/آذار  6بتاريخ                

            2018مارس/آذار  6بتاريخ أدِخل في السجل 

                                 (ُوقِّع)

          لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان

  


