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  مقدمة

ضد قرار اتخذته وكالة ا2مم المتحدة ") المدعي("ھذه دعوى رفعھا عصام طيبة  .1

تشغيل &جئي فلسطين في الشرق ا2دنى التي تُعرف أيضا باسم ا2ونروا .غاثة و

، وھو قرار فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في إيقافه عن ")الوكالة"أو " المدعى عليه("

  .                                          العمل شھرا بQ أجر بسبب انتھاكه مبادئ الحياد المتبعة في الوكالة

  ائعالوق

  .، دخل المدعي الخدمة في الوكالة بصفة معلم2001تشرين الثاني /نوفمبر 22في  .2

، أجاز مدير عمليات ا2ونروا في ا2ردن إجراء تحقيق 2015آب /أغسطس 31في  .3

في مزاعم مؤداھا أن المدعي ارتكب سوء سلوك؛ ومن ضمن مجريات التحقيق، أِخذت 

  . صور من منشورات المدعي على الفيسبوك

، أرسلت الوكالة رسالة الضمانات ا.جرائية إلى 2015أيلول /سبتمبر 15 في .4

  .المدعي، وقد احتوت موجزا للنتائج التي توصل إليھا التحقيق

  .، رد المدعي على رسالة الضمانات ا.جرائية2015تشرين ا2ول /أكتوبر 1في  .5

ي أنه قرر ، أعلم مدير عمليات ا2ونروا في ا2ردن المدع2017أيار /مايو 21في  .6

إيقافه عن العمل شھرا بدون أجر، على أن يكون ذلك تدبيرا تأديبيا بسبب سوء السلوك 

  .المتمثل في انتھاك مبادئ الحيادية المتبعة في الوكالة

  .رفع المدعي طلب مراجعة قرار 2017حزيران /يونيو 4في  .7

ت ، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا2ونروا للمنازعا2017آب /أغسطس 13في  .8

  .2017آب /أغسطس 22، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في ")المحكمة("

رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على  2017أيلول /سبتمبر 21في  .9

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

  .2017أيلول /سبتمبر 24للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 
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تشرين ا2ول /أكتوبر 5المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 135بموجب ا2مر رقم  .10

  .، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت2017

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل 2017تشرين ا2ول /أكتوبر 20في  .11

  . 2017تشرين ا2ول /أكتوبر 22إلى المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة 2017تشرين الثاني /برنوفم 3في  .12

  .2017تشرين الثاني /نوفمبر 5الرد، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

تشرين /نوفمبر 13المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 161بموجب ا2مر رقم  .13

  .الدعوى، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة الرد على 2017الثاني 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2017تشرين الثاني /نوفمبر 17في  .14

  .2017تشرين الثاني /نوفمبر 19الدعوى، ثم أرِسلت الترجمة إلى المدعي في 

، رفع المدعي طلبا لرفع مQحظات على رد 2017تشرين الثاني /نوفمبر 25في  .15

  .2017تشرين الثاني /نوفمبر 27عليه في  المدعى عليه، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى

كانون /ديسمبر 12المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 178بموجب ا2مر رقم  .16

  . ، قبلت المحكمة طلب المدعي لرفع مQحظات على رد المدعى عليه2017ا2ول 

، رفع المدعي مQحظاته على رد المدعى عليه، 2017كانون ا2ول /ديسمبر 20في  .17

  .2017كانون ا2ول /ديسمبر 21عليه في  فأرِسلت إلى المدعى

نيسان /أبريل 29المؤرخ ) UNRWA/DT/2018( 074بموجب ا2مر رقم  .18

  . ، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع تقرير التحقيق ووثائق أخرى2018

رفع المدعى عليه الوثائق المطلوبة، وقد أرفقھا برده  2018نيسان /أبريل 30في  .19

. 11إلى الملحق ) المقدم بصفة الحجب عن المدعي( 7الملحق  على ا2مر  وبّوبھا من

مّوھت المحكمة تقرير التحقيق في المواضع التي شمل التحقيق فيھا موظفا آخر، وكذلك 

  . المواضع التي & صلة لھا بالدعوى الماثلة أمامنا
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، 2018أيار /مايو 8المؤرخ ) UNRWA/DT/2018( 078بموجب ا2مر رقم  .20

، كما أرسلت الملحقات 074إلى الطرفين رد المدعى عليه على ا2مر رقم  أرسلت المحكمة

  . 11إلى الملحق ) بصيغته المموھة( 7من 

  حجج المدعي

  :يقدم المدعي الحجج التالية .21

i(  ،م الدوليةQالمواد التي نشرھا على الفيسبوك كانت مواد تتناقلھا وسائل ا.ع

  وھي تقع في خانة حرية التعبير وحرية الرأي؛

ii(  ن العالمي لحقوق ا.نسان والدستور ا2ردني لكلQيضمن كل من ا.ع

  شخص حق الرأي والتعبير؛ 

iii(  يعد التدبير التأديبي المفروض عليه انتھاكا صارخا لحرية التعبير؛  

iv(  ل ا.سرائيلي عائلته أ& يعترف بدولةQيحق له بصفته فلسطينيا شرد ا&حت

  إسرائيل؛ و

v( يب على الحياديةلم يتلق أي تعليمات أو تدر .  

  :يلتمس المدعي ما يلي .22

i(  إلغاء التدبير التأديبي وشطبه من جميع ملفاته؛ و  

ii( التعويض عن العواقب النفسية والمعنوية التي عاناھا بسبب قرار الوكالة.  

  حجج المدعى عليه

  :يقدم المدعى عليه الحجج التالية .23

i( التنظيمي المعتد  اتُخذ التدبير التأديبي حسب ا2صول، وكذلك بموجب ا.طار

  به؛

ii(  يعد الجھل با.طار التنظيمي عذرا &رتكاب سوء السلوك؛ &  
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iii(  ،تقاصر المدعي عن تحديد أي نص قانوني يسّوغ سوء السلوك الذي ارتكبه

  و

iv( أساس قانونيا للتعويض الذي يلتمسه المدعي &  .  

  . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا .24

  ا!عتبارات

المدعي في قرار المدعى عليه القاضي بفرض تدبير تأديبي عليه، أ& وھو يطعن  .25

أما المدعي عليه، فيحاجج أن المدعي خرق مبادئ . ا.يقاف عن العمل شھرا بQ أجر

  .الحيادية المتبعة في الوكالة، مما يجعل فرض التدبير التأديبي مراعيا لoصول

تأديبي على المدعي قرارا مراعيا  ھل كان قرار المدعى عليه القاضي بفرض تدبير

  للنظامين ا2ساسي وا.داري للموظفين؟ 

من ا2ھمية بمكان استعراض ا.طار التنظيمي وا.داري الساري في القضية  .26

  .الحاضرة

  :على ما يلي 1.1ينص النظام ا2ساسي للموظفين المحليين رقم  .27

ھم واضعين نصب إن الموظفين، بقبولھم التعيين، إنما يتعھدون بأداء وظائف
  .مصالح الوكالة وحدھاأعينھم 

     )التشديد مضاف(

  :على ما يلي 4.1ينص النظام ا2ساسي للموظفين المحليين رقم  .28

على الموظفين التصرف في جميع ا2وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم 
موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ&ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا2داء 

وعليھم تفادي أي فعل، و& سيما أي نوع من . واجباتھم مع الوكالةالسليم ل
التصريح العلني، قد يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا المركز من نزاھة، 

وفي حين & يُنتظر منھم التخلي عن مشاعرھم الوطنية، . واستقQل، وحياد
التحفظ أو قناعاتھم السياسية والدينية، إ&ّ أن عليھم أن يتذكروا دائما 

   .واللباقة المطلوبَين منھم بسبب توظيفھم في الوكالة

  )التشديد مضاف(
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  :على ما يلي 1.7ينص النظام ا2ساسي للموظفين المحليين رقم  .29

يجوز للموظفين ممارسة حق التصويت، لكن عليھم أ&ّ يشتركوا في أي 
 نشاط سياسي ينافي ا&ستقQل والحياد اللذين يقتضيھما مركزھم، أو قد

  .  يضر بھما

 1الساري منذ ) A/1/Part V(1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .30

  :على اtتي 2007كانون الثاني /يناير

بموجب المبادئ والممارسات الراسخة في ا2مم المتحدة، على الموظفين 
، با&ستقQل وفي سلوكھم الرسمي والشخصيالتحلي في جميع ا2وقات، 

   .ل ضمنا في مركزھم بصفتھم موظفين في الوكالةوالتجرد، وھذا متأص

  )التشديد مضاف(

رسالة من  2012حزيران /يونيو 22تستحضر المحكمة أن المفوض العام نشر في  .31

ذّكر فيھا الموظفين بالمبادئ ا2ربعة ") 2012رسالة المفوض العام لعام ("أربع صفحات 

أرجاء العالم بما يشمل ا2ونروا، وھذه العالمية التي تشكل ا2ساس للعمل ا.نساني في جميع 

وبسطت الرسالة في . ا.نسانية، والحيادية، والتجرد، وا&ستقQل التشغيلي: المبادئ ھي

طياتھا جملة أمور منھا السلوك العام المنتظر من موظفي ا2ونروا، كما بينت لھم كيف أن 

ن يجب أن يتحلى بھما موظفو انخراطھم في أنشطة سياسية قد يھدد ا&ستقQل والتجرد اللذي

& يسع الموظفين أن يقدموا "وقد جاء في الرسالة ما يلي في شأن السلوك العام . ا2ونروا

على أي فعل أو أن يدلوا بأي تصريح قد ينعكس سلبا على ا2ونروا أو ا2مم المتحدة، أو أن 

نية، والحيادية، وا&ستقQل، يشكك في التزامھم بالمبادئ ا.نسانية العالمية المتمثلة في ا.نسا

  ".  والتجرد

 J/13/2014تستشھد المحكمة بالتعميم الذي نشره مكتب إقليم ا2ردن بشأن الحيادية  .32

، و& سيما ا2جزاء ذات الصلة، 2014نيسان /أبريل 22المؤرخ ") 2014منشور عام ("

  :وقد جاء فيھا

ت الطبيعة يجب ا&متناع في جميع ا2وقات عن ا2قوال وا2فعال ذا
   .السياسية، أو التي يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا كذلك

  [...]  
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في الوقت الذي تقّدر فيه الوكالة أن منصات التواصل ا&جتماعي تخلق 
فرصا حيوية جديدة للتواصل، ومع أنھا تقر بفوائد ھذه ا2دوات، إ& أنھا 

وضار يطال  قد تنطوي على أثر بالغتعي ما يرتبط بھا بمخاطر وتحديات 
  .أو تمويلھا المستقبلي/سمعة الوكالة و

نظرا إلى كون المواقع ا.ليكترونية ووسائل التواصل ا&جتماعي منصات 
عامة، قد يخضع استخدام الموظفين لھا للنظامين ا.داري وا2ساسي 

وفي ھذا المقام، ھذا تذكير للموظفين بمن فيھم اتحادات . للموظفين
دائما أحكام النظامين ا.داري وا2ساسي للموظفين  الموظفين بأن يمتثلوا

في مسألة الحيادية والتجرد، وأن انخراطھم في وسائل التواصل 
ا&جتماعي يبقى خاضعا لxطار التنظيمي للوكالة بشأن سلوك الموظفين 

والنظام ا.داري ] نص منقول[بما في ذلك العQقات بين موظفي ا2ونروا 
ن الموظفين وغير من ا.صدارات ا.دارية للموظفين وتوجيھات شؤو

إن أي بناء على ذلك، . ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية
مشاركة من الموظفين في المواقع ا.ليكترونية أو وسائل التواصل 
ا&جتماعي مما يمكن اعتبارھا خرقا لxطار التنظيمي قد تشكل سوء سلوك 

  .تأديبية) أو تدابير(ير وبالتالي قد تستوجب فرض تدب

في الحا&ت التي يساور فيھا الموظفين شك بشأن التزاماتھم، أو يكونون 
بحاجة إلى مزيد من التوضيح أو التفسير للقوانين، ينبغي لھم ا&تصال 

  .التي ستسعد بتقديم المشورة[...] بدائرة الموارد البشرية 

  )التشديد مضاف(

ورسالة المفوض العام  A/1وجيه شؤون الموظفين وت 2014يُشار إلى أن تعميم عام  .33

كلھا نُشرت باللغة العربية وا.نجليزية، وقد رفع المدعى عليه إلى المحكمة  2012لعام 

المعني بالحيادية واستخدام وسائل التواصل  J/14/2017تعميم مكتب إقليم ا2ردن رقم 

يسبق في تاريخه الوقائع  2017؛ وصحيح أن تعميم عام ")2017تعميم عام ("ا&جتماعي 

التي أدت إلى ھذه الدعوى، إ& أنه يشكل تعبير عن ا.طار التنظيمي القائم آنذاك ويبين 

عليه، وھو ا.طار الضابط لعملية تنفيذ الوكالة التزامھا بمبادئ الحيادية، وھي مبادئ كانت 

  . وى الراھنةمعلومة علم اليقين قبل تاريخ منشورات المدعي على الفيسبوك مدار الدع

" صحيفة وقائع"ما يُشار إليه بعبارة  5رفع المدعى عليه أيضا تحت عنوان الملحق  .34

، علما أن المدعى عليه 2011آذار /، وھي تحمل تاريخ مارس"ا2ونروا والحيادية"معنونة 

حيث إن الموظفين عموما & يتكلمون اللغة . يذكر أن الوثيقة صدرت باللغة ا.نجليزية فقط

جيزية، فQ تستطيع المحكمة لوم المدعي على عدم الفھم الكامل لھذه الوثيقة؛ وعQوة ا.نل
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على ذلك، & تتوافر معطيات عن كيفية نشر ھذه الوثيقة، أو مكان نشرھا، أو المخاطبين 

  . بھا

:  وعليه، تجد المحكمة أن ا.صدارات التنظيمية مدار ا&عتداد في ھذه القضية ھي .35

، وتوجيه شؤون 2014، وتعميم عام 7.1، و4.1، و1.1لموظفين رقم النظام ا2ساسي ل

؛ وھي كلھا مترجمة ومتاحة باللغة 2012، ورسالة المفوض العام لعام A/1الموظفين رقم 

  .  العربية، وتتسم بوضوح مقاصدھا

في  1321وسيرا على ھدى المحكمة ا.دارية السابقة لoمم المتحدة في حكمھا رقم  .36

  :IXفي الفقرة ) Derecha (2007قضية  

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا&جتھادية لoمين العام 
الحكم فيما إن لبّى موظف معايير السلوك المسطورة في ميثاق ا2مم المتحدة 

  .والنظامين ا2ساسي وا.داري للموظفين أم &

-Haniya 2010ا رقم سيرا على خطى محكمة ا2مم المتحدة لQستئناف في حكمھ .37

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

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

يما إن ف) iii(فيما إن كانت الوقائع الُمثبَتة ترتقي إلى سوء السلوك أم & ) ii(أثبـِتت أم & 

لكن، نشير إلى اtتي استنادا إلى فقه . كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم &

  :Abu Hamda 2010-UNAT-022محكمة ا2مم المتحدة لQستئناف في حكمھا 

القاعدة العرفية أن المحاكم & تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ&ّ إن . . . 
. . ونية، أو عدم العقQنية، أو على خلل إجرائيكان ثمة دليل على عدم القان

. .  

  ھل أثبِت الوقائع التي أدت إلى التدبير التأديبي إثباتا يوافق المعقول؟

، وردت إلى الوكالة مزاعم مؤداھا أن المدعي خرق 2015آب /أغسطس 27في  .38

ا2ردن مبادئ الحيادية المكرسة لديھا، وعلى إثر ذلك، أوعز مدير عمليات ا2ونروا في 

إلى مسؤول التحقيقات في ا.قليم أن يحقق  2015آب /أغسطس 31بموجب مذكرة مؤرخة 

  . في مزاعم سوء السلوك المثارة ضد المدعي
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أجري التحقيق بموجب أحكام النظامين ا2ساسي وا.داري للموظفين، ووفقا  .39

وحلل جمع مسؤول التحقيقات في ا.قليم أدلة، وقابل المدعي، . &ختصاصات محددة

  .  المعلومات وا2دلة التي ُجمعت، ثم أصدر تقريرا حمل في ثناياه استنتاجات وتوصيات

  :من بين ا2دلة التي ُجمعت، نجد ما يلي .40

  حساب فيسبوك باسم المدعي، وفيه صورة شخصية عن المدعي؛

  حساب فيسبوك باسم المدعي، وھو حساب أنشأه المدعي ويملكه؛

ك صورة بندقية، وقد حدد المحققون نوعھا على في حساب المدعي على الفيسبو

الممثل الشرعي والوحيد للشعب "مع عبارة  AK4أنھا رشاش كQشنيكوف 

وفيه ". الموت .سرائيل"، وعبارة أخرى بلغات عدة ھي ترجمة لعبارة "الفلسطيني

، وكذلك عبارة "المقاومة تنتصر وإسرائيل تموت"أيضا رمز لصلروخ مع عبارة 

  ".    ترف بإسرائيلأنا & أع"

، اعترف المدعي بنشر المواد 2015آب /أغسطس 31خQل المقابلة التي ُعقدت في  .41

المذكورة، ولما بجادل في الوقائع التي كانت وراء المزاعم المثارة ضده، وما كانت حجته 

تQحظ .. إ& أنه لم يكن يعرف أن نشر مواد كھذه ممنوع وفقا لمبادئ الحيادية في الوكالة

لمحكمة أن المدعي أكد في &ئحة الدعوى وفي مQحظاته على رد المدعى عليه أنه نشر ا

ھذه المواد، وذكر أن ھجمات إسرائيل على المدنيي في قطاع عزة أثارت ردة فعله على 

  .  الفيسبوك

، خلُص مسؤول التحقيقات في 2015أيلول /سبتمبر 3في تقرير التحقيق المؤرخ  .42

انخرط في سوء سلوك بارتكابه أفعا& انعكست سلبا على النزاھة  ا.قليم إلى أن المدعي

وا&ستقQل والتجرد، وھي القيم التي تليق بمركز المدعي بصفته موظفا في الوكالة، علما 

أن ا2فعال المذكورة تمثلت في نشر مواد مسيئة سياسيا وغير محايدة على صفحته في 

  .م بالتوصية باتخاذ إجراء ضد المدعيانتھى مسؤول التحقيق في ا.قلي. الفيسبوك

كانت الخطوة التالية التي أقدمت عليھا الوكالة ھي إرسال رسالة الضمانات ا.جرائية  .43

  :إلى المدعي، وقد أرسلھا إليه رئيس المكتب القانوني في إقليم ا2ردن، وجاء فيھا ما يلي
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نعكس سلبا لقد خلُص إلى أنك تورطت في سوء سلوك بارتكابك أفعا& ت[...] 
على النزاھة وا&ستقQل والتجرد، وھي مبادئ تليق بمركزك بصفتك 

 1.1وتشكل ھذه ا2فعال خرقا للنظام ا2ساسي للموظفين . موظفا في الوكالة

، ومعايير )J/4/2014أحدثھا التعميم (، وتعاميم مكتب إقليم ا2ردن 4.1و
ياسة ا2ونروا بشأن ، وكذلك س2001السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية 

المواقع ا.لكترونية ووسائل التواصل ا&جتماعي بخصوص ا&ستخدام 
  .2014تشرين الثاني /الصادرة في نوفمبر" الشخصي

وفقا للقواعد وا.جراءات المتبعة في الوكالة، وتساوقا مع الزاماتھا 
ر ومسوؤليتھا المتمثلة في ضمان تنفيذ ا.جراءات العادلة بغية اتخاذ قرا

مطلع وموضوعي، فإن الوكالة تمنحك بموجب ھذا الفرصة للرد على 
ھذا وسيؤخذ ردك في الحسبان في ا.طار العام . الوقائع المسطورة أعQه

  .الذي سيتخذ) أو القرارات(للقرار 

يمنكن تقديم رد وأي مQحظات أخرى ترتبط بالمزاعم آنفة الذكر في خQل 
وإذا احتجت إلى مزيد من الوقت . [...] الةيوما من تاريخ تسلّم ھذه الرس 15

لرفع ردك، فالرجاء تقديم طلب كتابي لتمديد الوقت قبل الموعد النھائي 
المحدد إلى المكتب القانوني في إقليم ا2ردن، كما ينبغي تقديم مبررات لتمديد 

  .الوقت

ا ، رد المدعي برسالة قوامھا صفحة واحدة واصف2015تشرين ا2ول /أكتوبر 1في  .44

فيھا ا.صابات في صفوف المدنيين والدمار المادي الذي ألحقه القصف ا.سرائيلي في 

. قطاع غزة، كما جاء على ذكر فشل المجتمع الدولي في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني

وذكر المدعي في الرسالة أيضا أن المواد التي نشرھا كانت متداولة في جميع وسائل 

2نباء،  كما أضاف أنه مل بكن يعرف القوانين الضابطة لمسالة ا.عQم الدولية ووكا&ت ا

  . الحيادية، وأنه لم يتلق تعليمات أو تدريبات على مسألة الحيادية

لم تتخذ الوكالة الخطوة ا2خيرة إ& بعد سنة ونصف، وكان التأخير ناجما عن ظروف  .45

، 2017أيار /مايو 21ي ف. خارج سيطرة المدعي كما قال مدير عمليات ا2ونروا في ا2ردن

أرسل مدير عمليات ا2ونروا في ا2ردن رسالة إلى المدعي يستذكر فيھا التحقيق، والوقائع 

وفي معرض . الكامنة وراء سوء السلوك، ورسالة ا.جراءات العادلة ورد المدعي عليھا

  :استشھاده با.طار التنظيمي الساري، كتب مدير عمليات ا2ونروا في ا2ردن يقول

تأخذ الوكالة سوء السلوك المتعمد ھذا على محمل جد كبير، ولذلك قررت أن 
  ا.يقاف عن العمل شھرا كامQ بQ أجر،: أفرض عليك التدبير التأديبي التالي

لك لكي تلتزم النظامين ا2ساسي وا.داري  نذارا رسمياكما تعد ھذه الرسالة إ
قات بطريقة تليق بمركزك للموظفين التزاما تاما، وأن تتصر في جميع ا2و
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إذا تعرض سلوكك الرسمي للشكاوى مرة .  بصفتك موظفا في الوكالة
أخرى، فستكون الوكالة مضطرة إلى اتخاذ إجراء مQئم ضدك قد يشمل 

  .فرض تدابير تأديبية إضافية تصل إلى إنھاء الخدمة من الوكالة وتصله

ار ما يلي با.ضافة في معرض فرض ھذا التدبير التأديبي، أخذت في ا&عتب
  :إلى وقائع سوء السلوك

  الطبيعة الخطيرة لسوء السلوك الذي ارتكبته؛ •

  ؛2001سجل خدمتك الناصع منذ انضمامك إلى الوكالة في عام  •

  تعاونك مع التحقيق؛  •

  .تعاونك مع الوكالة من حيث إزالة المواد من حسابك على الفيسبوك •

ھذا بسبب عوامل خارجة  تأخر الوكالة في البت في قضيتك، وقد كان •
  ]النص منقول[عن سيطرتك

في زمن وقوع سوء السلوك، لم تكن قد تلقيت تدريبا على سياسة  •
  .ا2ونروا بشأن المواقع ا.ليكترونية ووسائل التواصل ا&جتماعي

  )التشديد في ا2صل(

تحضر في مسألة إثبات الوقائع التي تقام عليھا التدابير التأديبية إثباتا معقو&، تس .46

 1022المحكمة فقه المحكمة ا.دارية السابقة في ا2مم المتحدة التي قضت في حكمھا رقم 

  : Vبما يلي في الفقرة ) Araim (2001في قضية 

ا.دارة & يُطلب منھا أن تثبت قضيتھا أبعد من الشك المعقول، و& . . . 
ا، والمقصود يترتب عليھا إ&ّ تقديم دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا وتوصياتھ

‘ [...] يكفي على نحو معقول .قامة دعوى قانونية’بكلمة كاٍف ھو أنّه 

وبعبارة أخرى، فإن المقصود توافر وقائع كافية تتيح التوصل إلى استد&ل 
  .معقول على أّن انتھاكا للقانون قد وقع

استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن الوكالة تصرفت حسب ما يمليه الواجب  .47

انسجام مع النظامين ا2ساسي وا.داري للموظفين وغيرھما من ا.صدارات ا.دارية وب

وقد انتھت ھذه العملية التحقيقية إلى . المعتد بھا عندما أطلقت عملية تحقيقية كما تقدم آنفا

  ..إثبات معقول للوقائع التي قام عليھا القرار الطعين

  ھل ترقى الوقائع المثبتة إلى سوء سلوك؟
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ساريا قبل  32إلى  27كان ا.طار التنظيمي وا.داري المذكور في الفقرات لقد  .48

الوقائع الجوھرية لھذه الدعوى، ولذلك & يستطيع المدعي الزعم أنه لم يكن يعلم مبادئ 

ترى المحكمة أن أفعال المدعي . الحيادية في الوكالة وأن نشر مواد غير حيادية كان ممنوعا

الوكالة كما ھي مبينة في ما تقدم ذكره من أحكام النظام ا2ساسي خرقت مبادئ الحيادية في 

للموظفين والتعاميم وغيرھا من ا.صدارات ا.دارية؛ وواقع الحال أن توجيه شؤون 

، يطلب إلى الموظفين أن يتحلوا 2007تموز /، الذي يعود تاريخه إلى يوليوA/1الموظفين 

بالتجرد المتأصل ضمنا في  والشخصيوفي كل من سلوكھم الرسمي في جميع ا2وقات 

على أن أي مشاركة  2014وينص تعميم عام . مركزھم بصفتھم موظفين في وكالة أممية

من الموظفين في المواقع ا.ليكترونية أو وسائل التواصل ا&جتماعي مما يمكن اعتبارھا 

) و تدابيرأ(وبالتالي قد تستوجب فرض تدبير  قد تشكل سوء سلوكخرقا لxطار التنظيمي 

أما كان المدعي، الذي يعمل مدرسا لمادة ا&جتماعيات، يعتقد أن الصور والعبارات . تأديبية

التي نشرھا على الفيسبوك كانت ذات طبيعة سياسية أو أنه يمكن اعتبارھا كذلك؟ إن زعم 

المدعي في مQحظاته على رد المدعى عليه أن التعاميم لم توضح مفھوم الحيادية زعم & 

ؤاتيه المصداقية، & سيما في مQبسات ھذه القضية؛ فالحق أن المحكمة & تملك إ& أن ت

الممثل الشرعي والوحيد للشعب "تعتبر نشر صورة رشاش كQشنيكوف مع عبارة 

خرقا لمبدأ الحيادية، ھذا إذا لم يكن فيھا تمجيد " الموت .سرائيل"وعبارة " الفلسطيني

  . للعنف

جة صائبة مفادھا أن من الحاسم لoونروا، بصفتھا وكالة أممية يقدم المدعى عليه ح .49

تسعى إلى مساعدة الQجئين وحمايتھم، أن تصون بقوة الثقة التي نالتھا من المنتفعين 

والمانحين والدول المضيفة وأطراف الصراع وغيرھم من أصحاب المصلحة؛ وبغية صون 

ن، يجب على الوكالة التزام المبادئ ھذه الثقة وضمان الحصول على التمويل من المانحي

ا.نسانية ا2ساسية التي تعد الحيادية أحدھا، وذلك 2نھا مھمة 2جل سQمة وأمن موظفي 

عبر المدعي . ا2ونروا وممتلكاتھا وقدرة موظفيھا على تقديم الخدمات إلى الQجئين بفعالية

في ا2ونروا 2نھا المؤسسة في رده على رسالة ا.جراءات العادلة عن فخره لكونه موظفا 

إذا اعتُبر موظفو ا2ونروا غير . الوحيدة التي تقدم خدمات ا.غاثة إلى الQجئين الفلسطينيين

محايدين ومروجين للعنف استنادا إلى منشورات المدعي في حسابه على الفيسبوك، فعندئد 

  . سيقوض المدعي مھمة الوكالة التي يزعم أنه يخدمھا بفخر



Case No. UNRWA/DT/JFO/2017/145  

Judgment No. UNRWA/DT/2018/036  

  

Page 13 of 17 

قرار المدعى عليه بصورة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو اعترته أخطاء إجرائية ھل اتُخذ 

  أو خطأ في القانون؟

& تجد المحكمة في معرض تدبرھا السجل أي تعسف أو تحيز في قرار المدعى عليه  .50

ومن حجج المدعي أن الھدف من توقيت . القاضي بإيقاف المدعي عن العمل شھرا بQ أجر

، ھو إذ&له 2ن ا.يقاف عن العمل بQ أجر جاء في عيد ديني؛  2017أيار /ايوالقرار، وھو م

مقنع أو غير مقنع حتى  -لكن عدا عن ھذه العبارة العامة، تخلف المدعي عن تقديم أي دليل 

أو شرح للسبب الذي يجعل قرار المدعى عليه عمQ إذ&ليا، فQ شك في أن القرار الطعين  -

ية لعملية تحقيقية؛ أما الوقت الطويل الذي استغرقه اتخاذ القرار فقد كان كان النتيجة النھائ

  . نتيجة لظروف خارجة عن السيطرة، ولم يكن عمQ إذ&ليا

-Liyanarachchige 2010جاء فقه محكمة ا2مم المتحدة لQستئناف في حكمھا  .51

UNAT-087 صة لتفنيد لضمان احترام حقوق المدعي في ا.جراءات العادلة ومنحه الفر

المزاعم المثارة ضده، أي أن المدعي يُعامل بإجراءات تراعي ا2صول، ويُمكن من 

إن المحكمة إذ تستعرض السجل مطمئنة بأن . الوصول إلى المعلومات لكي يقيم حجته

المدعى عليه عندما قدم إلى المدعي نتائج التحقيق، وأرسل إليه رسالة ا.جراءات العادلة، 

لرد على الرسالة، إنما ضمن وضع جميع المعلومات ذات الصلة أمام ومنحه الفرصة ل

ما كان من المدعي في مQحظاته . المدعي للطعن في ا&ستنتاج الذي انتھى إليه التحقيق

على رد المدعى عليه إ& أن كرر للمحكمة أقواله في عريضة الدعوى، وما جاء منه فيھا إ& 

طيني في قطاع غزة، ونعى انتھاك حقه في حرية حجج عاطفية بشأن مأساة الشعب الفلس

  . الرأي والتعبير

استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن الوكالة وفرت للمدعي ا.جراءات العادلة، كما  .52

  .تجد أن قرار المدعى عليه برئ من التحامل والتحيز وا2خطاء القانونية وا.جرائية

  ر مسوغ بحيث يوقع ظلما على المدعي؟ھل كان التدبير التأديبي غير متناسب أو غي

-Aqel 2010-UNATكما قضت محكمة ا2مم المتحدة لQستئناف في حكمھا رقم  .53

، فإن مستوى العقوبة يقع ضمن صQحية ا.دارة، و& يمكن مراجعته إ& في الحا&ت 040

  ".مجافاة واضحة للعقل أو تعسفا صارخا"التي تشھد 
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لتناسب، ومع اعترافھا بالسلطة ا&جتھادية الواسعة إن المحكمة إذا تنظر في مسألة ا .54

للمفوض العام في المسائل التأديبية بما في ذلك تحديد العقوبة المQئمة جزاء لسوء السلوك، 

قضت محكمة ا2مم المتحدة . فإنھا تولي اعتبارا خاصا لطبيعة أي مدع من المدعين

بما يلي في معرض  Haniya 2010-UNAT-024من حكمھا  34لQستئناف في الفقرة 

  :ا.شارة إلى سلوك أحد الموظفين

يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظرا إلى الوظيفة التي كان يشغلھا . . . "
والمسؤوليات التي اؤتمن عليھا ] وھو منصب اؤتمن عليه لكنّه لم يحترمه[

 [...]  

ورة 2نه إن المدعي في القضية الماثلة أمامنا معلم، مما يجعل سلوكه أكثر خط .55

يضطلع بواجب ضرب قدوة حسنة لطQبه، وبواجب احترام قيم ا2مم المتحدة، وأن يعمل 

تعيد . وفقا لمعايير السلوك المنتظر من موظف خدمة مدنية يعمل تحت راية ا2مم المتحدة

المحكمة إلى ا2ذھان أن التدبير التأديبي المتخذ في حق المدعي، أ& وھو ا.يقاف عن العمل 

  بQ أجر، ليس التدبير التأديبي ا2شد الذي تستطيع الوكالة فرضه على الموظف، شھرا

ناھيك عن أن مدير عمليات ا2ونروا في ا2ردن تصرف بعدل في معرض اتخاذ  .56

من ذلك . القرار، وذلك عندنا أخذ في الحسبان عوامل مخففة عدة بغية تخفيف شدة العقوبة

للمدعي منذ انضمامه إلى " سجل الخدمة الناصع"مثQ أن مدير عمليات ا2ونروا ذكر 

، وتعاون المدعي مع التحقيق، وا.زالة الفورية للمواد غير الحيادية 2001الوكالة في عام 

من حسابه على الفيسبوك، وغياب التدريب الخاص في زمن ارتكاب سوء السلوك في مجال 

ل ا&جتماعي بخصوص سياسة ا2ونروا بشأن المواقع ا.ليكترونية ووسائل التواص

  .  ا&ستخدام الشخصي، وتأخر الوكالة في البت في القضية

بعد الحكم أن الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي أثبت حسب ا2صول، وأنھا تضع  .57

ا2ساس القانوني لQستنناج أن المدعي ارتكب سوء سلوك، ومع ا2خذ في ا&عتبار الفقه 

، تجد المحكمة أن عقوبة ا.يقاف عن العمل شھرا بQ أجر لم القانوني في مسألة التناسب

  .  تكن غير متناسبة بما يرقى إلى مجافاة جلية للمعقول أو إلى تعسف صارخ

  حجج المدعي ا%خرى
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من حجج المدعي أيضا أن المواد التي نشرھا كانت متداولة في جميع وسائل ا.عQم  .58

م تذكير للمدعي أنه ليس ممثQ 2حد وسائل ا.عQم، الدولية ووكا&ت ا2نباء؛ وفي ھذا المقا

ينبغي . و& مراسQ صحفيا، وينبغي له أن يترك لxعQم مھمة نشر ا2خبار أو اtراء

للمدعي، بصفته موظفا في منظمة أممية، التزام ا.طار التنظيمي وا.داري للوكالة، وأ& 

جردة كي & يسيء لسمعة الوكالة يذيع آراءه الشخصية، وأن يتصرف بطريقة محايدة ومت

  .التي يعمل فيھا

ومن حجج المدعي أيضا أنه لم يكن يعلم أن منشوراته على الفيسبوك كانت ممنوعة،  .59

لكننا نذّكر المدعي أن الجھل بالقانون ليس عذرا، وأن كل موظف يُعتبر ملما بأحكام 

ا2مم المتحدة في أحكامھا النظامين ا2ساسي وا.داري للموظفين، وھذا مبدأ أقرته محكمة 

Diagne et al. 2010-UNAT-067 وEl Saleh 2015-UNAT-594 وAl 

Dawoud 2016-UNAT-664 . ينص كتاب تعيين المدعي نصا واضحا على أن التعيين

خاضع للبنود والشروط المسطورة في النظامين ا2ساسي وا.داري للموظفين، وبذلك & 

  . م مراعاة ا.طار التنظيمي للوكالةيعد الجھل أو التعامي عذرا لعد

ينبغي للمدعي أن يتذكر أيضا أن ا.طار ا.داري والتنظيمي المشار إليه في ھذا  .60

الحكم كان ساريا قبل ا2حداث التي أدت إلى التدبير التأديبي موضع النزاع، ولو قرأ 

 PD A/1ن ، وتوجيه شؤون الموظفي2014المدعي النظام ا2ساسي للموظفين، وتعميم عام 

وھي كلھا مواد صدرت باللغة العربية وا.نجليزية،  - 2012ورسالة المفوض العام لعام 

  . لربما لما ارتكب ا2فعال التي أدت إلى إيقافه عن العمل شھرا & أجر

المدعي مواطن أردني، ومن أقواله أنه الدستور ا2ردني يضمن حرية التعبير  .61

من حكمھا  32مم المتحدة لQستئناف في الفقرة لكن، كما قضت محكمة ا2. لمواطنيه

Wang 2014-UNAT-454 من حكمھا  14، وفي الفقرةEl Rush 2016-UNAT-

فإن المنظمة محكومة بنظاميھا ا.داري وا2ساسي، وليس بالقوانين الوطنية للدول  627

  ا2عضاء فيھا، 

يادية، لكن العلم من مزاعم المدعي أيضا أنه لم يتلق تدريبا متخصصا في مجال الح .62

با.طار التنظيمي الساري & يتطلب تدريبا متخصصا، بل يتطلب ببساطة قراءة محتوياته، 

فقد كان   وھي محتويات واضحة، و& يسع المدعي أن يلوم سوى نفسه على ما ألم به،
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Qحظ المحكمة أن مدير عمليات ا2ونروا في ا2ردن في مقام فرضه .  غافQمع ما تقدم، ت

يرا تأديبيا أخف وطأة ھو ا.يقاف عن العمل شھرا بQ أجر أخذ في ا&عتبار أن المدعي تدب

لم يكن قد تلقى التدريب المتخصص الذي قدمته الوكالة لموظفيھا في  2015في عام 

  .  بھدف زيادة وعي الموظفين بمسألة الحيادية 2017شباط /فبراير

فلسطينيا شرده ا&حتQل ا.سرائيلي من في الختام، يحتج المدعي بأنه له الحق بصفته  .63

أرضه أ& يعترف بدولة إسرائيل، وأضاف أن حقه في حرية الرأي والتعبير تعرض 

مرة أخرى نذكر المدعي أنه موظف في وكالة أممية، وذلك يوجب عليه التزام . للتكميم

لة وعQقاتھا مبادئ الحيادية والتجرد في الوكالة، فانتھاك ھذه المبادئ سيقوض مھمة الوكا

  .بالعالم الخارجي

من ا2ھمية بمكان أن يميز المدعي بين حقه في الرأي وتصرفه بصفته موظفا في  .64

" اللباقة"و" والتحفظ" "التجرد"عن عن  في جميع ا2وقاتالوكالة، ويجب أن يعبر سلوكه 

حول  2014/07ينص التعميم رقم . المشار إليھا في ا.طار التنظيمي وا.داري في الوكالة

  : 9معايير السلوك المنقحة لموظفي الخدمة المدنية الدولية على ما يلي في الفقرة 

صحيح أن اtراء الشخصية لموظفي الخدمة المدنية الدولية تبقى [...] 
مصونة من أي انتھاك لحرمتھا، إ& أنھم & يتمتعون بحرية ا2شخاص 

تعبير عن قناعاتھم علنا في العاديين، و& يتسنى لھم ا&نحياز إلى جھات أو ال
مسائل جدلية، سواء كانوا أفرادا أو أعضاء في جماعات، وكذلك بغض 

وھذا يعني أنه ينبغي التعبير عن اtراء في . النظر عن الوسيلة المستخدمة
  .بعض المواقف فقط بطريقة تتحالى باللباقة وحسن التقدير

" مكمم"مبادئھا، وإذا كان يشعر بأنه  ما دام المدعي موظفا في الوكالة، يجب عليه التزام

بفعل سياسات الوكالة ومبادئھا في مجال الحيادية، يمكن له أن يبحث عن عمل آخر خارج 

  . منظومة ا2مم المتحدة وغيرھا من وكا&ت الخدمة المدنية

  ھل ھناك أي أساس قانوني لطلب المدعي لQنتصاف؟

ن جميع ملفاته، كما التمي تعويضا عن التمس المدعي فسخ التدبير التأديبي وشطبه م .65

  .الضرر النفسي والمعنوي الذي قاساه بسبب قرار الوكالة

  :بعد الحكم أن .66
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 Qالوقائع التي استند إليھا التدبير التأديبي، وھو ا.يقاف عن العمل شھرا ب

  أجر، أثبِتت وفق المعقول؛

  الوقائع تدعم من الناحية القانونية وصف الفعل بسوء السلوك؛

  ا.جراء التأديبي كان متناسباً مع الذنب؛

السلطة ا&جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو 

  تحامل، أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون؛

   .تجد المحكمة أن طلب المدعي لQنتصاف ليس له أساس & في الواقع و& في القانون

  

  

  

  الخ'صة

  .سيسا على ما تقدم، الدعوى مردودةتأ .67

      

  

  _______________________       

  حضرة القاضية بانة بَرازي           

    

  2018       أيار /مايو 23بتاريخ  

                  

  

  2018أيار /مايو 23أدِخل في السجل بتاريخ  

  

  

              
    لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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