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  مقدمة

حدة ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المت") المدعي("ھذه دعوى رفعھا ھشام عطايا   .1

المدعى ("2غاثة وتشغيل >جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا 

، وھو قرار فرض تدبير تأديبي عليه يتمثل في إيقافه عن العمل شھرا ")الوكالة"أو " عليه

           .                                 بQ أجر بسبب انتھاكه مبادئ الحيادية المتبعة في الوكالة

  الوقائع

، دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة بصفة 2010كانون ا�ول /ديسمبر 12في   .2

  .مدرب مھني في مدرسة مركز تدريب وادي السير التابع لVونروا

، أجاز مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن إجراء 2015كانون ا�ول /ديسمبر 16في   .3

كب سوء سلوك؛ واشتمل التحقيق على صورة من تحقيق في مزاعم مؤداھا أن المدعي ارت

صفحة فيسبوك احتوت جملة أمور منھا صورة �حد قادة فصيل من الفصائل مع تعليق يؤيد 

   . العمليات ا>ستشھادية والثأر

، أرسلت الوكالة رسالة الضمانات ا2جرائية إلى المدعي، 2016آذار /مارس 14في   .4

  .إليھا التحقيقوقد احتوت موجزا للنتائج التي توصل 

  .، رد المدعي على رسالة الضمانات ا2جرائية2016آذار /مارس 21في   .5

، أعلم مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن 2017أيار /مايو 21 مؤرخةرسالة بموجب   .6

المدعي أنه قرر إيقافه عن العمل شھرا بدون أجر جزاًء لسوء السلوك المتمثل في انتھاك 

كرت الرسالة ثبوت وضعه تعليقا على الجدول واستذ. مبادئ الحيادية المتبعة في الوكالة

على حساب فيسبوك لشخص آخر، وقد احتوى التعليق مادة مسيئة > ) تايم >ين(الزمني 

  . تنسجم والتزاماته في مسألة الحيادية، و> تليق بمركزه بصفته موظفا في ا�مم المتحدة

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

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا 2017أيلول /سبتمبر 21في   .8

  . 2017أيلول /سبتمبر 28، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في ")المحكمة("للمنازعات 



Case No. UNRWA/DT/JFO/2017/153  

Judgment No. UNRWA/DT/2018/061  

 

Page 3 of 10 

لرفع رده " طلب تمديد الوقت"رفع المدعى عليه  2017تشرين ا�ول /أكتوبر 27في   .9

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

  .، أرِسل الطلب إلى المدعي2017تشرين ا�ول /أكتوبر 29ا2جرائية للمحكمة، وفي 

تشرين الثاني /نوفمبر 8المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 156بموجب ا�مر رقم   .10

  .، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه2017

على الدعوى، ثم أرِسل ، رفع المدعى عليه رده 2017تشرين الثاني /نوفمبر 22في   .11

  .2017تشرين الثاني /نوفمبر 23الرد إلى المدعي في 

طلب تمديد الوقت لترجمة "، رفع المدعى عليه 2017كانون ا�ول /ديسمبر 6في   .12

  .، وفي اليوم نفسه، أرسل الطلب إلى المدعي"الرد

كانون /ديسمبر 17المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 182بموجب ا�مر رقم   .13

  .قبلت المحكمة طلب المدعى عليه، 2017ا�ول 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2017كانون ا�ول /ديسمبر 21في   .14

  .الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه

تشرين /أكتوبر 23المؤرخ ) UNRWA/DT/2018( 187بموجب ا�مر رقم   .15

  . تقرير التحقيق ووثائق أخرى، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع 2018ا�ول 

، رفع المدعى عليه الوثائق المطلوبة، فأرِسلت 2018تشرين ا�ول /أكتوبر 29في   .16

  .  2018تشرين ا�ول /أكتوبر 30إلى المدعي في 

  حجج المدعي

  :يقدم المدعي الحجج التالية  .17

i(  انتُھكت حقوقه بصفته موظفا في ا�ونروا؛  

ii(   ن كاتب التعليق، وحتى لو كان ھو ناشر عوقب على فعل لم يرتكبه، فھو لم يك

  الصورة والتعليق فQ ينبغي لومه �نه >جئ وفلسطين ھي وطنه؛
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iii(  لم يتلق أي تعليمات أو تدريب على الحيادية؛ و  

iv(   أحد مبادئ الوكالة التعبيرحرية.  

  :يلتمس المدعي ما يلي  .18

i(   إلغاء التدبير التأديبي وشطبه من جميع ملفاته؛ و  

ii(   النفسية والمعنوية التي عاناھا بسبب قرار الوكالةالتعويض عن العواقب.  

  حجج المدعى عليه

  :يقدم المدعى عليه الحجج التالية  .19

i(   اتُخذ التدبير التأديبي حسب ا�صول، وكذلك بموجب ا2طار التنظيمي المعتد

  به؛

ii(  إن تخلف المدعي عن تأمين حسابه > يبرر سوء سلوكه؛  

iii(  < رتكاب سوء السلوك؛ > يعد الجھل با2طار التنظيمي عذرا  

iv(  تقاصر المدعي عن تحديد أي نص قانوني يسّوغ سوء السلوك الذي ارتكبه، و  

v(  أساس قانونيا للتعويض الذي يلتمسه المدعي <  .  

  . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا  .20

  ا�عتبارات

أ> وھو  يطعن المدعي في قرار المدعى عليه القاضي بفرض تدبير تأديبي عليه،  .21

عليه، فيحاجج أن المدعي خرق مبادئ  ىأما المدع. ا2يقاف عن العمل شھرا بQ أجر

نسرد تاليا . الحيادية المتبعة في الوكالة، مما يجعل فرض التدبير التأديبي مراعيا لVصول

  .لساري على ھذه القضيةنصوص ا2طار التنظيمي ا

  : على ما يلي 1.1ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم   .22
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إن الموظفين، بقبولھم التعيين، إنما يتعھدون بأداء وظائفھم واضعين 
  .مصالح الوكالة وحدھانصب أعينھم 

  :على ما يلي 4.1ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم    .23

على الموظفين التصرف في جميع ا�وقات بطريقة تليق بمركزھم 
يھم أ>ّ يشتركوا في أي نشاط بصفتھم موظفين لدى الوكالة، وعل

وعليھم تفادي أي . يتعارض مع ا�داء السليم لواجباتھم مع الوكالة
فعل، و> سيما أي نوع من التصريح العلني، قد يضر بمركزھم أو بما 

وفي حين > يُنتظر . يقتضيه ھذا المركز من نزاھة، واستقQل، وحياد
ھم السياسية والدينية، إ>ّ منھم التخلي عن مشاعرھم الوطنية، أو قناعات

أن عليھم أن يتذكروا دائما التحفظ واللباقة المطلوبَين منھم بسبب 
  .توظيفھم في الوكالة

  :على ما يلي 1.7ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم   .24

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

  .أو قد يضر بھما

 1الساري منذ ) A/1/Part V(1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم   .25

  :على اwتي 2007كانون الثاني /يناير

بموجب المبادئ والممارسات الراسخة في ا�مم المتحدة، على 
الموظفين التحلي في جميع ا�وقات، وفي سلوكھم الرسمي 

شخصي، با>ستقQل والتجرد، وھذا متأصل ضمنا في مركزھم وال
  [...]بصفتھم موظفين في الوكالة

رسالة من  2012حزيران /يونيو 22تستحضر المحكمة أن المفوض العام نشر في   .26

ذّكر فيھا الموظفين بالمبادئ ا�ربعة ") 2012رسالة المفوض العام لعام ("أربع صفحات 

للعمل ا2نساني في جميع أرجاء العالم بما يشمل ا�ونروا، وھذه العالمية التي تشكل ا�ساس 

وبسطت الرسالة في . ا2نسانية، والحيادية، والتجرد، وا>ستقQل التشغيلي: المبادئ ھي

طياتھا جملة أمور منھا السلوك العام المنتظر من موظفي ا�ونروا، كما بينت لھم كيف أن 

ا>ستقQل والتجرد اللذين يجب أن يتحلى بھما موظفو انخراطھم في أنشطة سياسية قد يھدد 

> يسع الموظفين أن يقدموا "وقد جاء في الرسالة ما يلي في شأن السلوك العام . ا�ونروا

على أي فعل أو أن يدلوا بأي تصريح قد ينعكس سلبا على ا�ونروا أو ا�مم المتحدة، أو أن 
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لمية المتمثلة في ا2نسانية، والحيادية، وا>ستقQل، يشكك في التزامھم بالمبادئ ا2نسانية العا

  ".  والتجرد

 J/13/2014تستشھد المحكمة بالتعميم الذي نشره مكتب إقليم ا�ردن بشأن الحيادية   .27

، و> سيما ا�جزاء ذات الصلة، 2014نيسان /أبريل 22المؤرخ ") 2014منشور عام ("

  :وقد جاء فيھا

عن ا�قوال وا�فعال ذات الطبيعة  يجب ا>متناع في جميع ا�وقات
   .السياسية، أو التي يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا كذلك

[...]  

في الوقت الذي تقّدر فيه الوكالة أن منصات التواصل ا>جتماعي 
تخلق فرصا حيوية جديدة للتواصل، ومع أنھا تقر بفوائد ھذه 

قد تنطوي على  ا�دوات، إ> أنھا تعي ما يرتبط بھا بمخاطر وتحديات
  .أو تمويلھا المستقبلي/أثر بالغ وضار يطال سمعة الوكالة و

نظرا إلى كون المواقع ا2ليكترونية ووسائل التواصل ا>جتماعي 
منصات عامة، قد يخضع استخدام الموظفين لھا للنظامين ا2داري 

وفي ھذا المقام، ھذا تذكير للموظفين بمن فيھم . وا�ساسي للموظفين
ت الموظفين بأن يمتثلوا دائما أحكام النظامين ا2داري اتحادا

وا�ساسي للموظفين في مسألة الحيادية والتجرد، وأن انخراطھم في 
وسائل التواصل ا>جتماعي يبقى خاضعا لzطار التنظيمي للوكالة 
بشأن سلوك الموظفين بما في ذلك العQقات بين موظفي ا�ونروا 

للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين  والنظام ا2داري] نص منقول[
وغير من ا2صدارات ا2دارية ومعايير السلوك لموظفي الخدمة 

إن أي مشاركة من الموظفين في بناء على ذلك، . المدنية الدولية
المواقع ا2ليكترونية أو وسائل التواصل ا>جتماعي مما يمكن 

وبالتالي قد  اعتبارھا خرقا لzطار التنظيمي قد تشكل سوء سلوك
  .تأديبية) أو تدابير(تستوجب فرض تدبير 

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

  .التي ستسعد بتقديم المشورة[...] ا>تصال بدائرة الموارد البشرية 

، كما ذكر 2011آذار /تحمل تاريخ مارس" صحيفة وقائع"محكمة قدم المدعى عليه لل  .28

كانون /جرى إطQقھا في يناير" دورة إليكترونية أعدھا مكتب ا�خQقيات للوكالة كافة"

  . ، وقد تناولت مبدأ الحيادية2013الثاني 
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في  1321وسيرا على ھدى المحكمة ا2دارية السابقة لVمم المتحدة في حكمھا رقم   .29

  :IXفي الفقرة ) Derecha (2007قضية  

تود المحكمة التأكيد مرة أخرى أّن من ضمن السلطة ا>جتھادية 
لVمين العام الحكم فيما إن لبّى موظف معايير السلوك المسطورة في 

  [...] ميثاق ا�مم المتحدة والنظامين ا�ساسي وا2داري للموظفين أم >

-Haniya 2010ناف في حكمھا رقم سيرا على خطى محكمة ا�مم المتحدة لQستئ  .30

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 

فيما إن ) iii(>  فيما إن كانت الوقائع الُمثبَتة ترتقي إلى سوء السلوك أم) ii(أثبـِتت أم > 

لكن، نشير إلى اwتي استنادا إلى فقه . كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم >

، Abu Hamda 2010-UNAT-022محكمة ا�مم المتحدة لQستئناف في حكمھا 

  :37وتحديدا الفقرة 

القاعدة العرفية أن المحاكم > تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ>ّ 
ن ثمة دليل على عدم القانونية، أو عدم العقQنية، أو على خلل إن كا

  .إجرائي

  الوقائع 

، أجاز مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن إجراء 2015كانون ا�ول /ديسمبر 16في    .31

  تحقيق في مزاعم مؤداھا أن المدعي ارتكب سوء سلوك؛

، ورد عليھا 2016آذار /مارس 14أرسلت الوكالة رسالة الضمانات ا2جرائية في   .32

، وطعن في أن يكون ھو كاتب العبارة، وزعم أن أقاربه 2016آذار /مارس 21المدعي في 

ولو افترضنا أن ھذا صحيح، . وأصدقاؤه يعرفون كلمة المرور إلى حسابه على الفيسبوك

ترى المحكمة أن المدعي مسؤول عن ضمان استخدام حسابه على الفيسبوك استخداما 

  . ظيمي للوكالةيوافق ا2طار التن

في مسألة إثبات الوقائع التي تقام عليھا التدابير التأديبية إثباتا معقو>، تستحضر   .33

 1022المحكمة فقه المحكمة ا2دارية السابقة في ا�مم المتحدة التي قضت في حكمھا رقم 

  :Vبما يلي في الفقرة ) Araim (2001في قضية 
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يتھا أبعد من الشك المعقول، ا2دارة > يُطلب منھا أن تثبت قض. . . 
و> يترتب عليھا إ>ّ تقديم دليل كاٍف يدعم استنتاجاتھا وتوصياتھا، 

يكفي على نحو معقول 2قامة دعوى ’والمقصود بكلمة كاٍف ھو أنّه 
وبعبارة أخرى، فإن المقصود توافر وقائع كافية تتيح ‘ [...] قانونية

  .للقانون قد وقع التوصل إلى استد>ل معقول على أّن انتھاكا

تأسيسا على ما تقدم، تجد المحكمة أن الوقائع التي قام عليھا القرار الطعين قد أثبِتت،   .34

تقع على المدعي مسؤولية ضمان استخدام حسابه على الفيسبوك وفقا لzطار حيث 

  . التنظيمي لVونروا، لكنه تخلف عن النھوض بھذه المسؤولية في القضية الماثلة أمامنا

  وكسوء السل

كان ا2طار التنظيمي وا2داري المعمول به ساريا في الزمن الذي كانت فيه   .35

منشورات المدعي موجودة على الفيسبوك، ولذلك > يستطيع المدعي الزعم أنه لم يكن يعلم 

من الجلي أن المدعي . مبادئ الحيادية في الوكالة وأن نشر مواد غير حيادية كان ممنوعا

ي الوكالة كما ھي مبينة في النظام ا�ساسي وغيره من ا2صدارات انتھك مبادئ الحيادية ف

وواقع الحال أن توجيه شؤون . ا2دارية ذات الصلة، وارتكب بفعله ھذا سوء سلوك

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

بالتجرد المتأصل ضمنا في  شخصيوفي كل من سلوكھم الرسمي والفي جميع ا�وقات 

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

من الموظفين في المواقع ا2ليكترونية أو وسائل التواصل ا>جتماعي مما يمكن اعتبارھا 

) دابيرأو ت(وبالتالي قد تستوجب فرض تدبير  قد تشكل سوء سلوكخرقا لzطار التنظيمي 

كان ينبغي للمدعي بصفته مدربا مھنيا أن يعلم أن الصور التي نشرھا على . تأديبية

  . الفيسبوك كانت انتھاكا لمبادئ الحيادية في الوكالة

يقدم المدعى عليه حجة صائبة مفادھا أن من الحاسم لVونروا، بصفتھا وكالة أممية   .36

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

والمانحين والدول المضيفة وأطراف الصراع وغيرھم من أصحاب المصلحة؛ ولصون ھذه 

الثقة وضمان التمويل من المانحين، يجب على الوكالة التزام المبادئ ا2نسانية الرئيسية 

ن وسQمة موظفي التي تعد الحيادية أحدھا،  ناھيك عن أنه > غنى عن الحيادية لضمان أم

  .  ا�ونروا وممتلكاتھا وقدرة موظفيھا على تقدم الخدمات لQجئين بصورة فعالة
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من ا�ھمية بمكان . أما الحجج ا�خرى التي قدمھا المدعي، فھي حجج > اعتبار لھا  .37

أن يميز المدعي بين حقه في الرأي وتصرفه بصفته موظفا في الوكالة، ويجب أن يعبر 

المشار إليھا في ا2طار " اللباقة"و" والتحفظ" "التجرد"عن عن  �وقاتفي جميع اسلوكه 

حول معايير السلوك المنقحة  2014/07ينص التعميم رقم . التنظيمي وا2داري في الوكالة

  : 9لموظفي الخدمة المدنية الدولية على ما يلي في الفقرة 

لية تبقى صحيح أن اwراء الشخصية لموظفي الخدمة المدنية الدو[...] 
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 بغض 

عبير عن اwراء في وھذا يعني أنه ينبغي الت. النظر عن الوسيلة المستخدمة
  .بعض المواقف فقط بطريقة تتحالى باللباقة وحسن التقدير

  ما دام المدعي موظفا في الوكالة، يجب عليه التزام مبادئھا،   .38

  التناسب

-Aqel 2010-UNATكما قضت محكمة ا�مم المتحدة لQستئناف في حكمھا رقم   .39

كن مراجعته إ> في الحا>ت ، فإن مستوى العقوبة يقع ضمن صQحية ا2دارة، و> يم040

  ".مجافاة واضحة للعقل أو تعسفا صارخا"التي تشھد 

إن المحكمة إذا تنظر في مسألة التناسب، ومع اعترافھا بالسلطة ا>جتھادية الواسعة   .40

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

قضت محكمة ا�مم المتحدة . خاصا لطبيعة أي مدع من المدعينفإنھا تولي اعتبارا 

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

  :ا2شارة إلى سلوك أحد الموظفين

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

[...]  

إن المدعي في القضية الماثلة أمامنا مدرب مھني في مركز تدريب وادي السير، مما   .41

يجعل سلوكه أكثر خطورة، فھو شخص مثقف، ويضطلع بواجب احترام قيم ا�مم المتحدة، 

اية ا�مم وأن يعمل وفقا لمعايير السلوك المنتظر من موظف خدمة مدنية يعمل تحت ر

تعيد المحكمة إلى ا�ذھان أن التدبير التأديبي المتخذ في حق المدعي، أ> وھو . المتحدة
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ا2يقاف عن العمل شھرا بQ أجر، ليس التدبير التأديبي ا�شد الذي تستطيع الوكالة فرضه 

  .على الموظف

يقاف عن العمل الوقائع التي استند إليھا التدبير التأديبي، وھو ا2) 1(بعد الحكم بأن    .42

الوقائع تدعم من الناحية القانونية ا>ستنتاج أن ) 2(شھرا بQ أجر، أثبِتت وفق المعقول؛ 

السلطة ا>جتھادية ) 4(التدبير التأديبي كان متناسبا مع الذنب؛ و) 3(سوء سلوك وقع 

عن  للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى خارجة

الموضوع أو خطأ في القانون، تقرر المحكمة أن طلب المدعي لQنتصاف > أساس له > 

  . في الواقع و> في القانون

  الخ صة

  .تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة  .43

  

  (وقُع)                                                                                                

       _______________________

       

حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان        
      

  2018تشرين الثاني /نوفمبر 14بتاريخ  

  

                  

  

  2018تشرين الثاني /نوفمبر 14أدِخل في السجل بتاريخ 

  

  (وقُع)                           

  

              
    لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان


