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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا أحمد محمد عطية أبو سعدة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم  .1

المتحدة *غاثة وتشغيل 8جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا 

("المدعى عليه")، وھو قرار فرض تدبير تأديبي عليه ھو رسالة لوم بسبب انتھاكه مبادئ 

  ة.            الحيادية في الوكال

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم على 2008أكتوبر/تشرين ا�ول  25اعتبارا من  .2

في مدرسة الجوفة ا8بتدائية للذكور ("مدرسة الجوفة") في مكتب إقليم  1والخطوة  9الدرجة 

  ا�ردن، وذلك بموجب تعيين محدد ا�جل.

ا�ونروا في ا�ردن إجراء تحقيق في ، أجاز مدير عمليات 2015أغسطس/آب  31في  .3

مبادئ الحيادية في الوكالة. وفي  همزاعم مؤداھا أن المدعي ارتكب سوء سلوك بسبب انتھاك

  من حساب المدعي على الفيسبوك.شاشة خضم مجريات التحقيق، أِخذت صور 

، جرت مقابلة المدعي بشأن مزاعم سوء السلوك سالفة 2015أغسطس/آب  31في  .4

  البيان. 

، أرسلت الوكالة رسالة الضمانات ا*جرائية إلى المدعي، 2015سبتمبر/أيلول  15في  .5

  وقد احتوت موجزا للنتائج التي توصل إليھا التحقيق.

، وكذلك بموجب رسالة 2015سبتمبر/أيلول  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

  ائية.، رد المدعي على رسالة الضمانات ا*جر2015سبتمبر/أيلول  29مؤرخة 

  في زمن 8حق، ظھرت مزاعم سوء سلوك جديدة ضد المدعي على المنوال نفسه.  .7

، طلب المحقق إلى 2015نوفمبر/تشرين الثاني  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

  مدير مدرسة الجوفة أن يسلم المدعي إشعار تحقيق. 
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 8في  أوصت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم ا�ردن في اجتماعھا المنعقد .9

بالتحقيق في المزاعم الجديدة بالتiزم مع التحقيق الجاري، وقد  2015نوفمبر/تشرين الثاني 

  8قت ھذه التوصية القبول من مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن. 

، جرت مقابلة المدعي بشأن مزاعم سوء السلوك 2015نوفمبر/تشرين الثاني  9في  .10

  الجديدة.

، أرسلت الوكالة إلى المدعي رسالة 2016أبريل/نيسان  4بعد ذلك، وتحديدا في  .11

ضمانات إجرائية أخرى بشأن المزاعم الجديدة سالفة الذكر، ورد المدعي على ھذه الرسالة في 

  . 2016يوليو/تموز  20

، أعلم مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن 2017مايو/أيار  14بموجب رسالة مؤرخة  .12

أنه قرر توجيه رسالة لوم إليه لتكون تدبيرا تأديبيا بسبب سوء سلوكه، أ8 وھو انتھاك المدعي 

  مبادئ الحيادية في الوكالة. 

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2017يوليو/تموز  13في  .13

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا 2017نوفمبر/تشرين الثاني  11في  .14

  .2017نوفمبر/تشرين الثاني  19فأرِسلت إلى المدعى عليه في للمنازعات ("المحكمة")، 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل إلى 2017ديسمبر/كانون ا�ول  19في  .15

  . 2017ديسمبر/كانون ا�ول  20المدعي في 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2018يناير/كانون الثاني  2في  .16

  ت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.فأرِسل

أكتوبر/تشرين ا�ول  24) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 189بموجب ا�مر رقم  .17

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع تقرير التحقيق ووثائق 189("ا�مر رقم  2018

  أخرى. 

ثم ، 189، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2018أكتوبر/تشرين ا�ول  30في  .18

  .2018نوفمبر/تشرين الثاني  1أرِسل إلى المدعي في 
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، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة أن تطلب 2018نوفمبر/تشرين الثاني  26في  .19

 28إلى المدعى عليه تقديم ترجمة لتقرير التحقيق، فأرسل الطلب إلى المدعى عليه في 

  . 2018نوفمبر/تشرين الثاني 

ديسمبر/كانون ا�ول  5) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 225بموجب ا�مر رقم  .20

  وثيقة أخرى.ن يرفع ")، أمرت المحكمة المدعى عليه أ225("ا�مر رقم  2018

ديسمبر/كانون ا�ول  10) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 228بموجب ا�مر رقم  .21

، رفضت المحكمة طلب المدعي الذي يلتمس فيه من المدعى عليه الترجمة العربية 2018

  ر التحقيق. لتقري

، وقد 225، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2018ديسمبر/كانون ا�ول  13في  .22

  ليكترونية المرسلة إلى المحكمة.أرفق نسخة للمدعي من الرسالة ا*

ديسمبر/كانون ا�ول  20) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 237بموجب ا�مر رقم  .23

 يقةللمدعى عليه بشأن إظھار الوث ا")، كررت المحكمة أمرھ237("ا�مر رقم  2018

  . 225المذكورة في ا�مر رقم 

، ثم 237، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2018ديسمبر/كانون ا�ول  31في  .24

  .2019يناير/كانون الثاني  3أرِسل إلى المدعي في 

 2019فبراير/شباط  13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 033بموجب ا�مر رقم  .25

  ")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم معلومات وتوضيحات معينة.033("ا�مر رقم 

، ثم أرِسل إلى 033، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2019فبراير/شباط  28في  .26

  .2019مارس/آذار  3المدعي في 

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه إذن المحكمة لرفع مiحظات 2019مارس/آذار  5في  .27

، فأرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم 033ه على ا�مر رقم على رد المدعى علي

  نفسه.

، 2019مارس/آذار  17) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 055بموجب ا�مر رقم  .28

  قبلت المحكمة طلب المدعي.
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، رفع المدعي تعليقاته على رد المدعى عليه على ا�مر رقم 2019مارس/آذار  21في  .29

  .2019مارس/آذار  24المدعى عليه في ، ثم أرِسلت إلى 033

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .30

i(  إن التحقيق في مزاعم سوء السلوك ضده بشأن مبادئ الحيادية في الوكالة أجري

  بطريقة تعسفية، كما اعترته أخطاء إجرائية وأخطاء في القانون؛

ii(  كوى قدم ضد المحقق شكان ينبغي تكليف محقق آخر بإجراء التحقيق، 8 سيما أنه

  من سلوك محظور؛

iii( لم يكن للمحقق حق القدوم إلى منزله لجعله يوقع بعض الوثائق؛  

iv( حقق م8تحاد في مقابلة المدعي، رفض البعد التصريح كتابيا لحضور رئيس ا

  حضور رئيس ا8تحاد في يوم المقابلة؛ 

v(  ،مقصود واللم يُعلم بصورة سليمة تراعي حسن التوقيت عن العملية التحقيقية

  ساعة من موعد المقابلة؛  24بذلك إخباره مقدما قبل 

vi(  أعِطي إشعارا كتابيا بالتحقيق وأرِسلت إليه رسالة الضمانات ا*جرائية بعد

  مقابلته؛شھرين من 

vii(  لم تقدم له نسخة مموھة أو غير مموھة من تقرير التقييم ا�ولي وتقرير التحقيق؛

  و

viii( لة بشأن الحيادية، كما لم يتلق ر التنظيمي للوكاھو يجھل مفھوم الحيادية وا*طا

  تعليمات أو تدريب في مجال الحيادية.  يأ

  يلتمس المدعي ما يلي: .31

i(  ؛iأن يقدم له تقرير التحقيق كام  
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ii(  عقد جلسة استماع أمام المحكمة؛  

iii(  فسخ القرار الطعين القاضي بتوجيه رسالة لوم إليه بصفة إجراء تأديبي؛ و  

iv( حقوقه في الضمانات ا*جرائية، وكذلك عن ا�ضرار  التعويض عن انتھاك

  المعنوية التي تكبدھا. 

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .32

i( اتُخذ التدبير التأديبي حسب ا�صول، وكذلك بموجب ا*طار التنظيمي المعتد به؛  

ii(  بفعل تحقيق  معقولةإن الوقائع التي أرِسي عليھا التدبير التأديبي قد أثبِتت بصورة

  أجري بموجب ا*طار التنظيمي ذي الصلة المتبع في الوكالة؛

iii( سياسية، ومجدت يعةكانت المنشورات التي وضعھا المدعي تحريضية، وذات طب 

  العنف، ولم تكن 8ئقة بمركز موظف في ا�ونروا؛  

iv( كانت العقوبة متناسبة مع فداحة الذنب؛  

v(  معيب إجرائيا نعي غير سديد، وليس في محله، إن نعي المدعي على التحقيق بأنه

  ويجب رفضه؛ 

vi(  التي وقعھا  2015أغسطس/آب  31تبين رسالة إشعار بدء التحقيق المؤرخة

المدعي أن المدعي أعلِم بصورة سليمة ومراعية لحسن التوقيت عن العملية التحقيقية، 

  ساعة من بدئھا؛  24وذلك قبل 

vii(  للمدعي كافة تفاصيل نتائج التحقيق والتھم ، قُدمت إجرائيةضمانات سالة رفي

  المثارة ضده، كما أعطي الفرصة للرد عليھا؛

viii(  ن زعم المدعي أن المحقق جاء إلى منزله، وقد عجز المدعي عن تقديم أيiبط

  دليل يدعم ھذا الزعم؛ و 
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ix( .نتصاف الذي يلتمسه المدعيi8 أساس قانونيا ل  

  وى بكاملھا.يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدع .33

  ا"عتبارات

  المسائل التمھيدية

أما في مسألة طلب المدعي لعقد جلسة استماع، فقد استعرضت المحكمة جميع الوثائق  .34

والمعلومات، وترى أن المادة المرفوعة من الطرفين كافية للبت في الدعوى. ولما كان ذلك، 

  8 حاجة إلى جلسة استماع شفھية. 

قرير التحقيق، فقد أرسلت المحكمة نسخة منه إلى وفي طلب المدعي لنسخة من ت .35

  المدعي، وبذلك انحل ھذا الطلب إلى الجدل.

  موضوع الدعوى

  ا�صول القانونية 

 ىعيتمثل في رسالة اللوم. أما المديطعن المدعي في قرار فرض تدبير تأديبي عليه  .36

عليه، فيحاجج أن المدعي خرق مبادئ الحيادية المتبعة في الوكالة، مما يجعل فرض التدبير 

  التأديبي مراعيا لuصول. 

، أجاز مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن إجراء تحقيق في 2015أغسطس/آب  31في  .37

ي فوزاعم مؤداھا أن المدعي ارتكب سوء سلوك بسبب انتھاك مبادئ الحيادية في الوكالة. م

خضم التحقيق، أخذت صور شاشة من حساب المدعي على الفيسبوك، ثم جرت مقابلته 

  .2015أغسطس/آب  31بخصوص ھذه المزاعم في 

المدعي،  ، أرسلت الوكالة رسالة الضمانات ا*جرائية إلى2015سبتمبر/أيلول  15في  .38

وقد احتوت موجزا للنتائج التي توصل إليھا التحقيق. وتذكر الرسالة ما يلي في ا�جزاء ذات 

  الصلة: 

حصل التحقيق الذي أجرته الوكالة على وثائق على ھيئة صور شاشة 
ات والمنشورات المسيئة التي ُحّملت على وسائل حفمن عدد من الص
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ا�دلة التي جرت حيازتھا التواصل ا8جتماعي "الفيسبوك". وتشمل 
تعابير مسيئة تتنافى وا8لتزامات في مجال الحيادية و/أو 8 تليق بمركز 

وقد نُشرت في صفحات "مجموعة" فيسبوك موظف في ا�ونروا، 
وفي خضم التحقيق، قابلك  اسمھا "موظفو ا0ونروا في ا0ردن".

أغسطس/آب  31مسؤول التحقيقات في مكتب إقليم ا�ردن، وذلك في 
. وفي ذلك التاريخ، اعترفت أنك كنت أحد مديري ھذه 2015

.  نُشر بعض المحتوى المسيء في صفحة 2012"المجموعة" في عام 
كما  2012مجموعة "موظفو ا�ونروا في ا�ردن" المذكورة في عام 

ين من صور الشاشة المرفقة؛ وبصفتك أحد مديري ھذه الصفحة، ھو مب
تتوقع الوكالة منك اتخاذ التدابير لضمان عدم نشر مواد مسيئة فيھا أو 
على ا�قل أنك تستعرض الصفحة بانتظام وتزيل منھا المحتوى غير 

  المiئم (التشديد مضاف).

كذلك بموجب رسالة ، و2015سبتمبر/أيلول  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .39

، رد المدعي على رسالة الضمانات ا*جرائية. في وقت 2015سبتمبر/أيلول  29مؤرخة 

8حق، ظھرت مزاعم سوء سلوك من الطبيعة ذاتھا ضد المدعي؛ وقد أوصت لجنة قبول 

بالتحقيق في المزاعم الجديدة  2015نوفمبر/تشرين الثاني  8الشكاوى في اجتماعھا المنعقد في 

i9زم مع التحقيق الجاري، وتمت مقابلة المدعي بشأن مزاعم سوء السلوك الجديدة في بالت 

  . 2015نوفمبر/تشرين الثاني 

، أرسلت الوكالة إلى المدعي رسالة 2016أبريل/نيسان  4بعد ذلك، وتحديدا في  .40

زاء جضمانات إجرائية أخرى بشأن المزاعم الجديدة سالفة الذكر، وتذكر الرسالة ما يلي في ا�

  ذات الصلة: 

حاز التحقيق الذي أجرته الوكالة في ھذه المزاعم الجديدة وثائق على 
وسائل التواصل ھيئة صور شاشة لمنشورات غير 8ئقة ُحّملت على 

  ا"جتماعي "فيسبوك" من خ;ل حساب يحمل اسم "أحمد أبو سعدة".
ضيھا قتتشمل ا�دلة التي تم جمعھا صورا 8 تنسجم وا8لتزامات التي ت

الحيادية و/أو 8 تنسجم ومركز موظفي ا�ونروا.  ومن المبرزات أيضا 
حساب فيسبوك يحمل اسم "أحمد أبو سعدة" فيه صور �صدقائك من 
بين موظفي الوكالة، وإعiن يحمل رقم ھاتفك [...] وھذا يؤكد أنك 
صاحب الحساب. ومن بين المبرزات أيضا صورة �بي جھاد أحد قادة 

تحرير الفلسطينية مع رشاش كiشنيكوف، وعبارة تقول "بين منظمة ال
  "، وأيضا شعار ا�ونروا (التشديد مضاف).16السكين والـ ف 

  .2016يوليو/تموز  20ورد المدعي على ھذه الرسالة في  .41
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، أعلم مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن 2017مايو/أيار  14بموجب رسالة مؤرخة  .42

ة لوم إليه لتكون تدبيرا تأديبيا بسبب سوء سلوكه، أ8 وھو انتھاك المدعي أنه قرر توجيه رسال

مبادئ الحيادية في الوكالة. ھذه ھي رسالة اللوم مدار الطعن، وھي تشير إلى رسالة الضمانات 

  .  2015سبتمبر/أيلول  15ا*جرائية التي أرِسلت إلى المدعي في 

  جزء ذي الصلة على ما يلي: في ال 2017مايو/أيار  14تنص رسالة اللوم المؤرخة  .43

 في الشخصيةعلى وجه الخصوص، ثبُت أنك وضعت على صفحتك 

الفيسبوك منشورات/تعابير مسيئة تتعارض وا8لتزامات التي تقتضيھا 
منشورات وتعابير 8 تليق بمركز موظف في الحيادية منك، وھي 
  ا�ونروا، ومن ذلك:

لصورة �بي جھاد، منشور  -مايو/أيار (السنة مجھولة)  14في  �
وھو أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية مع صورة لرشاش 

  كiشنيكوف.

منشور فيه مقالة  -أكتوبر/تشرين ا�ول (السنة مجھولة)  15في  �
  " (التشديد مضاف).16بعنوان:  "بين السكين والـ ف 

رسالة  فيتiحظ المحكمة أن الوقائع التي وضعت ا�ساس لمعاقبة المدعي، وھي المبينة  .44

، مختلفة عن الوقائع المسطورة في رسالة الضمانات 2017مايو/أيار  14اللوم المؤرخة 

، وھي التي وردت ا*شارة إليھا في رسالة اللوم. 2015سبتمبر/أيلول  15ا*جرائية المؤرخة 

بتحديد أدق، تشير رسالة الضمانات ا*جرائية إلى المنشورات التي وضعت على "مجموعة" 

في حين تُعنى رسالة اللوم بالمنشورات التي اسمھا "موظفو ا�ونروا في ا�ردن"،  فيسبوك

  وضعھا المدعي على صفحته الشخصية في الفيسبوك.  

ترى المحكمة أن ھذه ا*شارة الخاطئة غلطة من جانب الوكالة، وأن ھذا الخلل لم يسفر  .45

عن أي عواقب بشأن حق المدعي في تسلّم رسالة ضمانات إجرائية، والسبب ھو أن رسالة 

احتوت الوقائع التي �جلھا عوقب  2016أبريل/نيسان  4الضمانات ا*جرائية الثانية المؤرخة 

. لما كان ذلك، حفظت رسالة 2017مايو/أيار  14في رسالة اللوم المؤرخة المدعي الواردة 

  الضمانات ا*جرائية الثانية حقوق المدعي في ا*جراءات العادلة، وقد ُدعي المدعي للرد عليھا. 
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  حا8ت الخلل في العمليتين التحقيقيتين 

قيتين. ين التحقيفي القضية الحاضرة، قدم المدعي حججا عديدة بشأن الخلل في العمليت .46

وفي ھذا المقام، تستحضر المحكمة أنھا تستطيع فقط النظر في الحجج المزعومة التي قد تؤثر 

iوة على ذلك، لما كان ھناك تحقيقان، وحيث إن القرار الطعين قام عفي شرعية رسالة اللوم. 

ط مزاعم الخلل فقفقط على النتائج والتوصيات التي قدمھا التحقيق الثاني، فستتناول المحكمة 

  بما يخص التحقيق الثاني.

وء ظھرت مزاعم سفقد  ،وفي ھذا المنعطف، من الجدير التذكير بوقائع التحقيق الثاني .47

سلوك جديدة ضد المدعي 8نتھاكه مبادئ الحيادية في الوكالة، وبموجب رسالة إليكترونية 

جوفة أن يسلم المدعي ، طلب المحقق إلى مدير مدرسة ال2015نوفمبر/تشرين الثاني  1مؤرخة 

أبريل/نيسان  4، جرت مقابلة المدعي؛ وفي 2015نوفمبر/تشرين الثاني  9في وإشعار تحقيق. 

 20أرسلت الوكالة إلى المدعي رسالة ضمانات إجرائية رد عليھا المدعي في  2016

، وجه مدير عمليات 2017مايو/أيار  14. أخيرا، وبموجب رسالة مؤرخة 2016يوليو/تموز 

  نروا في ا�ردن رسالة لوم إلى المدعي. ا�و

في تضارب مصالح �نه ھو الذي أثار وقع في المستھل، يزعم المدعي أن المحقق  .48

المزاعم وجمع ا�دلة ضد المدعي، و8 سيما بأخذ صور شاشة من صفحة المدعي على 

 وقع بعضالفيسبوك. ومن حجج المدعي أن المحقق لم يكن له حق القدوم إلى منزله لجعله ي

الوثائق. �جل ھذه ا�سباب، يحاجج المدعي أنه رفع شكوى من سلوك محظور ضد المحقق، 

 روأنه كان ينبغي من بعد تلك اللحظة أن يُوكل التحقيق إلى محقق آخر. في ھذا المقام، تذكّ 

المحكمة المدعي أنه بناء على مزاعم سوء السلوك المثارة ضد المدعي، كان متخذ قرار 

في المزاعم مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن وليس المحقق. عiوة على ذلك، يطعن التحقيق 

عليه في أن المحقق ذھب إلى منزل المدعي؛ وقد عجز المدعي عن تقديم أي دليل  ىالمدع

  ولذلك، 8 أساس لحجة المدعي أن المحقق وقع في تضارب مصالح.  يدعم زعمه ھذا.

علم عن العملية التحقيقية بصورة سليمة وحسنة التوقيت، يُ لم ثانيا، يحاجج المدعي أنه  .49

ات الفنية لدائرة خدمات الرقابة ميفي ھذا الصدد، تنص التعلساعة من بدئھا.  24أي قبل 

   على ما يلي:  2016سبتمبر/أيلول  29السارية من  2016/02الداخلية رقم 
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إشعار الشخص موضوع التحقيق على المحقق  . قبل المقابلة،27
بالمزاعم المثارة ضده، وذلك بتقديم وصف عام للوقائع التي يُزعم أنھا 
حدثت، وكذلك �حكام ا*طار التنظيمي التي يُزعم أنه انتھكھا. وينبغي 
ل�شعار أن يشمل حقوق ا�شخاص موضوع التحقيق وواجباتھم. وھذا 

من المقابلة (مع عدم  ساعة 24ا*شعار يجب أ8 يحدث قبل أقل من 
احتساب العطل ا�سبوعية وأيام العطل) إ8 إن وجدت أسباب استثنائية 
لiعتقاد أن ا*شعار المسبق من ھذا القبيل سيھدد نزاھة التحقيق أو 

وينبغي �ي تنازل عن ھذا ا*شعار المسبق أن يكون مصرحا فعاليته. 
اخلية، مات الرقابة الدمن قبل رئيس شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدبه 

    أو أن يتنازل عنه كتابيا الشخص موضوع التحقيق.

ساعة احتُرم في إطار التحقيق الثاني. وعلى  24تiحظ المحكمة أن مبدأ ا*شعار قبل  .50

 2016/02التعليمات الفنية لدائرة خدمات الرقابة الداخلية رقم  أي حال، تشدد المحكمة على أن

وبھذا 8  ، أي بعد سنة من التحقيق الثاني،2016سبتمبر/أيلول  29دخلت حيز السريان في 

  تقوم لحجة المدعي قائمة. 

ثالثا، يحاجج المدعي أن طلبه لوجود طرف ثالث خiل المقابلة ُرفض. في ھذا الشأن،  .51

  على ما يلي:  2016/02التعليمات الفنية لدائرة خدمات الرقابة الداخلية رقم تنص 

وع التحقيق في حضور محام خiل حق للشخص موض. 8 29
موضوع التحقيق طرف ثالث  المقابiت، لكن يجوز أن يرافق الشخصَ 

. ويجب أن يكون المراقب حاضرا بصفة لتوفير الدعم العاطفي لهمراقب 
، ويجب أ8 يُسمح له بالتدخل أو مقاطعة على نحو صارمشخصية 

لك. وقبل المقابلة، كما يجوز أن يُطلب منه مغادرة المقابلة إذا فعل ذ
الشروع في المقابلة، يجب على المراقب أن يتعھد كتابيا بعدم إفشاء 
محتويات المقابلة، ويجب أن يكون متاحا في الزمن المقرر للمقابلة، 
وينبغي أ8 تكون له صلة بالتحقيق. ھذا ويبقى حضور الطرف الثالث 

    المراقب خاضعا 8جتھاد المحقق (التشديد مضاف).

المتقدم جواز حضور مراقب مع الشخص موضوع التحقيق بھدف يتجلى من النص  .52

مؤازرته عاطفيا؛ بيد أن المدعي في القضية الماثلة أمامنا 8 يزعم أنه احتاج ھذه المؤازرة 

مات الفنية التعليالعاطفية من رئيس اتحاد الموظفين. لكن، كما تقدم في سالف البيان، ما سرت 

إ8 بعد عام تقريبا من المقابلة. وبھذا 8 تقوم  2016/02قم لدائرة خدمات الرقابة الداخلية ر

  لحجة المدعي قائمة.
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  التدبير التأديبي

، ُوجھت إلى المدعي رسالة لوم بسبب سوء 2017مايو/أيار  14بموجب رسالة مؤرخة  .53

 قضت محكمة ا�مم المتحدة وقدسلوكه المتمثل في انتھاك مبادئ الوكالة في مسألة الحيادية. 

  بما يلي:  Portillo Moya 2015-UNAT-523من حكمھا  17في الفقرة  لiستئناف

عند التصدي للقضايا التأديبية، يتمثل دور ا8ستعراض القضائي في 
التثبت من أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثبِتت، وفيما إن كانت 
ع م الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة

  الذنب.

  إثبات الوقائع •

بعد ورود مزاعم سوء سلوك جديدة ضد المدعي بسبب انتھاكه مبادئ الوكالة في مجال  .54

 2015نوفمبر/تشرين الثاني  8الحيادية، أوصت لجنة قبول الشكاوى في اجتماعھا المنعقد في 

ى وبناء علبإجراء تحقيق فيھا، وقد اعتمد مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن ھذه التوصية. 

 9ذلك، أجري التحقيق بموجب ا*طار التنظيمي للوكالة، وجرت مقابلة المدعي في 

وفي أثناء المقابلة، لم ينكر المدعي أن حساب الفيسبوك المعني . 2015نوفمبر/تشرين الثاني 

كان حسابه الشخصي، بل زعم أنه كان يستخدم الحساب المعني في الماضي، وأن الحساب 

ستة أشھر تقريبا، وأنه ما فتئ عاجزا عن الدخول إليه. أما الصورة المعنية اختُرق قبل 

المنشورة على صفحة المدعي الشخصية في الفيسبوك، فيزعم المدعي أنه لم يكن يعلم بأمرھا. 

"، أفاد المدعي أنھا كانت منشورة على 16وفي شأن المقالة المعنونة "بين السكين والـ ف 

  ش في السويد.حساب فيسبوك لكاتب يعي

أرسلت الوكالة إلى المدعي رسالة ضمانات إجرائية رد عليھا  2016أبريل/نيسان  4في  .55

. وفي معرض رده عليھا، أفاد المدعي أنه امتثل تماما 2016يوليو/تموز  20المدعي في 

ا*طار التنظيمي للوكالة وأن المزاعم ضده كانت كاذبة جملة وتفصيi. ولو افترضنا أن 

ادق، ترى المحكمة أن المدعي مسؤول عن ضمان استخدام حسابه على الفيسبوك المدعي ص

المدعي يعرف أن حسابه اختُرق وأنه عجز كان استخداما يوافق ا*طار التنظيمي للوكالة. إن 

عن الدخول إليه مدة ستة أشھر، كان ينبغي له على ا�قل أن يبرھن أنه اتخذ ا*جراءات المiئمة 

  ك بشأن الحسابات المخترقة. التي يوصي بھا فيسبو
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وفي ھذا المقام، من الفائدة استحضار فقه محكمة ا�مم المتحدة لiستئناف في مضمار  .56

-Molari 2011قضت محكمة ا�مم المتحدة لiستئناف في حكمھا فقد  ،معيار ا*ثبات

UNAT-164  :بما يلي  

ندما ع . إن المسائل التأديبية ليس جنائية، و8 تھدد حرية المذنب، لكن30
يكون إنھاء الخدمة نتيجة محتملة، ينبغي أن نطلب برھانا كافيا. ونقضي 
بوجوب إثبات سوء السلوك بدليل جلي ومقنع عندما يكون إنھاء الخدمة 
نتيجة ممكنة، علما أن البرھان الجلي والمقنع يطلب ما يفوق رجحان 

 صدق البينة لكن أقل من البرھان ا�بعد من الشك المعقول، بمعنى أن

  الوقائع المؤكدة راجح رجحانا كبيرا. 

 تفي قضية حديثة تعلقت باختفاء زجاجة نبيذ أدى إلى طرد الموظف المتورط، أفاد  .57

  بما يلي:  Ibrahim 2017-UNAT-776محكمة ا�مم المتحدة لiستئناف في حكمھا 

. في ھذه القضية، وعدا عن الصلة المباشرة بين تiعب السيد إبراھيم 46
جة النبيذ وفقدانھا، وبا�خذ في الحسبان شريط الفيديو وتناقضات بزجا

السيد إبراھيم، فمن الراجح رجحانا كبيرا أن السيد إبراھيم أخذ زجاجة 
النبيذ. وإن لم يكن قد أخذھا، وجب عليه تقديم تفسير آخر لما أظھره 

ضي منه التعاون مع تقشريط الفيديو 8 سيما بخصوص واجبه الذي ي
(ت)، وكذلك  2.1ق ا*داري بموجب قاعدة النظام ا*داري رقم التحقي

بحكم منصب رقيب أمن الذي كان يشغله آنذاك؛ بيد أنه لم يفعل ذلك رغم 
توافر الفرصة له في ثiث مقابiت، وفي خiل التحقيق، وفي جلسة 

  ا8ستماع أمام محكمة ا�مم المتحدة للمنازعات.

المحكمة البت فيما إن كان من الراجح رجحانا كبيرا بموجب ھذا الفقه القانوني، على  .58

إن القضية  حيثوأن المدعي تشارك المنشورات المسيئة في صفحته الشخصية على الفيسبوك. 

الحاضرة ليس قضية جنائية، وحيث إنھا 8 تھدد حرية المدعي، وفي ضوء الفقه القانوني 

ة وا8عتبارات آنفة الذكر، تقضي المحكم تلمحكمة ا�مم المتحدة لiستئناف بشأن معيار ا*ثبا

أن من الراجح رجحانا كبيرا أن حساب الفيسبوك كان ما يزال تحت إدارة المدعي، وأن المدعي 

ھو الذي تشارك في المنشورات المسيئة على صفحته على الفيسبوك. لما كان ذلك، تقضي 

  دلة واضحة ومقنعة. المحكمة أن الوقائع التي قام عليھا التدبير التأديبي ثبتت بأ

  سوء السلوك •

على المحكمة ا�ن البحث فيما إن كان الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك. نسرد تاليا  .59

  لساري على ھذه القضية.نصوص ا*طار التنظيمي ا
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  على ما يلي:  1.1ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم  .60

بأداء وظائفھم واضعين  إن الموظفين، بقبولھم التعيين، إنما يتعھدون
  مصالح الوكالة وحدھا.نصب أعينھم 

  على ما يلي: 4.1ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم   .61

على الموظفين التصرف في جميع ا�وقات بطريقة تليق بمركزھم 
بصفتھم موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ8ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض 

تھم مع الوكالة. وعليھم تفادي أي فعل، و8 سيما مع ا�داء السليم لواجبا
أي نوع من التصريح العلني، قد يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا 
المركز من نزاھة، واستقiل، وحياد. وفي حين 8 يُنتظر منھم التخلي 
عن مشاعرھم الوطنية، أو قناعاتھم السياسية والدينية، إ8ّ أن عليھم أن 

  ظ واللباقة المطلوبَين منھم بسبب توظيفھم في الوكالة.يتذكروا دائما التحف

  على ما يلي: 7.1ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم  .62

يجوز للموظفين ممارسة حق التصويت، لكن عليھم أ8ّ يشتركوا في أي 
نشاط سياسي ينافي ا8ستقiل والحياد اللذين يقتضيھما مركزھم، أو قد 

  يضر بھما.

 1) الساري منذ A/1/Part V(1ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .63

  على ا�تي: 2007يوليو/تموز 

بموجب المبادئ والممارسات الراسخة في ا�مم المتحدة، على الموظفين 
التحلي في جميع ا�وقات، وفي سلوكھم الرسمي والشخصي، با8ستقiل 

  ھم موظفين في الوكالة.والتجرد، وھذا متأصل ضمنا في مركزھم بصفت

 J/13/2014تستشھد المحكمة بالتعميم الذي نشره مكتب إقليم ا�ردن بشأن الحيادية  .64

، و8 سيما ا�جزاء ذات الصلة، وقد 2014أبريل/نيسان  22") المؤرخ 2014("منشور عام 

  جاء فيھا:

يجب ا8متناع في جميع ا�وقات عن ا�قوال وا�فعال ذات الطبيعة 
   السياسية، أو التي يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا كذلك.

[…]  

في الوقت الذي تقّدر فيه الوكالة أن منصات التواصل ا8جتماعي تخلق 
فرصا حيوية جديدة للتواصل، ومع أنھا تقر بفوائد ھذه ا�دوات، إ8 أنھا 

قد تنطوي على أثر بالغ وضار تعي ما يرتبط بھا بمخاطر وتحديات 
  عة الوكالة و/أو تمويلھا المستقبلي.يطال سم
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نظرا إلى كون المواقع ا*ليكترونية ووسائل التواصل ا8جتماعي 
منصات عامة، قد يخضع استخدام الموظفين لھا للنظامين ا*داري 
وا�ساسي للموظفين. وفي ھذا المقام، ھذا تذكير للموظفين بمن فيھم 

النظامين ا*داري وا�ساسي اتحادات الموظفين بأن يمتثلوا دائما أحكام 
للموظفين في مسألة الحيادية والتجرد، وأن انخراطھم في وسائل 
التواصل ا8جتماعي يبقى خاضعا ل�طار التنظيمي للوكالة بشأن سلوك 
الموظفين بما في ذلك العiقات بين موظفي ا�ونروا [نص منقول] 

ير من والنظام ا*داري للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين وغ
ا*صدارات ا*دارية ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية. 

إن أي مشاركة من الموظفين في المواقع ا*ليكترونية أو  بناء على ذلك،
وسائل التواصل ا8جتماعي مما يمكن اعتبارھا خرقا ل�طار التنظيمي 
 )قد تشكل سوء سلوك وبالتالي قد تستوجب فرض تدبير (أو تدابير

  تأديبية.

في الحا8ت التي يساور فيھا الموظفين شك بشأن التزاماتھم، أو يكونون 
بحاجة إلى مزيد من التوضيح أو التفسير للقوانين، ينبغي لھم ا8تصال 

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

، كما ذكر 2011 قدم المدعى عليه للمحكمة "صحيفة وقائع" تحمل تاريخ مارس/آذار .65

"دورة إليكترونية أعدھا مكتب ا�خiقيات للوكالة كافة" جرى إطiقھا في يناير/كانون الثاني 

  ، وقد تناولت مبدأ الحيادية.2013

كان ا*طار التنظيمي وا*داري المعمول به ساريا في الزمن الذي كانت فيه منشورات  .66

ة لمدعي الزعم أنه لم يكن يعلم مبادئ الحياديالمدعي موجودة على الفيسبوك، ولذلك 8 يستطيع ا

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

في الوكالة كما ھي مبينة في النظامين ا�ساسي وا*داري وغيرھما من ا*صدارات ا*دارية 

وك. وواقع الحال أن توجيه شؤون الموظفين ذات الصلة كما تقدم، وارتكب بفعله ھذا سوء سل

A/1 يطلب إلى الموظفين أن يتحلوا في جميع 2007، الذي يعود تاريخه إلى يوليو/تموز ،

بالتجرد المتأصل ضمنا في مركزھم بصفتھم  وفي كل من سلوكھم الرسمي والشخصيا�وقات 

ا على أن الصور التي نشرھموظفين في وكالة أممية. كان ينبغي للمدعي بصفته معلما أن يعلم 

  الفيسبوك كانت انتھاكا لمبادئ الحيادية في الوكالة. 

يقدم المدعى عليه حجة صائبة مفادھا أن من الحاسم لuونروا، بصفتھا وكالة أممية  .67

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

أطراف الصراع وغيرھم من أصحاب المصلحة؛ وبغية صون ھذه الثقة والدول المضيفة و

وضمان الحصول على التمويل من المانحين، يجب على الوكالة التزام المبادئ ا*نسانية 
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ا�ساسية التي تعد الحيادية أحدھا، وذلك �نه 8 غنى عنھا �جل سiمة وأمن موظفي ا�ونروا 

يم الخدمات إلى الiجئين بفعالية. ما دام المدعي موظفا في وممتلكاتھا وقدرة موظفيھا على تقد

  الوكالة، يجب عليه التزام مبادئھا.

لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن المدعي لم يتصرف بطريقة تليق بمركزه موظفا في  .68

  الوكالة، و8 مناص من اعتبار أفعاله سوء سلوك. 

  التناسب •

مثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في النظر بعد وصف أفعال المدعي بأنھا سوء سلوك، تت .69

  إن كانت التدابير التأديبية المفروضة عليه متناسبة مع الذنب. 

من النظام ا*داري للموظفين المحليين رقم  4يجب التذكير في ھذا الصدد أن الفقرة  .70

وة iتفيد أن فرض تدبير تأديبي أمر يقع ضمن "السلطة ا8جتھادية للمفوض العام". ع 1.110

 Mousa 2014-UNAT-431على ذلك، قضت محكمة ا�مم المتحدة لiستئناف في حكمھا 

أن استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير التأديبي مع الذنب يقتصر على الحا8ت التي تبدو 

  فيھا العقوبة "غير معقولة أو تعسفية أو شابتھا عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز".

قضية الماثلة أمامنا معلم، مما يجعل سلوكه أكثر خطورة �نه يضطلع إن المدعي في ال .71

بواجب ضرب قدوة حسنة لطiبه، وبواجب احترام قيم ا�مم المتحدة، وأن يعمل وفقا لمعايير 

السلوك المنتظر من موظف خدمة مدنية يعمل تحت راية ا�مم المتحدة. تعيد المحكمة إلى 

متخذ في حق المدعي، أ8 وھو رسالة اللوم، ليس التدبير التأديبي ا�ذھان أن التدبير التأديبي ال

ا�شد الذي تستطيع الوكالة فرضه على الموظف، كما 8 يبدو أن ھذا التدبير مجافيا للمعقول 

أو تعسفيا، كما 8 يوجد دليل على أن عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز شابت ا*جراءات 

لمحكمة أن التدبير التأديبي المفروض على المدعي كانت متناسبا لما كان ذلك، تقضي االمتخذة. 

  مع طبيعة سوء السلوك وجسامته.

  الخ;صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .72

  الدعوى مردودة. 
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  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  

  2019مارس/آذار  31بتاريخ 

  .2019مارس/آذار  31أدِخل في السجل بتاريخ 

  مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمانلوري 
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