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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.:  UNRWA/DT/JFO/2018/128  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2019/072  

Date:  28 November 2019  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    جوھر  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة 'غاثة 

    وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  المدعي يمثل نفسه 

  محامي المدعى عليه:

مايكل شوازفول (مدير دائرة الشؤون القانونية بالوكالة)
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  مقدمة

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

6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى عليه")، وتشغيل 

  ، وغرامة تعادل راتبه ا
ساسي 
سبوعين.عليه رسالة لوموھو قرار فرض 

  الوقائع

" D، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم "1982ديسمبر/كانون ا
ول  12اعتبارا من  .2

في الزمن مدار وفي مدرسة النزھة ا'عدادية الثانية للذكور.  1لخطوة وا 6على الدرجة 

 11الدعوى الراھنة، كان المدعي معلما في مدرسة البقعة ا6بتدائية الثانية للذكور على الدرجة 

  . 20والخطوة 

، تسلمت الوكالة شكوى من انتھاكات للنظامين ا
ساسي 2016يوليو/تموز  20في  .3

لى صفحة المدعي على الفيس بوك. في ا6جتماع رقم عمنشورة وا'داري للموظفين 

، أوصت لجنة قبول الشكاوى بإحالة القضية إلى 2016يوليو/تموز  24المنعقد في  15/2016

 4دائرة خدمات الرقابة الداخلية نظرا إلى احتمال وجود تضارب في المصالح. في 

  لية بغية التحقيق.، أحيلت القضية إلى دائرة خدمات الرقابة الداخ2016أغسطس/آب 

، قررت دائرة خدمات 2016ديسمبر/كانون ا
ول  15في تقييم أولي يحمل تاريخ   .4

الرقابة الداخلية إمكانية تحقيق مكتب إقليم ا
ردن في المزاعم، وذلك لعدم وجود صلة بين 

  مسألة تضارب المصالح والمزاعم قيد البحث.

نروا في ا
ردن إجراء تحقيق في ، أجاز مدير عمليات ا
و2017يوليو/تموز  3في  .5

  المزاعم المرفوعة ضد المدعي.

، أكد مجلس التحقيق أن صفحة الفيس 2017نوفمبر/تشرين الثاني  5في تقرير مؤرخ  .6

  ت:ھذا بيان للمنشورا؛ ونشورات فيھا خرقت مبدأ الحياديةبوك المعنية تخص المدعي، وأن الم

i( منشور ينتقد سياسة حكومة الو6يات المتحدة؛  
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ii(  منشور مع صورة يظھر فيھا رئيس فرنسي سابق وھو يؤجج سعير الحرب في

  سوريا وا'رھاب في فرنسا؛

iii(  منشور وتعليق يصفان طريقة قتل إسرائيل للناس في غزة؛  

iv( منشور يصف العرب الذين 6 يؤمنون بالجھاد بأنھم سيئين؛  

v( قصى مع علم فلسطين
  و  ؛منشور فيه قصيدة سياسية مع صورة تبين المسجد ا

vi(  شعب حقيرمنشور يصف الصھاينة بالمجرمين، والعرب على أنھم.  

، أصدر رئيس المكتب القانوني في إقليم ا
ردن رسالة 2018أبريل/نيسان  3في  .7

، ومنحه الفرصة للرد على النتائج التي توصل إليھا مجلس للمدعي الضمانات ا'جرائية

  التحقيق.

ضمانات ، رد المدعي على رسالة ال2018مايو/أيار  3 رسالة مؤرخةبموجب  .8

  ا'جرائية.

مدير عمليات ا
ونروا في  نائب ، قرر2018يوليو/تموز  1بموجب رسالة مؤرخة  .9

أن منشوراته/تعابيره مسيئة، و6 تنسجم مع  ا
ردن أن المدعي تورط في سوء سلوك، وذكر

التزاماته في مجال الحيادية، و6 مع سياسة ا
ونروا بشأن ا6ستخدام الشخصي لوسائل 

دير م نائب فرضوالتواصل ا6جتماعي، و6 تsئم مركزه بصفته موظفا في ا
مم المتحدة. 

  عمليات ا
ونروا في ا
ردن على المدعي لوما كتابيا وغرامة تعادل راتب أسبوعين.

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2018يوليو/تموز  11في  .10

يات الوكالة في ا
ردن ، ثبّت مدير عمل2018أغسطس/آب  8بموجب رسالة مؤرخة  .11

  القرار الطعين.

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2018أغسطس/آب  12في  .12

  . 2018أغسطس/آب  15("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2018سبتمبر/أيلول  14في  .13

  . 2018لول سبتمبر/أي 30المدعي في 
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، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه الترجمة العربية لرد المدعى 2018سبتمبر/أيلول  30في  .14

  .2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1إلى المدعى عليه في الطلب عليه والملحقات بs طمس، فأرِسل 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الرد، 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1في  .15

  . 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  2ب إلى المدعي في ثم أرِسل الطل

أكتوبر/تشرين ا
ول  16) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 179بموجب ا
مر رقم  .16

")، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه، ومنحت المدعي بعضا مما 179("ا
مر رقم  2018

  جاء في الطلب الذي رفعه إليھا.

عليه الترجمة العربية للرد على  ، رفع المدعى2018ديسمبر/كانون ا
ول  30في  .17

  .2018ديسمبر/كانون ا
ول  31الدعوى، ثم أرِسلت إلى المدعي في 

) الترجمة 1، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه ما يلي: 2019يناير/كانون الثاني  2في  .18

) ا'ذن لرفع مsحظات على تعليقات المدعى 3) المحلقات بدون طمس؛ و 2العربية للملحقات؛ 

  . 2019يناير/كانون الثاني  3م أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في عليه؛ ث

، 179، رفع المدعى عليه طلبا لuعفاء من ا
مر رقم 2019يناير/كانون الثاني  15في  .19

  فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه. 

يناير/كانون الثاني  16) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 016بموجب ا
مر رقم  .20

المحكمة طلب المدعى عليه وأعفته من رفع الترجمة العربية لملحقات رده،  ) قبلت1 2019

) ورفضت طلب المدعي للترجمة العربية للملحقات، وكذلك طلبه لنسخ من ملحقات المدعى 2

  ) وافقت على طلب المدعي لرفع مsحظات على رد المدعى عليه.3عليه بs طمس؛ و

مدعي مsحظاته، فأرِسلت المsحظات إلى ، رفع ال2019يناير/كانون الثاني  21في  .21

  المدعى عليه في اليوم نفسه.

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .22
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i( لم تقدم له المنشورات التي كانت موضوع و ،اعترت عملية التحقيق عيوب

  التحقيق؛

ii(  ،ساسي وا'داري للموظفين
عندما نشر العبارات، لم يقصد انتھاك النظامين ا

  أي تدريب على ا6ستخدام الشخصي لوسائل التواصل ا6جتماعي؛  كما لم يتلق

iii(  ونروا؛ و
  6 يوجد في حسابه الشخصي ما يدل على أنه موظف في ا

iv(  ردني يكفل حرية
ينبغي أن يعبر الموظفون عن آرائھم بحرية، فالدستور ا

  التعبير.

  يلتمس المدعي ما يلي: .23

i( بطة به من الملف المركز ترفسخ القرار الطعين، وشطب جميع المواد الضارة الم

  الرسمي الخاص به. 

ii( ضرار النفسية والمعنوية التي قاساھا؛ و
  التعويض عن ا

iii( .اعتذار كتابي  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .24

i( 'صول، وكذلك بموجب ا
  كالة؛طار التنظيمي للواتُخذت التدابير التأديبية حسب ا

ii( ونروا؛
  أجري التحقيق بموجب سياسة التحقيقات في ا

iii(  ساسي للموظفين المحليين رقم
على أ6 يضع الموظفون في  1.1ينص النظام ا

  ھم إ6 مصالح الوكالة نصب أعينھم؛ مخضم تأديتھم مھا

iv(  ساسي للموظفين المحليين رقم
على أن يتصرف الموظفون  4.1ينص النظام ا

ي جميع ا
وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ6ّ ف

  ؛اء السليم لواجباتھم مع الوكالةيشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا
د
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v(  مم المتحدة"، وقد نشرت الوكالة
الحيادية "التزام جوھري وقيمة من قيم موظفي ا

  إصدارات إدارية عدة بشأن ذلك المبدأ؛ 

vi(  ِتت الوقائع التي قامت عليھا ا'جراءات التأديبية، فقد أقر المدعي أنه من وضع أثب

  المنشورات في صفحة الفيس بوك؛

vii(  تبين المنشورات التي وضعھا المدعي أنه انخرط في سلوك يتنافى مع مركزه

بصفته موظفا في الوكالة، وأن العبارات التي استخدمھا تنعكس سلبا على النزاھة 

المطلوبة من جميع الموظفين، وھي منشورات ذات طبيعة سياسة وتدعوا  وا6ستقsلية

  إلى نشاط سياسي؛ 

viii(  العبارات التي تُنشر في الفيس بوك  تصريحات علنية؛ والتصريحات التي يدلى

بھا على وسائل التواصل ا6جتماعي بما ينتھك ا6لتزامات المترتبة على الموظفين 

د تسفر عن عواقب خطيرة وسلبية على عمليات بموجب ا'طار التنظيمي للوكالة ق

  الوكالة وسمعتھا و/أو تمويلھا؛ 

ix(  6 حجة في استشھاد المدعي بقلة التدريب على ا6ستخدام الشخصي لوسائل

التواصل ا6جتماعي، فمما استقر عليه الفقه القانوني أن "الجھل بالقانون ليس عذرا، 

  ا
ساسي وا'داري للموظفين"؛ وأن كل موظف يُعتبر ملما بأحكام النظامين 

x( ردني وحرية التعبير استشھاد في غير محله؛
  إن استشھاد المدعي بالدستور ا

xi( كانت العقوبة متناسبة مع فداحة الذنب؛ و  

xii( .نتصاف الذي يلتمسه المدعيs6 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .25

  ا"عتبارات

، ُوجه للمدعي لوم كتابي وفُرضت عليه 2018يوليو/تموز  1بموجب رسالة مؤرخة  .26

غرامة تعادل راتب أسبوعين سبب تورطه في سوء سلوك تمثل في نشر نصوص وعبارات 
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في صفحة فيس بوك منتھكا بذلك ا'طار التنظيمي للوكالة. وقد قضت محكمة ا
مم المتحدة 

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

عند التصدي للقضايا التأديبية، يتمثل دور ا6ستعراض القضائي في 
التثبت من أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثبِتت، وفيما إن كانت 
الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع 

  الذنب.

في أن المنشورات تشكل خرقا للحيادية، ويحاجج أنه لم يتلق أي تدريب  يطعن المدعي .27

عليه، فيحاجج أن المدعي خرق مبادئ الحيادية المتبعة في  ىعلى موضوع الحيادية. أما المدع

  الوكالة، مما يجعل فرض التدابير التأديبية مراعيا لyصول. 

  إثبات الوقائع

28. 
صول القانونية لم تُحترم 
ن ملحقات رد المدعى يزعم المدعي أن حقوقه التي توجبھا ا

عليه لم تترجم إلى اللغة العربية، بيد أن المحكمة بينت سبب عدم أمرھا بترجمة ھذه الملحقات 

). واقع الحال أن الوكالة أرسلت إلى المدعي UNRWA/DT/2019( 016في ا
مر رقم 

ات ا'جرائية، وفي رسالة التدبير ترجمة الوقائع التي عوقب عليھا، وذلك في رسالة الضمان

  التأديبي. 

يتجلى للمحكمة أن المدعي يقر بالوقائع، ويعترف أنه نشر الصور والعبارات على  .29

. لما كان هيالتدابير التأديبية الطعينة عل صفحته على الفيس بوك، مما أدى بالوكالة إلى فرض

  ر الطعين قد أثبِتت.ذلك، تخلص المحكمة إلى أن الوقائع التي قام عليھا القرا

  سوء السلوك

على المحكمة اzن البحث فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك، نسرد تاليا  .30

  نصوص ا'طار التنظيمي الساري على ھذه القضية.

  على ما يلي:  1.1ينص النظام ا
ساسي للموظفين المحليين رقم  .31

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

  على ما يلي: 1.4ينص النظام ا
ساسي للموظفين المحليين رقم   .32
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على الموظفين التصرف في جميع ا
وقات بطريقة تليق بمركزھم 
بصفتھم موظفين لدى الوكالة، وعليھم أ6ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض 

اتھم مع الوكالة. وعليھم تفادي أي فعل، و6 سيما مع ا
داء السليم لواجب
أي نوع من التصريح العلني، قد يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا 
المركز من نزاھة، واستقsل، وحياد. وفي حين 6 يُنتظر منھم التخلي 
عن مشاعرھم الوطنية، أو قناعاتھم السياسية والدينية، إ6ّ أن عليھم أن 

  فظ واللباقة المطلوبَين منھم بسبب توظيفھم في الوكالة.يتذكروا دائما التح

  على ما يلي: 1.7ينص النظام ا
ساسي للموظفين المحليين رقم  .33

يجوز للموظفين ممارسة حق التصويت، لكن عليھم أ6ّ يشتركوا في أي 
نشاط سياسي ينافي ا6ستقsل والحياد اللذين يقتضيھما مركزھم، أو قد 

  يضر بھما.

 1) الساري منذ A/1/Part V(1شؤون الموظفين المحليين رقم  ينص توجيه .34

  على اzتي: 2007يناير/كانون الثاني 

بموجب المبادئ والممارسات الراسخة في ا
مم المتحدة، على الموظفين 
التحلي في جميع ا
وقات، وفي سلوكھم الرسمي والشخصي، با6ستقsل 

م موظفين في والتجرد، وھذا متأصل ضمنا في مركزھم بصفتھ
  الوكالة[...]

 J/13/2017تستشھد المحكمة بالتعميم الذي نشره مكتب إقليم ا
ردن بشأن الحيادية  .35

  ، فھو وثيق الصلة بالقضية:2017أبريل/نيسان  22") المؤرخ 2017("منشور عام 

يجب ا6متناع في جميع ا
وقات عن ا
قوال وا
فعال ذات الطبيعة 
   أن يُنظر إليھا على أنھا كذلك.السياسية، أو التي يمكن 

[…]  

في الوقت الذي تقّدر فيه الوكالة أن منصات التواصل ا6جتماعي تخلق 
فرصا حيوية جديدة للتواصل، ومع أنھا تقر بفوائد ھذه ا
دوات، إ6 أنھا 

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

نظرا إلى كون المواقع ا'ليكترونية ووسائل التواصل ا6جتماعي 
منصات عامة، قد يخضع استخدام الموظفين لھا للنظامين ا'داري 
وا
ساسي للموظفين. وفي ھذا المقام، ھذا تذكير للموظفين بمن فيھم 
ي ساتحادات الموظفين بأن يمتثلوا دائما أحكام النظامين ا'داري وا
سا

للموظفين في مسألة الحيادية والتجرد، وأن انخراطھم في وسائل 
التواصل ا6جتماعي يبقى خاضعا لuطار التنظيمي للوكالة بشأن سلوك 
الموظفين بما في ذلك العsقات بين موظفي ا
ونروا [نص منقول] 
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والنظام ا'داري للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين وغير من 
ة ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية. ا'صدارات ا'داري

إن أي مشاركة من الموظفين في المواقع ا'ليكترونية أو  بناء على ذلك،
وسائل التواصل ا6جتماعي مما يمكن اعتبارھا خرقا لuطار التنظيمي 
قد تشكل سوء سلوك وبالتالي قد تستوجب فرض تدبير (أو تدابير) 

  تأديبية.

لتي يساور فيھا الموظفين شك بشأن التزاماتھم، أو يكونون في الحا6ت ا
بحاجة إلى مزيد من التوضيح أو التفسير للقوانين، ينبغي لھم ا6تصال 

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

، في 2011قدم المدعى عليه للمحكمة "صحيفة وقائع" تحمل تاريخ مارس/آذار  .36

، أصدرت الوكالة إطار حيادية فيه قسم خاص حول استخدام وسائل 2017فبراير/شباط 

  التواصل ا6جتماعي بھدف ضمان مقاربة متساوقة ومتماسكة بشأن الحيادية في الوكالة قاطبة.

كان ا'طار التنظيمي وا'داري المعمول به ساريا في زمن منشورات المدعي على  .37

أنه لم يكن يعلم أن نشر مواد من ھذا القبيل ممنوع.  الفيس بوك، ولذلك 6 يستطيع المدعي الزعم

من الجلي أن المدعي بنشره النصوص والصور المعنية انتھك مبادئ الوكالة كما ھي مبينة في 

النظامين ا
ساسي وا'داري وغيرھما من ا'صدارات ا'دارية ذات الصلة كما تقدم، وارتكب 

د يئة، وذات طبيعة سياسية. إن توجيه انتقابفعله ھذا سوء سلوك، فالنصوص تحريضية، ومس

بطريقة علنية وسلبية إلى سياسات حكومة الو6يات المتحدة والحكومة الفرنسية، ونشر صور 

وعبارات سياسية أفعال قد تؤدي إلى آثار خطيرة وضارة على سمعة الوكالة و/أو تمويلھا 

زاھة المدعي واستقsليته المستقبلي، ناھيك عن أن منشورات المدعي تنعكس سلبا على ن

، الذي يعود A/1المطلوبين من جميع الموظفين. وواقع الحال أن توجيه شؤون الموظفين 

 وفي كل من، يطلب إلى الموظفين أن يتحلوا في جميع ا
وقات 2007تاريخه إلى يوليو/تموز 

 كالة.وسلوكھم الرسمي والشخصي بالتجرد المتأصل ضمنا في مركزھم بصفتھم موظفين في ال

وك ب كان ينبغي للمدعي بصفته معلما أن يعلم أن النصوص والصور التي نشرھا على الفيس

  كانت انتھاكا للنظام ا
ساسي للموظفين في الوكالة. 

يقدم المدعى عليه حجة صائبة مفادھا أن من الحاسم لyونروا، بصفتھا وكالة أممية  .38

حين وة الثقة التي نالتھا من المنتفعين والمانتسعى إلى مساعدة الsجئين وحمايتھم، أن تصون بق

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

وضمان الحصول على التمويل من المانحين، يجب على الوكالة التزام المبادئ ا'نسانية 
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ل سsمة وأمن موظفي ا
ونروا ا
ساسية التي تعد الحيادية أحدھا، وذلك 
نه 6 غنى عنھا 
ج

وممتلكاتھا وقدرة موظفيھا على تقديم الخدمات إلى الsجئين بفعالية. ما دام المدعي موظفا في 

  الوكالة، يجب عليه التزام مبادئھا.

لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن المدعي لم يتصرف بطريقة تليق بمركزه موظفا في  .39

  ه سوء سلوك. الوكالة، و6 مناص من اعتبار أفعال

  التناسب

بعد وصف تصرف المدعي بأنه سوء سلوك، تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في  .40

  النظر إن كانت التدابير التأديبية المفروضة عليه متناسبة مع الذنب أم 6. 

من النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم  4يجب التذكير في ھذا الصدد أن الفقرة  .41

فرض تدبير تأديبي أمر يقع ضمن "السلطة ا6جتھادية للمفوض العام". عsوة تفيد أن  1.110

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

أن استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير التأديبي مع الذنب يقتصر على الحا6ت التي تبدو 

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

إن المدعي في القضية الماثلة أمامنا معلم، مما يجعل سلوكه أكثر خطورة 
نه يضطلع  .42

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

ية ا
مم المتحدة. تعيد المحكمة إلى السلوك المنتظر من موظف خدمة مدنية يعمل تحت را

ا
ذھان أن التدابير التأديبية المتخذة في حق المدعي ليست التدابير ا
شد التي تستطيع الوكالة 

فرضھا على الموظف، كما 6 يبدو أن ھذه التدابير التأديبية مجافية للمعقول أو تعسفية، كما 6 

و تحيز شابت التدابير المتخذة ضد المدعي. يوجد دليل على أن عناصر خارجة عن الموضوع أ

لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن التدابير التأديبية المفروضة على المدعي كانت متناسبة مع 

  طبيعة سوء السلوك وجسامته.

  وسائل ا6نتصاف 

) الوقائع التي استندت إليھا التدابير التأديبية، وھي رسالة اللوم 1بعد الحكم بأن ( .43

) الوقائع تدعم من الناحية القانونية 2لمعادلة لراتب أسبوعين، أثبِتت وفق المعقول؛ (والغرامة ا

) السلطة 4) التدابير التأديبية كان متناسبة مع الذنب؛ و(3ا6ستنتاج أن سوء سلوك وقع (
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ا6جتھادية للُمدعى عليه لم يُشبھا دليل يدل على خلل إجرائي، أو تحامل، أو عوامل أخرى 

الموضوع أو خطأ في القانون، تقرر المحكمة أن طلب المدعي لsنتصاف 6 أساس خارجة عن 

  له 6 في الواقع و6 في القانون. 

 

 الخ$صة
  

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .44

  الدعوى مردودة.

  

  القاضي جان فرانسوا كوزان 

  2019نوفمبر/تشرين الثاني  28بتاريخ 

  2019نوفمبر/تشرين الثاني  28أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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