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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.:  UNRWA/DT/JFO/2018/126  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2020/003  

Date:  15 January 2020  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    عبد هللا   

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة )غاثة 

    وتشغيل 7جئي 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 محمد مصطفى عبد هللا ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم  .1

)غاثة وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا المتحدة 

  ("المدعى عليه")، وھو قرار توجيه رسالة تذكير إليه.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم على 1992نوفمبر/تشرين الثاني  1اعتبارا من  .2

في الزمن ومكتب إقليم ا
ردن.  في مدرسة وقاص ا)عدادية للذكور في 1والخطوة  6الدرجة 

في  17والخطوة  11مدار أحداث ھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة معلم على الدرجة 

  في مكتب إقليم ا
ردن. 4مدرسة مدينة إربد ا)عدادية للذكور رقم 

، بلغ إلى علم المكتب القانوني في إقليم ا
ردن مزاعم 2018يناير/كانون الثاني  21في  .3

ا أن المدعي أدلى بتعليقات على وسائل التواصل ا7جتماعي ربما لم تتوافق وا)طار مفادھ

  التنظيمي للوكالة.

يناير/كانون الثاني، نظرت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم ا
ردن في  28في  .4

  المزاعم، وقررت توجيه "رسالة تذكير/إنذار" إلى المدعي.  

 ي تذكره با7لتزامات المترتبةي بتسلم الرسالة الت، أقر المدع2018فبراير/شباط  15في  .5

  ه بصفته موظفا.  يعل

، رفع المدعي طلب مراجعة قرار يطعن بموجبه في الرسالة 2018أبريل/نيسان  15في  .6

  المذكورة. 

، رد مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن على طلب مراجعة 2018مايو/أيار  14في  .7

  ورفض طلب المدعي.  ،القرار

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2018أغسطس/آب  12في  .8

  .2018أغسطس/آب  13("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 
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رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2018سبتمبر/أيلول  12في  .9

) من القواعد ا)جرائية 1(6ة يوما تقويميا الماد 30الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  للمحكمة، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.

، 2018سبتمبر/أيلول  23) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 167بموجب ا
مر رقم  .10

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع رده على 2018نوفمبر/تشرين الثاني  7في  .11

  . 2018نوفمبر/تشرين الثاني  8أرِسل الطلب إلى المدعي في  الدعوى، ثم

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة ما يلي: 2018نوفمبر/تشرين الثاني  12في  .12

) منع المدعى عليه من المشاركة في 2) رفض طلب المدعى عليه لمزيد من الوقت، 1

دعي أرِسل طلب المثم  ،عملية القضائية) تغريم المدعى عليه )ساءته استخدام ال3ا)جراءات، 

  . 2018نوفمبر/تشرين الثاني  13إلى المدعى عليه في 

نوفمبر/تشرين الثاني  18) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 211بموجب ا
مر رقم  .13

تي ا7لتماسات ال ت، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت )يداع رده، ورفض2018

  سطرھا المدعي في طلبه. 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل 2018ديسمبر/كانون ا
ول  18في  .14

  . 2018ديسمبر/كانون ا
ول  19الرد إلى المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الرد، 2018ديسمبر/كانون ا
ول  28في  .15

  . 2018ديسمبر/كانون ا
ول  30ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

يناير/كانون الثاني  7) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 006بموجب ا
مر رقم  .16

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.2019

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2019مارس/آذار  20في  .17

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 
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 2019مايو/أيار  30) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 112بموجب ا
مر رقم  .18

")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يُعلم المحكمة فيما إن كانت الرسالة 112("ا
مر رقم 

  الطعينة قد ُوضعت في ملف المركز الرسمي للمدعي.

، ثم أرِسل إلى 112، رفع المدعى عليه رده على ا
مر رقم 2019يونيو/حزيران  7في  .19

  . 2019يونيو/حزيران  9في المدعي 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .20

i( فُرض عليه تدبير تأديبي مستتر؛  

ii(  إن قرار توجيه رسالة تذكير إليه قرار ينتھك بنود تعيينه، كما ينتھك ا)طار

  التنظيمي للوكالة الضابط للمسائل التأديبية؛ 

iii( أضيفت الرسالة إلى ملف المركز الرسمي الخاص به؛ و  

iv( .صول القانونية الواجبة
  لم تُحترم حقوقه في ا

  يلتمس المدعي ما يلي: .21

i( فسخ القرار الطعين؛  

ii(  شطب الرسالة المعنية من ملف المركز الرسمي الخاص به؛ و  

iii( ضرار المعنوية التي قاساھاالتعويض ع
  .ن ا

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .22

i( مقبولية من حيث ا7ختصاص الموضوعي، وذلك الدعوى غير مستوفية لشروط ال


ن المدعي 7 يطعن في قرار إداري قابل للطعن؛  
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ii(  أصِدرت الرسالة لتذكير المدعي با7لتزامات المترتبة عليه بموجب ا)طار

  التنظيمي للوكالة، ولم تثبت عليه سوء سلوك، وما فرضت عليه أي تدبير تأديبي؛ و 

iii( جراءات أمام المحكمة. تشكل الدعوى إساءة استخدام جلyية ل  

يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا، وأن تفرض على المدعي تكاليف  .23

  دو7را أميركيا بسبب إساءة ا7ستخدام الجلية لyجراءات المقامة أمام المحكمة.  250بمبلغ 

  ا"عتبارات

  المقبولية

يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بتوجيه رسالة تذكير إليه. أقر المدعي بتسلم  .24

، ويزعم أنه ينبغي اعتبارھا تدبيرا تأديبيا. أما 2018فبراير/شباط  15الرسالة المعنية في 

المدعى عليه فيرفض زعم المدعي، ويحاجج أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من 

وضوعي. لما كان ذلك، على المحكمة أن تبت أو7 فيما إن كان يمكن حيث ا7ختصاص الم

  اعتبار الرسالة المعنية تدبيرا تأديبيا أو قرارا إداريا قابz للطعن. 

تzحظ المحكمة أن الرسالة أصِدرت بعد التشاور مع لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم  .25

للمكتب القانوني في إقليم ا
ردن  نظرت لجنة قبول الشكاوى في شكوى قُدمتفقد  ،ا
ردن

تزعم أن المدعي أدلى بتعليقات على وسائل التواصل ا7جتماعي ربما لم تتوافق وا)طار 

  التنظيمي للوكالة، فكانت توصية لجنة قبول الشكاوى كما يلي:

اتفق أعضاء لجنة قبول الشكاوى على ضرورة توجيه رسالة تذكير/أو 
] للموظف المعني وبيان ما يجوز فعله وما رسالة إنذار من نوع ما [...

، أ7 امھم ا7 يجوز فعله، على أن يشمل ذلك من جملة أمور أخرى طلب
وھو أن يُطلب إليه التوقف والكف فورا وإطzقا عن ا)شارة إلى أي 
مسائل رسمية تتعلق بالوكالة في أي من منصات التواصل ا7جتماعي، 

مستقبz عن امتثال ھذه التعليمات الرسمية، مع ا)شارة إلى أنه إذا عجز 
  فقد يكون عرضة لتدبير (أو تدابير) تأديبية.

  نص على ما يلي: ت ي، فھرسالة الطعينةأما ال .26

تود الوكالة أن تلفت عنايتك إلى أن الظاھر أنك نشرت تعليقات على 
صفحة فيسبوك، وقد كانت ھذه التعليقات موضوع شكوى ُرفعت بحقك؛ 
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وى أنك استخدمت إحدى منصات التواصل ا7جتماعي وتزعم الشك
لمناقشة أمور رسمية تخص الوكالة، وذلك عندما شرحت للموظفين على 
الفيسبوك طريقة الطعن في قرار إداري صدر بشأن وقف تحويل عقود 

في أعقاب الوضع المالي الحالي  Aإلى الفئة  Xالموظفين من الفئة 
  .7حقا ألغي قرارأن ھذا ال، علما لةالصعب والعسير الذي تواجھه الوكا

إن ا)د7ء بتعليقات على وسائل التواصل ا7جتماعي أمر قد يرقى إلى 
انتھاك لyطار التنظيمي للوكالة بما في النظام ا
ساسي للموظفين 

، وكذلك سياسة المواقع ا)ليكترونية 5.1و 4.1و 1.1المحليين رقم 
  7ستخدام الشخصي. ومنتديات التواصل ا7جتماعي بخصوص ا

لك لكي تلتزم النظامين ا
ساسي وا)داري  تذكيراتعد ھذه الرسالة 
للموظفين التزاما تاما، وأن تتصرف في جميع ا
وقات بطريقة تليق 
بمركزك بصفتك موظفا في الوكالة. نود أن نغتنم ھذه الفرصة لتذكيرك 

ك وذل -ماعي أن استخدام المواقع ا)ليكترونية ووسائل التواصل ا7جت
محكوم بالنظامين ا
ساسي  -لكل من ا
غراض الشخصية والمھنية 

وا)داري للموظفين ل�ونروا، وأنك عندما قبلت التعيين في ا
ونروا 
  .الوكالةتعھدت بأداء مھامك وأنت 7 تضع نصب عينيك سوى مصالح 

إذا تعرض سلوكك الرسمي للشكاوى مرة أخرى، فقد تضطر الوكالة إلى 
، كما قد تضطر إلى لزم ا
مر إلى اتخاذ للحالة zق عملية استعراضإط

  إجراء مzئم ضدك، علما أن ھذا ا)جراء قد يشمل فرض تدابير تأديبية.  

لمزيد من التوجيه، أرفق في ھذه الرسالة نسخة من سياسة المواقع 
ا)ليكترونية ومنتديات التواصل ا7جتماعي بخصوص ا7ستخدام 

  يل موجز لموظفي ا
ونروا (التشديد في ا
صل). دل -الشخصي 

يلزم من قراءة الرسالة أعzه، وكذلك من توصية لجنة قبول الشكاوى، عدم إمكانية  .27

ستنفدة مي عقوبة بموجب القائمة الاعتبار الرسالة الطعينة تدبيرا تأديبيا، حيث لم تفرض أ

ظام ا)داري للموظفين المحليين رقم من قاعدة الن 5للتدابير التأديبية المسطورة في الفقرة 

  التي تنص على ما يلي:   1.110

 2.10قد تتخذ التدابير التأديبية بموجب النظام ا
ساسي للموظفين رقم 

  واحدا أو أكثر من ھذه ا
شكال التالية فقط: 

  أ) اللوم الكتابي؛ 

  ب) خسارة خطوة أو أكثر في الدرجة؛ 

  رة محددة؛ تأجيل أھلية زيادة الراتب لفتت) 

  ) ا)يقاف عن العمل بz أجر لفترة زمنية محددة؛ ث
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  ) الغرامة؛ ج

  ) تأجيل أھلية النظر في الترقية لفترة محددة؛ ح

  ) خفض الرتبة مع تأجيل أھلية النظر في الترقية لفترة محددة؛ خ

) الفصل من الخدمة، مع إشعار أو تعويض عن ا)شعار، بالرغم من د
، مع تعويضات 3.9ا
ساسي للموظفين المحليين رقم  أحكام قاعدة النظام
  نھاية الخدمة؛ 

) الفصل من الخدمة، الذي يُعرف أيضا باسم إنھاء الخدمة بسبب سوء ذ
السلوك، مع إشعار أو مع تعويض عن ا)شعار برغم أحكام النظام 

، وذلك بدون تعويضات نھاية 3.9ا
ساسي للموظفين المحليين رقم 
الخدمة عمz بأحكام قاعدة النظام ا)داري للموظفين المحليين رقم 

  ؛ 9.109

  ل بإجراءات موجزة. ) الفصر

على المحكمة أن تبت فيما إن أمكن اعتبار الرسالة لفت نظر مستتر، علما أن لفت النظر  .28

  ليس تدبيرا تأديبيا لكنه قرار إداري قابل للطعن أمام المحكمة. 

، المعني بالتدابير A/10/Rev.3في ھذا المقام، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .29

  على ما يلي في ا
جزاء ذات الصلة:وا)جراءات التأديبية، 

. تشمل القرارات ا)دارية التي 7 تُعد تدابير تأديبية ما يلي: لفت 42
النظر، واسترداد ا
موال التي يدين بھا الموظف ل�ونروا، والسماح 
بانقضاء التعيين، وإنھاء التعيين توخيا لمصلحة الوكالة، وا)جازة 

  مة التحقيق. ا)دارية بأجر أو بz أجر على ذ

. لفت النظر ھو رسائل شفھية أو كتابية تُوجه إلى الموظف من مشرفه 43
المباشر أو من سلطة أعلى بھدف لفت انتباه الموظف إلى خروقات طفيفة 
للنظامين ا
ساسي وا)داري للموظفين أو غيرھما من ا)صدارات 

ن نسبيا؛ ا)دارية، أو لفت انتباھه إلى سلوك أو أداء عمل غير ُمرضيي
ھذا ويوضع في ملف المركز الرسمي للموظف توثيق للفت النظر 
الشفھي أو الكتابي، على أنه يجوز أن يشمل لفت النظر بندا يحدد فترة 
زمنية يُشطب بعدھا من ملف المركز الرسمي. وحيث إن لفت النظر ليس 
 يتدبيرا تأديبيا، فz ينبغي ُعرفا أن يستخدم في حا7ت سوء السلوك الذ

  يُثبَت في ختام عملية تأديبية. 

تzحظ المحكمة أن مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن رد على طلب المدعي لمراجعة  .30

  القرار، وذكر ما يلي في ا
جزاء ذات الصلة:



UNRWA/DT/JFO/2018/126  Case No.  

UNRWA/DT/2020/003  Judgment No.  

  

Page 8 of 10 

استخدمت إحدى منصات  كص، أثبتت الوكالة أنعلى وجه الخصو
ص ية تخالتواصل ا7جتماعي، أ7 وھي الفيسبوك، لمناقشة مسائل رسم

  الوكالة.

من الجدير بالذكر أن الرسالة المعنية أصدرت لتذكيرك با7لتزام المترتب 
عليه، وھو أن تمتثل النظامين ا)داري وا
ساسي للموظفين في الوكالة 
و7 سيما سياسة منتديات التواصل ا7جتماعي بخصوص ا7ستخدام 

 ير أيضا إلىالشخصي؛ وعليه، 7 يمكن اعتبارھا رسالة لفت نظر. وأش

 1.110أنه ضمن نطاق قاعدة النظام ا)داري للموظفين المحليين رقم 

فإن ھذه الرسالة ليست تدبيرا تأديبيا و7 تدبيرا تأديبيا مستترا، فتوجيه 
إشعار تذكير إليك يعد ممارسة شرعية لسلطة الوكالة للحفاظ على 

  مستويات مقبولة من مدونة السلوك. 

دير عمليات ا
ونروا في ا
ردن أن الرسالة المعنية لم تكن لفت بناء على ذلك، أّكد م .31

نظر، وأن المدعي لم يرتكب سوء سلوك.  من الجلي أن الرسالة كانت تذكيرا بسيطا بالقواعد 

السارية في الوكالة، و7 ترى المحكمة أي خلل في ھذا الفعل من جانب الوكالة، فعندما تzحظ 

ربما تجاھلوا ا)طار التنظيمي للوكالة، فمن الممارسة الشرعية الوكالة أن موظفا أو موظفين 

تذكيرا أو إنذارات للحفاظ على مستويات مقبولة من مدونة السلوك، وكذلك تصدر لسلطتھا أن 

القبيل  التذكير من ھذارسائل لتفادي تدابير تأديبية محتملة. بناء على ذلك، 7 يمكن اعتبار 

    قرارات إدارية قابلة للطعن. 

  على ا�تي:  1.11ينص النظام ا
ساسي للموظفين المحليين رقم  .32

   ينشأ نظام إقامة عدل يتكون من درجتين:

بموجب الشروط المذكورة في النظام ا
ساسي لمحكمة ا
ونروا   )أ
، 4.11للمنازعات، المبسوط في النظام ا
ساسي للموظفين رقم 

محكمة ا
ونروا وبموجب الشروط المذكورة في القواعد ا)جرائية ل
، تستمع المحكمة 5.11للمنازعات الواردة في النظام ا
ساسي رقم 

للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكما فيھا، وھي الدعوى التي 
    يرفعھا الموظف بھدف:

i ( الطعن في قرار إداري يُزعم أنه 7 يراعي بنود التعيين أو عقد

ساسي وا)داري التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا

    للموظفين ذات الصلة، وجميع ا)صدارات ا)دارية ذات الصلة؛ 

ii (.الطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا    

يلزم مما سبق أن الدعوى تكون مستوفية لشروط المقبولية فقط إذا كانت تطعن في قرار  .33

ا
مم المتحدة لzستئناف عّرفت محكمة وفي ھذا المقام، إداري خاضع لzستعراض القضائي. 
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القرار ا)داري القابل  Ngokeng 2014-UNAT-460من حكمھا  26في الفقرة 

لzستعراض القضائي كما يلي، وقد نھلت في معرض وضعھا للتعريف من معين الفقه القانوني 

 Andronovفي قضية  1157الوارد في حكم المحكمة ا)دارية السابقة في حكمھا رقم 

(2003:(  

ھو قرار أحادي الجانب تتخذه ا)دارة في قضية فردية محددة (فعل إداري  
فردي) يُحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعليه، يختلف القرار 
ا)داري عن ا
فعال ا)دارية ا
خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار 

م ا
ساسي للموظفين)، وكذلك إليھا عادة بالنظام ا)داري للموظفين أو النظا
عن تلك التي 7 نتائج قانونية مباشرة لھا. ولما كان ذلك، تتسم القرارات 
ا)دارية بأن ا)دارة تتخذھا، وبأنھا أحادية الجانب، وذات انطباق فردي، 

  وتحمل تبعات قانونية مباشرة.

، يل)نذار من ھذا القبفي ضوء الفقه القانوني الوارد أعzه، 7 يمكن اعتبار التذكير أو ا .34

فضي ي أو لفت نظر أو قرارات إدارية قابلة للطعن 
نه 7 اتأديبي بيراتدشفھيا كان أم كتابيا، 

إلى تبعات قانونية مباشرة تؤثر في بنود تعيين الموظف أو شروطه. لما كان ذلك، 7 تستوفي 

  الدعوى شروط المقبولية من حيث ا7ختصاص الموضوعي.

يلتمس المدعي أيضا شطب الرسالة الطعينة من ملف المركز الرسمي الخاص به.  .35

أعلمت الوكالة المدعي حسب ا
صول أن الرسالة ستضاف إلى ملف المركز الرسمي الخاص 

به؛ وفي ھذا المقام، تقضي المحكمة أن من حق الوكالة إضافة التذكير الكتابي إلى ملف المركز 

دام أعلِم به حسب ا
صول. وتستحضر المحكمة أن على الوكالة  الرسمي الخاص بالمدعي ما

  أن تضيف أيضا طلب المدعي لمراجعة القرار إلى ملف المركز الرسمي الخاص به.    

  طلب المدعى عليه لفرض تكاليف على المدعي

يلتمس المدعى عليه أن تفرض المحكمة تكاليف على المدعي بسبب إساءة ا7ستخدام  .36

راءات المقامة أمامھا. لكن، ترى المحكمة أن سبب عدم استيفاء الدعوى الواضحة لyج

الحاضرة لشروط المقبولية أمام المحكمة ربما لم يكن واضحا كفاية للمدعي؛ وعليه، 7 تتفق 

  المحكمة مع المدعى عليه، وترفض طلبه لتغريم المدعي.

  الخ)صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .37
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  ير مستوفية لشروط المقبولية، وھي بذلك مردودة. الدعوى غ

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2020يناير/كانون الثاني  15بتاريخ 

  2020يناير/كانون الثاني  15أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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