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  مقدمة 

  

 
("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة  سلعوسھذه دعوى رفعھا محمد ال .1

وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي تعرف أيضاً باسم ا%ونروا ("الُمدعى 
عليه")، وھو القرار القاضي بعدم تمديد فترة ا#جازة الخاصة غير مدفوعة ا%جر المأذون 

  له بھا.

 
  الوقائع 

   
دخل المدعي في خدمة ا%ونروا بموجب تعيين محدد ا%جل  ،2001سبتمبر/أيلول  23في  .2

في وظيفة مسؤول تطوير مشاريع في إدارة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية في مكتب إقليم 
 ا%ونروا في عمان في ا%ردن. 

 

بعد حا+ت عدة من النقل والترقية، تقدم المدعي لوظيفة اختصاصي برنامج الدعم ا+ئتماني  .3
في إدارة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية في  1والخطوة  17معي على الدرجة الصغير المجت

 . 2010سبتمبر/أيلول  1الرئاسة العامة للوكالة في عّمان، واختير للوظيفة بأثر يسري في 

 
  

، طلب المدعي رسمياً إلى الوكالة أن توافق على 2010ديسمبر/كانون ا%ول  12في  .4
 10إلى  2011يناير/كانون الثاني  9لفترة الممتدة من إجازة خاصة غير مدفوعة ا%جر ل

 لكي يعمل في مؤسسة تمويل مصغر في الھند.  2011مارس/آذار 

 

، أبلغ مسؤول الموارد البشرية المدعي 2011يناير/كانون الثاني  4بموجب رسالة مؤرخة  .5
، A/5, PartIIبموافقة الوكالة على طلبه بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

المعنية بـ"العمل مع منظمات أخرى"، وأشار إلى أّن ا#جازة الخاصة  1.4.10الفقرة 
 ستكون كما يلي:

 2011فبراير/شباط  2إلى  2011يناير/كانون الثاني  09ا#جازة السنوية: من 
  

 12إلى  2011فبراير/شباط  3ا#جازة الخاصة غير مدفوعة ا%جر:  من 
  . 2011مارس/آذار 

  
  المدعي بما ُذكر أعOه وبدأ مھامه مع مؤسسة التمويل الصغير في الھند.  أقر
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إلى المدعي، اقترح رئيس/المدير التنفيذي  2011فبراير/شباط  8بموجب رسالة مؤرخة  .6
لمجموعة ا+بتكارات التنموية، وھي الشركة التي كان المدعي يعمل معھا، على المدعي ما 

 يلي: 

 
تمامك وتوفرك للعمل، تود مجموعة ا+بتكارات التنموية تمديد وفقاً لتأكيدك لنا اھ

  . 2011أغسطس/آب  31عقدك حتى 
  
إلى رئيسة شعبة الخدمات  2011فبراير/شباط  12بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 31ا+جتماعية، طلب المدعي تمديد ا#جازة الخاصة غير مدفوعة ا%جر حتى 

  يوماً.  20أشھر و 5ھا ، وھي زيادة مقدار2011أغسطس/آب 

 
، أبلغت رئيسة شعبة الخدمات 2011فبراير/شباط  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

ا+جتماعية المدعَي بقرار الوكالة القاضي بعدم تمديد إجازته الخاصة مدفوعة ا%جر، 
تسلمتھا قبل  2011فبراير/شباط  21ومررت إلى المدعي رسالة إليكترونية أخرى مؤرخة 

ائق من مديرة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية. وفي ھذه الرسالة ا#لكترونية شرحت مديرة دق
ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية لرئيسة شعبة الخدمات ا+جتماعية سبب عدم الموافقة على 
طلب المدعي لتمديد ا#جازة الخاصة غير مدفوعة ا%جر. وفي الجزء ذي الصلة، أشارت 

 دمات ا+جتماعية إلى ما يلي: مديرة ا#غاثة والخ

 
... لم ُتعَط إدارة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية فرصة كافية مقدماً في وقت حرج 
جداً #جراء ترتيبات بديلة للحصول على بديل يعادل في مھاراته مھارة محمد 
وعلمه وخبرته. ومن المھم جداً في رأيي أن يكون محمد حاضراً ليوجه مراجعة 

جتماعي/المتابعة من البداية إلى النھاية... تمضي إدارة ا#غاثة والخدمات ا%داء ا+
ا+جتماعية قدماً في إصOحات تتطلب المشاركة الكاملة من جميع موظفيھا وأرى 

  أّن محمداً جزء حاسم وثمين في تلك العملية وفي النتائج التي سُتحقق. 
  

، طلب المدعي إلى مديرة 2011باط فبراير/ش 21بموجب رسالة إليكترونية أيضاً مؤرخة  .9
  أشھر: 3ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية إعادة النظر في قرارھا، واقترح تمديد ا#جازة نحو 

 
ربما الفترة المطلوبة طويلة حتى نھاية أغسطس/آب، لكّني سأكون شاكراً إذا 

  [منقول]،... 2011منحتِني فرصة أخرى حتى نھاية مايو/أيار 
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، ردت مديرة ا#غاثة والخدمات 2011فبراير/شباط  22رسالة مؤرخة  بموجب .10
 ا+جتماعية على المدعي مثبتًة قرار الوكالة، وأشارت إلى جملة أمور منھا ما يلي: 

 
مع ا%سف، إّن الشركة ا+ستشارات التي وظفتك إّما لم تكن صادقة أو أّنھا أخطأت 

وبة في الھند لتنفيذ عملية الدمج التي خطأ فادحاً في تقييم الفترة الزمنية المطل
  وضعتنا اWن نحن جميعاً في وضع غير مريح. 

  
مرة أخرى، أنا آسفة جداً %نني مضطرة إلى أخذ الموقف الحالي، بيد أنني أشعر 
بضرورة حصولنا على مواھب جيدة ھنا في الرئاسة العامة لXونروا، علماً أّن 

  قبل مغادرتك باٍق. ا+تفاق الذي أجِري معنا بحسن نية 
       

، أعلم المدعي رئيسة شعبة الخدمات 2011مارس/آذار  9بموجب رسالة مؤرخة  .11
، فقبلت 2011مارس/آذار  13ا+جتماعية بقراره ا+ستقالة من وظيفته بأثر يسري من 

 . 2011مارس/آذار  21الوكالة استقالته وأبلغت المدعي بذلك في 

 
، طلب المدعي إلى 2011مارس/آذار  21 بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة .12

رئيسة شعبة الخدمات ا+جتماعية (مع نسخة إلى مديرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة 
لXونروا في عّمان) إعادة النظر في قرارھا القاضي بعدم تمديد إجازته الخاصة غير 

 –رار ، وذلك تحت عنوان "مراجعة الق2011أغسطس/آب  31مدفوعة ا%جر حتى 

 التمديد" مشيراً إلى جملة أمور منھا ما يلي:

 
لقد طلبت في البداية إجازة مدتھا شھرين، وأحد ھذين الشھرين [إجازة خاصة غير 
مدفوعة ا%جر] وذلك بعد فترة وجيزة. ولدي الفرصة للحصول على تمديد لعقدي 

اثة والخدمات مع ھذه الشركة لفترة معينة. وأعتقد أنه بصفتي عضواً في إدارة ا#غ
ا+جتماعية وخدمت ھذا البرنامج سنوات عدة فأنا في وضع يؤھلني لطلب ھذا 

  ا+متياز وأخذ الفرصة التي أخذھا آخرون [منقول]. 
   
، أكدت مديرة ا#غاثة 2011مارس/آذار  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

غير مدفوعة ا%جر، والخدمات ا+جتماعية للمدعي قرارھا عدم تمديد إجازته الخاصة 
 وأشارت إلى جملة أمور منھا ما يلي:

عندما طلبت تمديداً مدته خمسة أشھر إضافية بعدما كنت في الھند، ساد شعور بأّن 
ذلك + يخدم مصالح ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية نظراً إلى وجود برنامجين 

نُت لك في رسالة بدأتھما أنت كان من المقرر إطOقھما بعد عدة أسابيع... وقد بي
فبراير/شباط الحاجة إلى أن تكون في وظيفتك لكي ترعى ھذا.  22إليكترونية في 

و%سباب شخصية ومھنية، اخترَت عدم العودة إلى الوظيفة كما ھو منتظر منك، 
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مارس/آذار إلى رئيسة شعبة الخدمات  9ورفعَت استقالتك بد+لة رسالتك المؤرخة 
 مارس/آذار.  13ا+جتماعية بأثر يسري من 

   
، رفع المدعي دعواه أمام محكمة ا%ونروا للمنازعات 2011أبريل/نيسان  11في  .14

  . 2011أبريل/نيسان  12("المحكمة")، وتسلّمھا قلم المحكمة في 

 

، كرر المدعي طلبه 2011أبريل/نيسان  14رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .15
لمراجعة القرار لكّنه وجھه ھذه المرة إلى مديرة الموارد البشرية. وفي آخر رسالته 

 ا#ليكترونية، أورد مOحظة وصفھا بالمھمة يقول فيھا ما يلي:

 
 21 مOحظة مھمة: أرجو إعOمك أني رفعت رسالة طلب مراجعة قرار في

إلى مديرة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية وأرسلت نسخة منھا  2011مارس/آذار 
إليك، لكن بعد مراجعة التعليمات، عرفت أّنه كان ينبغي أن ُترسل إليك مباشرة 
وليس إلى مديرة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية، لذا أرسلتھا إليك اWن للتصحيح 

  [منقول].
   
إلى المدعي، أقر  2011أبريل/نيسان  14ؤرخة بموجب رسالة إليكترونية م .16

مسؤول الموارد البشرية (الطعون والمظالم) بتسلّم طلبه لمراجعة القرار وأعلمه أّن طلبه 
  قيد ا#رسال إلى نائبة المفوض العام. 

 

، ردت نائبة المفوض العام 2011مايو/أيار  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .17
 رار وأعلمته بجملة أمور منھا ما يلي: على طلب المدعي لمرجعة ق

 
*  *  *  

  
توصلت إلى استنتاج مفاده أّن قرار عدم الموافقة على طلبك لتمديد ا#جازة الخاصة 
غير مدفوعة ا%جر اُتخذ بمراعاة تامة للنظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين خاصة 

جازة الخاصة غير . إّن ا#A/5, Part IIفيما يخص أحكام توجيه شؤون الموظفين 
مدفوعة ا%جر للعمل مع منظمات أخرى ليست حقاً، بل ھي منفعة اجتھادية تجوز 
الموافقة عليھا رھناً بجملة أمور منھا ا+حتياجات التشغيلية للوكالة (انظر توجيه شؤون 

). لقد فُوضت سلطة الموافقة على 1.4.10، الفرع PD A/5, Part IIالموظفين 
ر مدفوعة ا%جر أو رفضھا إلى مديري ا#دارات الذين يجب عليھم ا#جازة الخاصة غي

تقييم طلبات الموظفين على ضوء العوامل المبينة. وعليه، كان القرار المتعلق بطلبك 
لتمديد ا#جازة ضمن السلطة ا+جتھادية لمديرة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية التي 

والخدمات ا+جتماعية ستتأثر بصورة غير قررت أّن الحاجات التشغيلية #دارة ا#غاثة 
حميدة بفعل غيابك إذا ُمددت إجازتك الخاصة غير مدفوعة ا%جر. وبناًء على ذلك، لم 
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يوافق على طلبك وانُتظر منك العودة إلى وظيفتك مع ا%ونروا بعد انتھاء ا#جازة 
  الخاصة غير مدفوعة ا%جر التي اُتفق عليھا في البداية. 

  
ضاً أّن ا#جراءات المقررة في الوكالة بشأن ا#جازة الخاصة غير مدفوعة وأستنتج أي

ا%جر للعمل مع منظمات أخرى اُتبعت بصورة صحيحة في قرار مديرة ا#غاثة 
والخدمات ا+جتماعية القاضي بعدم تمديد إجازتك الخاصة غير مدفوعة ا%جر. وأ+حظ 

للعمل مع منظمة أخرى قُبل لفترة  أّن طلبك ا%ول #جازة خاصة غير مدفوعة ا%جر
. وعندما رفضت 2011مارس/آذار  12إلى  2011يناير/كانون الثاني  9تمتد من 

مديرة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية طلبك الOحق لتمديد ا#جازة الخاصة غير مدفوعة 
  ا%جر لخمسة أشھر، قدمت إليك تبريراً معقو+ً ومفصOً وكتابياً لقرارھا. 

  
  ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2013فبراير/شباط  6في  .18

 
 حجج المدعي

  
  يقدم المدعي الحجج التالية: .19

 
)i(  أشھر أخرى و"أي  5استناداً إلى أدائه، سألته الشركة في الھند إن كان يود تمديد عقده

شخص يحب الحصول على فرصة لOرتقاء بحياته المھنية وحتى تحسين وضعه المالي 
  [منقول]؛

 

)ii(  من حقه الحصول على إجازة خاصة غير مدفوعة ا%جر، فقد وافقت مشرفته المباشرة
[رئيسة شعبة الخدمات ا+جتماعية] على طلبه لتمديد ا#جازة الخاصة غير مدفوعة 

 ا%جر؛

 
)iii(  رفضت مديرة إدارة ا#غاثة والخدمات ا+جتماعية طلب تمديد ا#جازة الخاصة غير

  بررة أبداً"؛مدفوعة ا%جر "بطريقة غير م

 
)iv( أجِبر على رفع استقالته في "وقت معين"؛  

 
  

)v(  ."تعرض لـ"نوع من التمييز 

 
يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر بإلغاء استقالته وتمديد إجازته الخاصة غير  .20

  . 2011أغسطس/آب  31مدفوعة ا%جر حتى 
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  حجج الُمدعى عليه

  

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي: .21

 
)i(  لتمديد فترة ا#جازة الخاصة غير مدفوعة ا%جر المقررة له أصبح إّن طلب المدعي

  جدلياً %ّن المدعي رفع استقالته أحادية الجانب؛

 

)ii(  إّن قرار الوكالة عدم منح المدعي التمديد الذي طلبه #جازته الخاصة غير مدفوعة
ا%جر، وھو تمديد مقداره خمسة أشھر، قرار اُتخذ حسب ا%صول ھذا إذا وجدت 

 محكمة أّن الدعوى مستوفية لشروط المقبولية. ال

   
 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .22

 
  

  

  ا$عتبارات

  

  المسألة الرئيسية
  

، وطلب في الرد 2013فبراير/شباط  6كما ُذكر أعOه، رفع الُمدعى عليه رّده في  .23
 ا#ذن من المحكمة للمشاركة في ا#جراءات.

 
من القواعد ا#جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية  30تعطي المادة  .24

عندما  1المفروضة بفعل القواعد ا#جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة #لغاء أي قاعدة
من القواعد ا#جرائية، يجوز للمحكمة  14تقتضي مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 

توجيه، يظھر أّنه مOئم للبت العادل والسريع للقضية إصدار أي أمر، أو إعطاء أي 
ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن المذكرات من كO الطرفين ستجّھز المحكمة 
تجھيزاً أفضل #صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب 

ل والسريع للقضية، ولتحقيق العدل ومما سيكون من المOئم للبت العاد –في مصلحة العدل 
، وأن تقبل تسلّم الرفع 6أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –للطرفين 

                                      
من النظام ا%ساسي لمحكمة ا%ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة  تOحظ المحكمة1

 "+ يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
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المتأخر لرد الُمدعى عليه بد+ً من إقصاء أحد الطرفين على أساس إجرائي، وعليه؛ تقبل 
 .المحكمة تسلّم رّد المُدعى عليه

 
  المسائل الرئيسية

  
  

  لقضية قرار إداري قابل للطعن؟ھل في ا
  
  

المسألة اWن ھي النظر إن كان في القضية قرار إداري ُيزعم أّنه انتھك بنود تعيين  .25
  المدعي.

 
  ينص النظام ا%ساسي للموظفين المحليين على ما يلي: .26

 
  

يجوز للموظفين ا+ستقالة من الوكالة لدى إعطاء المفوض العام ا#شعار المطلوب 
  يينھم.بموجب بنود تع

  
  على اWتي: 6.109فيما يخص ا+ستقالة، تنص قاعدة الموظفين المحليين رقم  .27

 
يستقيل الموظف عندما يرفع إلى الوكالة إشعار استقالة كتابياً حسب مقتضيات  .1

  أدناه. وا+ستقالة كما ھي معرفة ھنا يبدأوھا الموظف.  3و 2الفقرتين 
  

  إشعار ا$ستقالة 

  
  . يعطي الموظف الذي يريد ا+ستقالة للوكالة ما يلي: 2
  
  فترة ا#شعار المنصوص عليھا في كتاب تعيينه: أو   ) أ(

 

 يوماً تقويمياً إذا لم يذكر كتاب تعيينه فترة إشعار؛ أو  14إشعار + تقل مدته عن   ) ب(

 
  أي فترة إشعار يقبلھا المفوض العام حسب اجتھاده.   ) ت(

 
بقرار الموظف ا+ستقالة، ويجب أن  ةعلى إفادة كتابي ) يحتوي كل إشعار استقالة3(

  يوقعھا الموظف، ويحدد فيھا التاريخ الذي يقترحه لسريان استقالته. 
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 على اWتي: A/9أخيراً، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .28

 
إّن مدير الموارد البشرية، فيما يخص موظفي الرئاسة العامة، ومديري ا%قاليم فيما 

ص الموظفين العاملين في ا#قليم، مفوضين للتصرف بالنيابة عن المفوض العام يخ
والوكالة في المسائل الناشئة من تنفيذ قاعدة النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم 

  ، ويجوز لھم تفويض سلطاتھم. 6.109
   
النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين وا#صدارات ا%خرى ذات الصلة،  بموجب .29

ليست الوكالة ملزمة بقبول طلب لسحب ا+ستقالة فور رفعھا، كما + يوجد حق في فسخ 
) أّن استقالة المدعي كانت عمOً طوعياً أحادي iا+ستقالة في شروط التعيين. ومع مOحظة (

المدعي عجز عن تقديم أي دليل يثبت أّنه أجبِر على  ) أنّ iiالجانب بدأه المدعي، و(
ا+ستقالة أو أّنه تعرض للتمييز، فإّن المحكمة تبقى مھتدية بفقه محكمة ا%مم المتحدة 

، فھو صادر في قضية مشابھة Maghari 2010-UNAT-039لOستئناف في حكمھا 
قاضي بعدم السماح لموظف ثبتت فيه محكمة ا%مم المتحدة لOستئناف قرار المفوض العام ال

بسحب طلبه للتقاعد الطوعي المبكر، وقد استندت محكمة ا%مم المتحدة لOستئناف في ذلك 
إلى أّن رفض الوكالة للسماح لموظف بسحب قرار ا+ستقالة أحادي الجانب والطوعي لم 

 يشكل قراراً إدارياً قابOً للطعن. 

 

ا%مم المتحدة لOستئناف في الفقرة متقدم الذكر، ذكرت محكمة  Maghariفي حكم  .30
 منه ما يلي: 22

 
المحكمة مطمئنة بأّن تعيين المدعي في الوكالة أنِھي %ّن المدعي طلب التقاعد 

الطوعي المبكر و%ّن طلبه قُبل، وليس بسبب قرار الُمدعى عليه القاضي بإنھاء 

أنِھي بسبب فعله تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة... حيث إّن تعيين المدعي 

الطوعي وليس نتيجة %ي فعل تعسفي ارتكبه الُمدعى عليه، فO أساس لمزاعم 

  المدعي، وجميع أسباب ا+نتصاف التي ينشدھا مرفوضة. 

  
  

، يقتصر 3.11.أ من النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم 1 2بموجب المادة  .31
تؤدي إلى عدم مراعاة بنود تعيين اختصاص المحكمة على تحكيم القرارات ا#دارية التي 

موظف أو عقد توظيفه بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين 
وجميع ا#صدارات ا#دارية السارية في زمن عدم المراعاة المزعوم. وفي القضية 
الحاضرة، وكما ھو مثبت في السجل، ليس فسخ قرار ا+ستقالة الطوعي وأحادي الجانب 
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الذي اتخذه المدعي جزءاً من بنود تعيين المدعي أو عقد توظيفه، و+ تنص قاعدة النظام 
على مثل ھذا الفسخ. وترى المحكمة عدم وجود  2.109ا#داري للموظفين المحليين رقم 

قرار إداري اجتھادي قابل للطعن في القضية الحاضرة، أي أّن القضية تفتقر إلى شروط 
 المقبولية. 

 

لى ذلك، إّن ا+ستقالة الطوعية وأحادية الجانب التي رفعھا المدعي لتسري عOوة ع .32
جعلت طلب المدعي لتمديد إجازته الخاصة غير مدفوعة ا%جر  2011مارس/آذار  13من 

، طلباً جدلياً. وكما 2011أغسطس/آب  31إلى  2011مارس/آذار  13المقررة له، من 
في قضية  991ي محكمة سابقة، في حكمھا رقم قضت المحكمة ا#دارية لXمم المتحدة، وھ

Shamsi (2001)  في الفقرةI :أن المحكمة تجد أن الدعوى 

 
...ينبغي أن تعتبر جدلية أو أّنھا تفتقر تماماً إلى الواقع بحيث + يكون من المOئم 

  السعي إلى البت في المسألة الرئيسية التي أثيرت... 
  

ة أّن الدعوى + تستوفي شروط المقبولية من حيث تأسيساً على ما تقدم، تجد المحكم .33
 ا+ختصاص الموضوعي. 

 
  الخ(صة

  

 نظراً إلى ما تقّدم، الدعوى مردودة.        .34
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     (ُوقـaع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 /أيارمايو 8 بتاريخ

 

  

  2013 /أيارمايو 8 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـaع)   

 المحكمة، عّمان. لوري مكناب، رئيسة قلم


