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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2011/047  

Judgment No.: UNRWA/DT/2013/030   

Date:  15 September 2013 

Original:   English 

 

 

   حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  المدھون

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

 

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

آنا سيغال
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 المقدمة
  

ھذه دعوى رفعھا محمد المدھون ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة !غاثة  .1
باسم ا#ونروا ("الُمدعى  في الشرق ا#دنى التي تعرف أيضاً  وتشغيل +جئي فلسطين

 .2011يناير  27إلى  4عن الفترة الممتدة من  عBوة سفرعليه")، وھو قرار عدم دفع 

   
  الوقائع

 
، دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة مبرمج محلل على الدرجة 2002سبتمبر  1في  .2

4A  بموجب تعيين محدد ا#جل مدته سنتين في غزة، وُجدد عقده محدد ا#جل  1والخطوة
 مرات عدة. 

 
أغسطس  31إلى  2010سبتمبر  1لمدة من ، ُمدد تعيينه في غزة ل2010يوليو  1في  .3

2013. 

  
 15، ُرقي المدعي وُعرضت عليه وظيفة محلل برامج على الدرجة 2010أغسطس  8في  .4

أكتوبر  5في الرئاسة العامة لIونروا في عّمان، وقبل المدعي العرض في  16والخطوة 
2010 . 

 
ة سنوية في غزة ، كان المدعي في إجاز2010ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  16من  .5

لمساعدة عائلته على ا+نتقال إلى عّمان، وكان منتظراً منه العودة إلى العمل في الرئاسة 
 . 2011يناير  3العامة لIونروا في عّمان في 

  
، طلب المدعي مشورة من رئيس قسم 2011يناير  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

ن ا!قامة ا#ردنية لنفسه والتأشيرات لعائلته، شؤون الموظفين المحليين #ّنه كان ينتظر إذ
 . 2010ديسمبر  31وانقضت مدة إجازته السنوية المقررة له في 

  
، أعلم مسؤول الموارد البشرية في 2011يناير  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

في  الرئاسة العامة في عّمان المدعَي بأن "يعود إلى مركز عمله في الرئاسة العامة في غزة
 ."الوقت الراھن

  
، أرسل مسؤول السفر والتأشيرات إلى 2011يناير  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

 المدعي وعائلته تأشيرات الدخول إلى ا#ردن. 
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 ، سافر المدعي وعائلته من غزة إلى عّمان. 2011يناير  27في  .9

  
الموارد البشرية إلى مسؤول  2011فبراير  28بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 وا!دارة في قسم تخطيط الموارد المؤسسية، طلب المدعي ما يلي:

  
 27إلى  4كما تعلم، اضطررت إلى العودة إلى العمل في الرئاسة العامة في غزة من 

  . 2011يناير 
  

  وفي ھذا الصدد، أرجو إعBمي برمز الميزانية بھدف تحضير إذن السفر. 
  

  
، أرسل مسؤول الموارد 2011فبراير  28ؤرخة بموجب رسالة إليكترونية م .11

 البشرية وا!دارة في قسم تخطيط الموارد المؤسسية الرد التالي إلى المدعي: 

  
... نتيجة لقرارك بمواصلة البقاء في غزة إلى حين صدور إقامة لعائلتك، وبھدف 

 على أن تعمل في الرئاسة العامة في غزة على تمت الموافقةا+ستفادة من إقامتك، 
  أساس مؤقت. 

  
في الظروف التي + ُينظر فيھا في دفع مبلغ مالي، وبھدف ضبط الوثائق حسب 

في نموذج  رقم ترميز الميزانيةفي  تحمل تكلفةيتضمن   ا#نظمة، نشير إلى أّن الملف 
  طلب السفر الرسمي المعتمد في ا#ونروا. (التشديد في النص ا#صلي).   

  
*****  

  
أرسُل نسخة من ھذه الرسالة إلى رئيس قسم شؤون الموظفين المحليين للحصول على 

  مشورته وتوصيته. 
 

، أعلم المدعي رئيس قسم شؤون 2011مارس  14بموجب رسالة مؤرخة  .12
 الموظفين المحليين بما يلي:

  
يناير  3... بما أّنه افُترض مني العمل في الرئاسة العامة لIونروا في عّمان في 

، أرسلت رسالة إليكترونية أطلب فيھا المشورة من شؤون الموظفين والسفر 2011
يناير العمل في  4وسألني الموظف المسؤول عن قسم شؤون الموظفين المحليين في 

إذن ا!قامة لي ولعائلتي وكذلك جوازي الوطني الرئاسة العامة في غزة... وتّم تسلّم 
يناير وبناًء على ذلك تم تنسيق سفرنا عبر رفح  11وجواز مرور ا#مم المتحدة في 

  . 27بتاريخ 
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يناير  27إلى  4خBل الفترة من  1TSA عBوة سفرفي ھذا الشأن، أعتقد أنني أستحق 
2011 .  

   
رئيس قسم شؤون  ، ردّ 2011مارس  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

 الموظفين المحلين على المدعي كما يلي:

  
  

عن الفترة الممتدة  عBوة سفريفاجئوني تلقي ھذه الرسالة التي تطلب فيھا استحقاقاً ل
يناير. لكن يسرني مناقشة ا#مر معك إن كنت مستعداً غداً الساعة  27إلى  4من 
  صباحاً.  10

  
أعلم بقرار رئيس قسم شؤون الموظفين  هالمدعي في عريضة الدعوى إلى أنّ  أشار .14

مع  2011مارس  16. ووفقاً للمدعي، فإّنه ناقش في 2011مارس  15المحليين في 
. وقيل إّن رئيس عBوة سفررئيس قسم شؤون الموظفين المحليين مسألة استحقاقه المزعوم ل

 لى طلبه لكّن المدعي لم يتسلم أي جواب. قسم شؤون الموظفين المحليين وعد بالرد ع

 
إلى مديرة الموارد البشرية، طلب المدعي  2011مايو  14بموجب رسالة مؤرخة  .15

، وذكر جملة 2011يناير  27إلى  4عن الفترة من  عBوة سفر مراجعة لقرار عدم منحه
 أمور من بينھا ما لي: 

  
...  

  
خBل  عBوة سفرني أستحق بما أّنه ُطلب مني العمل في مركز عمل آخر، أعتقد أن

  ھذه الفترة. 
  

أرسلت إلى مسؤولة الموارد البشرية في قسم تخطيط الموارد المؤسسية/الموارد 
البشرية أسألھا عن رمز الميزانية، ومررت ھي طلبي إلى رئيس قسم شؤون 

  الموظفين المحليين للحصول على توصيته. 
  

سألة مع رئيس قسم شؤون الموظفين وفقاً للمراسلة الواردة أدناه، ناقشت ھذه الم
  المحليين ووعدني بالرد على طلبي لكّنه لم يرد. 

  
في غزة خBل  عBوة سفربناًء على ذلك، أطلب منِك التكرم والموافقة على طلبي ل

  . 2011يناير  27-4الفترة من 
    

                                      
1
 . Travel Subsistence Allowanceلعبارة اختصار   
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، رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا#ونروا للمنازعات 2011يونيو  16في  .16
 "). ("المحكمة

 
إلى المدعي، أشارت نائبة المفوض  2011أغسطس  2بموجب رسالة مؤرخة  .17

 العام إلى اYتي:

  
 

التي طلبت فيھا مراجعة لقرار عدم  2011يونيو  2أشير إلى المادة التي رفعتھا في 
إليك عن الفترة الزمنية التي عملت فيھا في الرئاسة العامة في غزة بعد  عBوة سفردفع 

  انتھاء فترة ا!جازة المأذون بھا. 
  

ن ا#ساسي وا!داري الدى إجراء ھذه المراجعة، دققت بعناية فيما إن روعي النظام
للموظفين وا!جراءات في عملية اتخاذ القرار المطعون فيه. وراجعت أيضاً مراجعة 

فيضة جميع الوثائق ذات الصلة والمراسBت والوقائع بما في ذلك المواد التي مست
  رفعتھا، كما حصلت على توضيحات من الدائرة القانونية للوكالة في ھذه المسألة. 

  
 2010ديسمبر  16و+حظت في المراجعة أّنك كنت في إجازة سنوية في غزة من 

ة النقل الوشيكة إلى عّمان. وبما أّن لمساعدة عائلتك في عملي 2010ديسمبر  31حتى 
تك إلى عّمان تأخرت مع انتظار عائلتك لموافقة الحكومة ا#ردنية، ومع انتھاء فترة دوع

ا!جازة السنوية المقررة لك، ُطلب منك العودة إلى العمل في الرئاسة العامة لIونروا 
زة بسبب غيابك عن في غزة، وقد اُتخذ ھذا القرار لمصلحتك كيB تخسر فترات ا!جا

  ي الرئاسة العامة في عّمان. فالعمل 
  

ومع ا#خذ في الحسبان أّنك لم تسافر إلى غزة في عمل رسمي للوكالة بل في شأن 
شخصي وبالتالي قبلت مخاطرة تأخر عودتك إلى عّمان بسبب إجراءات الحكومة 

اسة العامة في غزة)  طلبھا إليك العمل في الرئا#ردنية، اتخذت الوكالة خطوات (أي 
للحد من خطر فقدانك المزيد من أيام ا!جازة السنوية من رصيدك، وأنا أتفق مع القرار 

عن الوقت الذي  عBوة سفرا#صلي الذي اتخذه دائرة الموارد البشرية بعدم جواز دفع 
  أمضيته في غزة. 

  
الشأن. ويحق لك الطعن تمثل ا+ستنتاجات الواردة أعBه القرار النھائي للوكالة في ھذا 

بالمعلومات حول  كفي ھذا القرار، علماً أّن دائرة الموارد البشرية مستعدة لتزويد
  الخطوات التالية إذا رغبت في الطعن في القرار. 

   
 ، أحالت المحكمة القضية إلى الوساطة. 2012مايو  16في  .18

   
 ساطة. ، أعلِمت المحكمة أّن القضية لم ُتحل بالو2012أغسطس  2في  .19
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 ، رفع الُمدعى عليه رّده الذي أرِسل إلى المدعي. 2013فبراير  22في  .20

  
، طلب المدعي ا!ذن من المحكمة لرفع مBحظاته على رد 2013فبراير  25في  .21

 الُمدعى عليه. 

  
 ،  قبلت المحكمة طلب المدعي. 2013فبراير  26في  .22

  
 ، رفع المدعي مBحظاته التي أرِسلت إلى الُمدعى عليه. 2013مارس  5 في .23

  
  حجج المدعي

  
يزعم المدعي أّنه ُطلب إليه العمل في الرئاسة العامة في غزة وأّنه أصبح بذلك  .24

 . 2011يناير  27إلى  4خBل الفترة من  عBوة سفرمستحقاً ل

 
لوظيفة في الرئاسة العامة في يزعم المدعي في مBحظاته أّنه بما أّنه ُعين في ا .25

عن إقامته في غزة خBل  لعBوة سفرفإّنه مستحق  2010ديسمبر  1عّمان بأثر رجعي في 
 . 2011يناير  27إلى  4الفترة من 

  
 عن الفترة المذكورة أعBه.   عBوة سفريلتمس المدعي من المحكمة أّن تأمر بدفع  .26

  
  حجج الُمدعى عليه

  
 يحتج الُمدعى عليه بعدم وجود قرار قابل للطعن. .27

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .28

 
  

  ا عتبارات

  

 المسألة التمھيدية
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، وفي 2013اير رفب 22كما ورد أعBه، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في  .29
 الرد طلب ا!ذن من المحكمة للمشاركة في ا!جراءات ورفع رّد متأخر. 

  

 

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

عندما  2عطيھا السلطة !لغاء أي قاعدةالمفروضة بفعل القواعد ا!جرائية أو لتمديدھا، وت

من القواعد ا!جرائية، يجوز للمحكمة  14تقتضي مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 

إصدار أي أمر، أو إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه مBئم للبت العادل والسريع للقضية 

وتقرر المحكمة أّن مما سيخدم مصالح العدل، ومما سيكون مBئماً ولتحقيق العدل للطرفين. 

قضية من الطرفين بغية للبت العادل والسريع للقضية أن تتسلّم المحكمة السرد الكامل لل

ا!د+ء بحكم عادل وشامل يحقق العدل للطرفين ولنظام إقامة العدل عموماً، وعليه؛ تمدد 

 وتقبل تسلّم رّد الُمدعى عليه. 6المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة 

  

  ةيالمسألة الرئيس

   

  ھل يطعن المدعي في قرار إداري؟ 

 

في الجزء ذي الصلة على  (أ)1.11ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  .31

 ما يلي:

 

بموجب الشروط المذكورة في النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا للمنازعات،   . أ

، وبموجب الشروط المذكورة في 3.11المبسوط في النظام ا#ساسي رقم 

اردة في النظام ا#ساسي رقم القواعد ا!جرائية لمحكمة ا#ونروا للمنازعات الو

، تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكماً فيھا، وھي 4.11

  الدعوى التي يرفعھا الموظف بھدف:

                                      
2
من النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة تBحظ المحكمة  

  "+ يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
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i.  الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه + يراعي بنود التعيين أو

عقد التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا#ساسي 

الصلة، وجميع ا!صدارات ا!دارية  وا!داري للموظفين ذات

  ذات الصلة؛  

 

تمتع المحكمة ت(أ) من النظام ا#ساسي للمحكمة،  1، الفقرة 2بموجب المادة  .32

قرار إداري ُيزعم أّنه + "لطعن في لBستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا#فراد ل بالو+ية

 " وتختص في إصدار ا#حكام فيھا. يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف

   

ار ا!داري روفقاً لفقه المحكمة ا!دارية لIمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، فإّن الق .33
 ھو: 

  

قرار أحادي الجانب تتخذه ا!دارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) ...

رار ا!داري عن ُيحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعليه، يختلف الق

ا#فعال ا!دارية ا#خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادًة بالنظام 

ا!داري للموظفين أو النظام ا#ساسي للموظفين)، وكذلك عن تلك التي + نتائج 

قانونية مباشرة لھا. وبناًء على ذلك، تتسم القرارات ا!دارية بأّن ا!دارة تتخذھا، 

(الحكم حادية الجانب، وذات انطباق فردي، وتحمل نتائج قانونية مباشرة. وبأّنھا أ

 1213، وھو مقتبس في الحكم رقم Andronov (2003)في قضية  1157رقم 

   ).Wyss (2004)في قضية 

  

، عن عBوة سفرحاضرة، يطعن المدعي في رفض الوكالة أن تدفع له في القضية ال .34
. ويدفع الُمدعى عليه بأّن ھذا ليس قراراً إدارياً 2011 يناير 27إلى  4الفترة الممتدة من 

) #ّنه لم يؤّثر في بنود تعيين i(أ)(1.11لغاية النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 
 المدعي و+ في النظامين ا#ساسي وا!داري الحاكمين لتعيينه. 
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، رأت المحكمة عدم وجود Ghatalia UNRWA/DT/2012/027في الحكم  .35
، الذي لم يكن المدعي مستحقاً له، لم يؤّثر في بنود عBوة سفرقرار إداري #ّن عدم دفع 

وقررت المحكمة أيضاً  تعيينه كما لم يكن له عواقب قانونية مباشرة على حقوقه وواجباته.
نوني ويجب حتى لو كن المدعي يطعن في قرار إداري فعBً فما كان لدعواه أساس قا هأنّ 

 رفضھا. 

 
ستنباط المذكور أعBه، والسبب في في القضية التي بين أيدينا، تترك المحكمة ا+ .36

 ًBذلك أّن النظر فيما إن كان قرار ا!دارة يؤثر في بنود تعيين موظف أم + يوحي فع
 Ghataliaبمراجعة لموضوع الدعوى. على أي حال، تBحظ المحكمة أّن 

UNRWA/DT/2012/027  ُفض بناًء على موضوع الدعوى. وفي القضية الحاضرة، ر
يناير  27إلى  4إلى المدعي عن الفترة من  عBوة سفرالمحكمة أّن قرار عدم دفع  جدت

الرئاسة العامة في غزة قرار إداري، وبناًء على ذلك تنتقل للنظر عندما عمل في  2011
 فيما إن كان القرار شرعياً أم +. 

 
  

  المطعون فيه شرعي؟ھل القرار 

  

 
على دفع نفقات السفر  1.107تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .37

 السفر في الظروف التالية: عBوةمثل 

  

 عندما ُيطلب منه/منھا السفر في عمل رسمي للوكالة؛  ) أ(

 ؛9.107عند تغيير مركز العمل الرسمي كما ھو معّرف في القاعدة   ) ب(

 ؛10.107كما ھو معّرف في القاعدة عند التكليف المؤقت   ) ت(

ھذه النفقات بموجب المفوض العام قد أذن بدفع عند النقل المحلي عندما يكون   ) ث(
 . 11.107أحكام القاعدة 

 

ومن ا#حكام القانونية ذات الصلة، قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين  .38
  التي تنص على ما يلي فيما يخص التصريح بالسفر الرسمي: 2.107
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 كتابي_اً قبل السفر في مھمة رس_مية، يج_ب أن ت_تم الموافق_ة عل_ى ذل_ك الس_فر  �1
ً شخص__ي .  و يك__ون الموظ__ف مس__ؤو+ً رس__مية المعم__ول بھ__ا`ج__راءات الل وفق__اً  ع__ن  ا

ً صحيحتصريحاً التحقق من أن لديه    قبل بدء السفر. ا
  

تعن__ي  قواع__دف__ي ھ__ذه ال خدمةإن عب__ارة " الس__فر ف__ي مھم__ة رس__مية" المس__ت  -2
ف_ي الوق_ت وف_ي وس_يلة النق_ل  الوضع الذي يكون فيه الموظف عندما يك_ون مس_افراً 

  .قواعدبموجب ھذه ال ھا جميعھا مسبقاً ب صرحمستوى النقل المالطريق وو
  
    

المعنية بعBوة السفر  5.107تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .39
 على اYتي: 

  

الس__فر فت__رة عل__ى نفق__ة الوكال__ة، باس__تثناء  س__فرباللموظ__ف ل يص__رحعن__دما  �1
وبالمع_د+ت  قواع_دوشروط ھذه ال بنودبموجب  عBوة سفربطريق البحر، يتقاضى 

مس_توى و الش_روط الت_ي يقررھ_ا المف_وض الع_ام بص_ورة مفص_لة للم_وظفين حس_ب 
  . قطروال الدرجة

 

 9.107رقم  قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين ومن ا#حكام ذات الصلة .40

 التي تنص على ما يلي فيما يخص دفع عBوة السفر عند تغيير مركز العمل الرسمي: 

  

، يتم تغيير مركز العمل الرسمي عندما ينقل الموظف قواعد#غراض ھذه ال �1
الذي تم تعيينه للخدمة في بلد معين لمدة غير مح_دودة أو لم_دة مح_دودة ا#ج_ل تزي_د 

بل_د آخ_ر لم_دة غي_ر مح_دودة أو لم_دة مح_دودة ا#ج_ل على ستة أشھر إلى مركز ف_ي 
 تزيد على ستة أشھر.

 

م__ن الموظ__ف تغيي__ر مرك__ز عمل__ه الرس__مي،  ف__ي الح__ا+ت الت__ي ُيطل__ب فيھ__ا �2
الس_فر بالمع_دل  ع_Bوة، ت_دفع ل_ه قاع_دةمن ھذه ال 4عندئذ ومع مراعاة أحكام الفقرة 

مطب__ق عل__ى البل__د (وال 5.107المب__ين ف__ي الج__دول "أ" المنص__وص علي__ه ف__ي الم__ادة 
كما  عاليهمأذون به من مُ الذي يوجد فيه مركز عمله الجديد) عن نفسه وعن كل فرد 

تل__ي مباش__رة الت__اريخ  يوم__اً  30، و ذل__ك لم__دة 13.107الم__ادة ج__رى تحدي__دھم ف__ي 
 بمركز عمله الجديد. ه+لتحاقحدد الم

  
 

 التكليف المؤقت على اYتي:  حول ،10.107تنص قاعدة الموظفين المحليين رقم  .41
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، يتم التكليف المؤقت عندما يجري تكليف الموظف قواعد#غراض ھذه ال .1
بصورة مؤقتة في بلد غير البلد الذي يوجد فيه مركز عمله لفترة + #داء مھام 

بمكتب الوكالة في بلد التكليف  تتجاوز ثBثة أشھر ويكون خBل ھذه الفترة ملحقاً 
 له. المؤقت أو معاراً 

 

، المعنية بالنقل المحلي والعمل 11.107رقم تنص قاعدة الموظفين المحليين  .42
 المحلي المؤقت على ما يلي: 

  

نقل الموظ_ف أو إع_ادة تكليف_ه بالعم_ل ض_من البل_د ذات_ه أو مرك_ز العم_ل  إنّ  �1
لمركز العم_ل  ذاته، سواء على أساس مؤقت أو غير محدود ا#جل، + يشكل تغييراً 

  10.107و  9.107 القاع_دتينأحكام  ، كما أنّ قوانين#غراض ھذه ال مؤقتاً  أو تكليفاً 
 بصورة خاصة + تنطبق على ھذه الحا+ت.

  
تBحظ المحكمة أّن المدعي يستشھد خطأً بقاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين  .43

فيما يخص عBوة السفر، وصحيح أّن قاعدة النظام ا!داري للموظفين  5.107رقم 
في حالة الموظف الذي ُيصّرح له بالسفر  تدور حول عBوة السفر 5.107المحليين رقم 

نفقة الوكالة. وُيذّكر المدعي أّنه لم ُيطلب منه السفر إلى غزة ولم ُيصّرح له بذلك في على 
 في عمل رسمي، بل ذھب إلى غزة في إجازة سنوية.  2010ديسمبر 

 

سفر إلى المدعي قرار صحيح #ّن المدعي  ترى المحكمة أّن قرار عدم دفع عBوة .44
لم يستوِف أياً من المعايير التي توجبھا قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم 

 ، وبالفعل: 1.107

 
لم تطلب الوكالة من المدعي السفر إلى غزة في عمل رسمي، بل ذھب ھناك في إجازة   ) أ(

 سنوية؛

يحدث تغيير في مركز العمل الرسمي للمدعي، فقد كانت وظيفته في الرئاسة  لم  ) ب(
 العامة في عّمان؛

 لم يكن المدعي مكلفاً بالعمل في غزة؛  ) ت(

 لم يكن المدعي في حالة نقل محلي.   ) ث(

  

 
، تود المحكمة التذكير أّن المدعي لم مرة أخرى، وبغية توضيح المسألة للمدعي .45

ديسمبر إلى  16ة، بل كان في إجازة سنوية في غزة من يكن في سفر لمھمة رسمية في غز
في عملية النقل الوشيكة إلى عّمان حيث قبل المدعي لمساعدة عائلته  2010ديسمبر  31
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 2011يناير  3وظيفة وترقية قبل ذلك بشھور. وتم ترتيب عودته إلى عّمان لتكون في 

ولم يتسلّمھا على التأشيرات لعائلته؛ لكّنھا تأخرت #ّنه لم يحصل على إذن ا!قامة لنفسه و+ 
، و+ يرقى طلب الوكالة من المدعي العمل في غزة أثناء 2011يناير  11المدعي حتى 

إلى تغيير في مكان العمل الرسمي، و+ إلى تكليف انتظار وثائق السفر ا#ردنية الضرورية 
قاعدة النظام ا!داري للموظفين أو نقل بصورة تؤھله لتلقي عBوة سفر بموجب أحكام 

 . 1.107المحليين رقم 

 

ُيذّكر المدعي أّنه شخصياً قبل المخاطرة عندما ذھب إلى غزة في إجازة سنوية #ّنه  .46
كان من المحتمل أن تتأخر عودته إلى عّمان أثناء معالجة السلطات ا#ردنية !ذن إقامته 

لت الوكالة الحد من الخسارة المحتملة وتأشيرات عائلته. وكما ھو ُمثبت في السجل، حاو
للمدعي !جازته السنوية بإعطائه الفرصة للعمل من الرئاسة العامة في غزة حتى تسلّمه 
وثائق السفر الضرورية. وكما قالت نائبة المفوض العام في رّدھا على طلب المدعي 

 لمراجعة قرار: 

 
ي فازة بسبب غيابك عن العمل وقد اُتخذ ھذا القرار لمصلحتك كيB تخسر فترات ا!ج

  الرئاسة العامة في عّمان. 
  
 

 
ترى المحكمة أّن قرار الُمدعى عليه، القاضي بعدم دفع عBوة سفر إلى المدعي  .47

عندما عمل في الرئاسة العامة في غزة، كان قراراً  2011يناير  27إلى  4عن الفترة 
مراعياً لIحكام القانونية ذات الصلة في النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين المحليين 

، 2.107، و1.107 مداري للموظفين المحليين ذات ا#رقاو+ سيما قواعد النظام ا!
، وذلك #ّن المدعي لم يستوِف المعايير المبينة في ھذه القواعد ليكون مستحقاً 5.107و

 لعBوة السفر. 

 

  

عند تدّبر السجل، تBحظ المحكمة أّن المدعي عجز عن تحديد أو إثبات عدم مراعاة  .48
وترى أحكام النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين. لبنود توظيفه أو أي خرق لحكم من 

 2011يناير  27إلى  4المدعي لم يكن مستحقاً #ي عBوة سفر عن الفترة من المحكمة أّن 

عندما عمل في غزة. وعليه؛ تقضي المحكمة بشرعية القرار #ّنه مراٍع لبنود تعيين المدعي 
 أو عقد توظيفه. 
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  الخ*صة

 

 إلى ا#سباب متقدمة الذكر، الدعوى مردودة.  نظراً  .49

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـbع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 سبتمبر 15 بتاريخ

 

  

  2013سبتمبر  15  بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـbع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


