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 حفوظم

 

 ضد

 

 المفوض العام

 لوكالة األمم المتحدة إلؼاثة

 وتشؽٌل الجئً فلسطٌن

           

 حكم

           

 

 محامي المدعي: 

 مثل نفسه.ٌالمدعً 

 

 محامي الُمدعى عليه:

   نا سٌؽالآ
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   مقدمة

 

 )"المدعً"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلؼاثة د. صافً محفوظهذه دعوى رفعها  .1

األونروا )"الُمدعى علٌه"(، وهو وتشؽٌل الجئً فلسطٌن فً الشرق األدنى، التً تعرؾ أٌضاً باسم 

إجراء دراسة بحٌثة  و جزئٌا من أجلجازة خاصة مدفوعة األجر كلٌا أإمنحه القرار القاضً بعدم 

 . ما بعد الدكتوراة فً الوالٌات المتحدةخاصة بشهادة 

  

 

 الوقائع

 

بعقد مؤقت ؼٌر محدد إلى الوكالة  ، انضم المدع0112ً بر/ تشرٌن ثانًنوفم 10بدءاً من  .2

فً ، " فً مدرسة ذكور مخٌم البقعة األساسٌة األولى فً منطقة شمال عمانDمعلم "بوظٌفة المدة 

ستاذ أوبعد حصوله على عدة ترقٌات وتنقالت، شؽل المدعً وقت حصول األحداث وظٌفة األردن. 

 .كلٌة اآلداب والعلوم التربوٌة الحدٌث فً األدب األمرٌكً –مشارك 

 

الموارد  مسؤولأبلػ المدعً  ،2100أكتوبر/تشرٌن أول  01 ًفبموجب مذكرة مؤرخة  .3

من ما بعد الدكتوراة خاصة بشهادة دراسة بحثٌة نه قد حصل على منحة قلٌم األردن بأفً إ البشرٌة

ٌد جامعة مدٌنة نٌوٌورك ومن مركز مكتب عموأنه قد استلم الدعوة من  للمنحمؤسسة فولبراٌت 

راة فً المسرح ما بعد الدكتوخاصة بشهادة من أجل القٌام بدراسة بحثٌة  مسرح مارتن أ. سٌؽال

جازة خاصة مدفوعة . تقدم المدعً بطلب إ2102-2102خالل العام األكادٌمً  والدراما األمرٌكٌٌن

العائلة فً األردن خالل مدة اقامتً فً  تؽطٌة مصارٌؾامل خالل مدة الدراسة "من أجل األجر بالك

   الوالٌات المتحدة."

 

 ، لمدٌر عملٌات األونروا فً األردن،2100 /تشرٌن ثانًفمبرنو 21بموجب مذكرة مؤرخة  .4

الكامل خالل فترة دراسته، جازة خاصة مدفوعة األجر بدعً طلبه الخاص بالحصول على إالم كرر
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تدعم الطلب الخاص به. كما أن والتً  A/17و  A/5م رق شؤون الموظفٌنتوجٌه موضحا أحكام 

 المدعً أشار إلى ما ٌلً:

 
جازة خاصة نحوا إقد مُ كانوا ن بعض موظفً األونروا الذٌن حصلوا على منح دراسٌة أود أن أوضح لكم بأ

بعد  على الرؼم من أن المنحة تتعلق بدرجة ما جر لمدة عام واحد، وأن طلبً ال ٌعتبر استثناءمدفوعة األ

جازة دراسٌة منحة إ... إن المنحة المقدمة من مؤسسة فولبراٌت لٌست نوعا من التدرٌب، ولكنها الدكتوراة

 تؤدي للحصول على شهادة ما بعد الدكتوراة.

*             *              * 

ة التعلٌم الدراسة ضرورٌة من أجل تلبٌة متطلبات لجنة اإلعتماد التابعة لوزارإلؼراض جازة اإل...إن 

أستاذ قد تخرج من هناك فً قسم اللؽة االنجلٌزٌة  التً تنص على أنه ٌجب أن ٌكونالعالً والبحث العلمً 

كس نعسوؾ تالدراسة أٌضا إلؼراض  جازةاإلفإن دولة ناطقة باللؽة اإلنجلٌزٌة. وباإلضافة إلى ذلك، 

 اب والعلوم التربوٌة.فً كلٌة اآلد فً قسم اللؽة اإلنجلٌزٌةإٌجابا على تعلم الطالب 

 

جازة ؼٌر عادة تقدٌم طلب على أن ٌكون طلب إأشار المدعً بأن العمٌد كان قد أشار علٌه بإ

 . ولكن أفاد المدعً:هذه المرة مدفوعة األجر

منحة فولبراٌت  ألنبدون أجر  كلٌة اآلداب والعلوم التربوٌة، ال أستطٌع أخذ إجازة من عملً فً مالٌاً 

تترتب على ؽطً فقط الرسوم الدراسٌة والسكن الجامعً ولٌس هناك أي التزامات مالٌة تس للمنح الدراسٌة

 ."جامعة مدٌنة نٌوٌورك

 

مقدمة لمدٌر عملٌات األونروا فً األردن، أشار  2102 /آذارمارس 10عبر مذكرة مؤرخة  .5

وى المذكرة محت أعاد ذكرالمدعً بأنه ال ٌزال لم ٌستلم أي رد حول طلبه الخاص باإلجازة كما 

جازة تفرغ علمً مدفوعة األجر بالكامل خالل فترة إطلب "ابقة. وختم المدعً المذكرة عبر الس

  الدراسة أو إذا لم ٌكن ذلك ممكناً ... منحه إجازة خاصة مدفوعة األجر بشكل جزئً..."

 

ردن ، رفض القائم بأعمال مدٌر العملٌات فً األ2102 نٌسان/برٌلأ 01فً الرسالة المؤرخة  .6

 باإلجازة الخاصة المدفوعة األجر كلٌا أو جزئٌا ذاكرا:طلب المدعً الخاص 
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إن المبدأ واألساس فً الموافقة على اإلجازة الخاصة سواءا كانت مدفوعة األجر بالكامل أو بشكل جزئً 

 01لى رسالتكم المؤرخة عذلك برد ال لقد تمهو نفسه، و A/5 توجٌه شؤون الموظفٌن رقموفقا ل

كلٌة عمٌد  من خالل باإلنابة فً إقلٌم األردنلموارد البشرٌة ا مسؤولمن قبل  2100 /تشرٌن أولبرأكتو

سهولة الرجوع أجل نسخة منها مرفقة من ، و2100 /تشرٌن ثانًنوفمبر 0فً اآلداب والعلوم التربوٌة 

 .إلٌها

طلبك  ةٌلبتال ٌمكن ه نص إلى أعنٌة وخلُ طلبك بشكل دقٌق من قبل جمٌع األطراؾ الم ضااستعرتم قد ل

 ...A/17من توجٌه شؤون الموظفٌن  2.2بالفقرة  لتؽطٌة هذا الطلب عمال الالزم التموٌل توفربسبب عدم 

 

 22والعلوم التربوٌة فً كلٌة اآلداب  عمٌدالؼه شفهٌا بهذا القرار من قبل بتم إ ٌد المدعً بأنهفٌ

فقد استلم نسخة من كتاب مدٌر  رة إقلٌم األردن،إلداعلى طلبه المقدم  وأنه بناء 2102 /نٌسانبرٌلأ

  .2102 /حزٌرانٌونٌو 13ٌوم باإلنابة العملٌات 

 
رسالها مرتٌن لنائب المفوض العام، والتً تم إعادة إ 2102 /أٌارماٌو 22عبر مذكرة مؤرخة  .7

، طلب المدعً مراجعة القرار القاضً 2102 /آبؼسطسأ 2و  2102/حزٌران ٌونٌو 00فً 

المعلومات  التأكٌد علىالمدعً  أعادكما حه اجازة خاصة مدفوعة األجر كلٌا او جزئٌا. برفض من

 رسلها فً المذكرة السابقة مضٌفا:التً كان قد أ والنقاشات

 

هم أن اعتبارإجازة بأجر على  هم، تم منحٌةالدارسٌن الحاصلٌن على منح فولبراٌت من الجامعات الحكوم

الجامعة األردنٌة، والتً تنطبق على  من تشرٌعات 01وجاء فً المادة  شارك ...أستاذ م رتبة ٌحملون

عام واحد لمدة للحصول على إجازة تفرغ علمً  ؤهلمألردنٌة، أن "أي أستاذ مشارك جمٌع الجامعات ا

عمل كباحث زائر فً أي جامعة فً أي بلد فً العالم ". لللدراسة وإجراء البحوث أو من أجل ابأجر كامل 

فً ء زمالؽٌري من اللالممنوح أهلٌتً لهذا الحق بال تعترؾ أن األونروا ...  منمن الؽرٌب لنه ... أجد أ

  األردنٌة.الحكومٌة الجامعات 

 
قلٌم فً مكتب إ سؤول الموارد البشرٌةملسلة مر 2102 /آبؼسطسأ 1 موجب مذكرة مؤرخةب .8

 01ة دراسته الواقعة بٌن جازة خاصة ؼٌر مدفوعة األجر خالل فتراألردن، تقدم المدعً بطلب إ

. كما أن المدعً طلب وبشكل رسمً اإلجازة 2102 /أٌارماٌو 01وحتى  2102 /أٌلولسبتمبر
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م الموافقة على طلب المدعً توقد ستخدام النموذج الخاص. الخاصة بدون راتب فً نفس الٌوم با

 . 2102 /آبؼسطسأ 0فً 

 
ن فٌه بالقرار القاضً برفض مة ٌطعتقدم المدعً بطلب للمحك 2102 /آبؼسطسأ 02تارٌخ ب .9

 0دعى علٌه بتارٌخ عن الطلب للمُ رسال نسخة وتم إجر. جازة خاصة مدفوعة األمنحة إ

 . 2102 /تشرٌن أولبرأكتو

 
رسال نسخة دعى علٌه بتقدٌم رده. وقد تم إقام المُ  2102 /تشرٌن أولكتوبرأ 20تارٌخ ب .11

 . 2102 ً/تشرٌن ثاننوفمبر 1عن هذا الرد للمدعً بتارٌخ 

 
 0، استلمت المحكمة من المدعً طلبا مؤرخا 2102 /كانون ثانًٌناٌر 1تارٌخ ب .11

 (2013) 001لتقدٌم وتعجٌل النظر بالقضٌة. من خالل األمر رقم  2102 /كانون ثانًٌناٌر

 رفضت المحكمة الطلب.  2102ثانً  /كانونٌناٌر 21المؤرخ 

 

 

  حجج المدعي

 

 الحجج اآلتٌة:  ٌقدم المدعً .12

 

(i)  الجامعات  والذي ٌنطبق على جمٌعردنٌة األ ةالجامع تشرٌعاتمن  01"... المادة

جازة تفرغ علمً مدفوعة األجر إستاذ ٌحق له الحصول على األردنٌة ٌنص على "أي أ

بحاث أو العمل كباحث زائر فً أٌة ألجراء اأو إلمدة عام واحد ألؼراض الدراسة، 

منح إجازة التفرغ العلمً لألستاذ المشارك الذي  أًٌضا،جامعة وفً أي بلد فً العالم." 

من قبل وزارة  رهاقروإتم إجازته هو أمر ٌعمل فً أٌة جامعة حكومٌة فً األردن 

  التعلٌم العالً والبحث العلمً."

(ii) " هذا القرار اإلداري الظالم ال ٌتوافق مع شروط التعٌٌن أو عقد العمل أدعً بأن

 أي دولة فً العالم." فً ة حكومٌة فً األردن أو مشارك فً أٌة جامعستاذ الخاص بأ
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(iii)  فائدة عظٌمة "... الحصول على شهادة متقدمة فً األدب األمرٌكً ... سوؾ ٌكون ذو

لطالب قسم اللؽة اإلنجلٌزٌة فً كلٌة اآلداب والعلوم التربوٌة كما سٌصب فً مصلحة 

نة اإلعتماد التابعة لوزارة لتزام بمعاٌٌر لجهذا األمر سٌساعد القسم على اال ألنالوكالة 

ستاذ فً وجود موظؾ بدرجة أضرورة التعلٌم العالً والبحث العلمً والتً تشدد على 

  قسم اللؽة اإلنجلٌزٌة متخرج من أحد البلدان الناطقة باإلنجلٌزٌة."

(iv)  ًألنبدون أجر  كلٌة اآلداب والعلوم التربوٌةأخذ إجازة من عملً فً ، ال أستطٌع مالٌا 

ؽطً فقط الرسوم الدراسٌة والسكن الجامعً ولٌس تبراٌت للمنح الدراسٌة سمنحة فول

 ." جامعة مدٌنة نٌوٌوركتترتب على هناك أي التزامات مالٌة 

(v)  ازة مدفوعة األجر لمدة عام ُمنحوا إج ،على منح دراسٌة"بعض الموظفٌن الذٌن حصلوا

إلدارة فً كلٌة تدرٌب ا لوسؤكامل، وإلعطاء مثال على ذلك أود أن أُشٌر إلى حالة م

 عمان."

(vi)  ٌنص توجٌه شؤون الموظفٌن رقمA/5 جازة الخاصة على أنه ٌمكن الموافقة على اإل

حصول المدعً على منحة دراسٌة ذات مستوى متقدم. كما أن  مدفوعة األجر فً حال

منح إذا أن مثل هذه اإلجازة ٌمكن أن تُ ٌنص على  A/17توجٌه شؤون الموظفٌن رقم 

     نها تحسٌن نوعٌة الخدمات المتوفرة والمتاحة للوكالة. كان من شأ

 

 :دعى علٌهأمر المُ بأن تمن المحكمة  ٌطلب المدعً .13

(i)  مدفوعة األجر بالكامل؛ إجازة تفرغ علمًبمنحة 

(ii) ٌُدفع للمدعً راتبه إعادة دفع رواتب اإلجازة بأثر ر خالل فترة  كامالجعً "كما لو كان 

 اإلجازة الدراسٌة؛ و 

(iii) عن جمٌع األضرار المترتبة.  التعوٌض 

 

 

 عليه ىدعحجج المُ 

 

 دعى علٌه الحجج التالٌة: ٌقدم المُ  .14
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(i)  رقم  الموظفٌن"وفقا لتوجٌه شؤونA/5 فإنه ٌمكن الموافقة على اإلجازة الخاصة مدفوعة ،

األجر كلٌا أو جزئٌا أو بدون أجر وفقا لألسس المناسبة والعادلة من قبل السلطة 

رفض طلب اإلجازة الخاصة مدفوعة األجر كان مبررا القضٌة،  المسؤولة." وفً هذه

 على أساس عدم توفر التموٌل الالزم لتؽطٌة نفقات اإلجازة مدفوعة األجر.

(ii) " من قبل  الحصول علٌهاالمنحة المقدمة من مؤسسة فولبراٌت للمدعً كانت قد تم إّن

" كما Bٌقع ضمن الفئة "المنحة برنامج لٌس من قبل الوكالة. لذلك، فإن ونفسه المدعً 

من توجٌه  2.1و "ٌتوافق مع الفقرة  A/17رقم  الموظفٌنهو محدد فً توجٌه شؤون 

إجازة خاصة المدعً  منحالوكالة ٌتوجب على  هوالقاضً بأن  A/17 الموظفٌنشؤون 

 بدون أجر."

(iii) الحالة التً تمت اإلشارة إلٌها من قبل مدعً بوجود تمٌٌز ال أساس له. واقتراح ال

 عندما كان التموٌل متوفرا.  2111لمدعً تم الموافقة علٌها فً عام ا

(iv)  متطلبات المتعلقة بعمل المدعً فً الوكالة محددة حصراً فً كتاب الشروط والإن

التعٌٌن الخاص بالمدعً وبأنظمة وقوانٌن عمل الموظفٌن المحلٌٌن فً الوكالة 

التشرٌعات فً الجامعة األردنٌة أما )واإلصدارات والتعمٌمات اإلدارٌة الخاصة بها(. 

 .التطبٌق ت واجبةلٌسفهً إلٌها المدعً والذي ٌشٌر 

(v) قانونً. وسند نتصاؾ الذي ٌطلبه المدعً ال ٌوجد له أساس إن اال 

 

 دعى علٌه من المحكمة رفض الدعوى بأكملها. ٌطلب المُ  .15

 

 

 االعتبارات 

 

 اإلطار القانونً واإلداري

 

 على أن:  5.2لٌٌن رقم ٌنص نظام عمل الموظفٌن المح .16

 جازة خاصة في حاالت استثنائية.للمفوض العام منح إيجوز 
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 على أن: (1)105.2ٌنص قانون عمل الموظفٌن رقم  .17

اإلجازة الخاصة المدفوعة األجر كلٌا أو جزئٌا أو بدون أجر ٌمكن أن تمنح بما ٌخدم مصالح الوكالة فً 

 ة ولمدة ٌحددها المفوض العام.سباب استثنائٌأو ال الطوٌلحاالت مثل المرض 

 

تحت عنوان "اإلجازة الخاصة" ، A/5/REV.6رقم شؤون األفراد ه ٌوجالقسم الثانً من ت .18

 ٌنص على ما ٌلً: 

 السياسة: .1

أي  وفقٌمكن الموافقة على اإلجازة الخاصة، بأجر كامل أو جزئً، أو بدون أجر،  0.0

 مناسبة ومبررة.تراها اإلدارات المسؤولة س أس

*               *              * 

 ٌمكن الموافقة ومنح اإلجازة الخاصة لألسباب التالٌة: 0.1

                       *               *              * 

ٌجوز الموافقة على إجازة دراسٌة بأجر أو بدون أجر لمدة  إجازة الدراسة: 0.1.1

 ظهر، شرٌطة أن ٌُ A/17 رقمشؤون الموظفٌن توجٌه شهرا مع مراعاة أحكام  02

ذن للدراسة على مستوى متقدم، على منحة أو إ هلوحص علىأدلة مكتوبة الموظؾ 

 محدد المدة. قمسافً و

  
 بعثاتالحضور الدورات التدرٌبٌة، وحول " A/17ٌنص توجٌه شؤون الموظفٌن رقم  .19

  " على:مؤتمراتالندوات والو

 الهدف والغرض: .1

م وضع ٌتنظمن أجل ل عام للسٌاسة اإلدارٌة للوكالة الؽرض من هذا التوجٌه هو وضع دلٌ

من  اعفاؤهم الوكالة عندما ٌتمالمحلٌٌن فً لموظفٌن اوؼٌرها من مستحقات  تبوارالكشوؾ 

ندوات والمؤتمرات الو والبعثاتلعمل من أجل حضور الدورات التدرٌبٌة، ل النظامًالحضور 

 .مهنٌةال

 تصنيف الدورات  .2
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 -:ات كما ٌلً لؽرض هذا التوجٌهتم تجمٌع مثل هذه الدور

 (Aدورات الفئة ) 2.1

ندوات المهنٌة والمؤتمرات الو والبعثاتوسوؾ تشمل هذه المجموعة جمٌع الدورات التدرٌبٌة، 

واجبات ال، كجزء من فٌه بترؼولموظؾ احضور التً تبادر فٌها الوكالة بطلب الرسمٌة 

 سٌة،ً حالة الدورات التدرٌبٌة والمنح الدراف أو كامتداد لتلك الواجبات. ة للموظؾادٌتٌعالا

 عملٌاتٌةال المصالحتحفٌزه من خالل لموظؾ ٌتم الخاص باالتدرٌب بأن أساسً هناك افتراض 

لوكالة لممثل كإما  هاحضورلالموظؾ  التً ٌتم توجٌهالندوات والمؤتمرات للوكالة، وفً حالة 

 مصالح الوكالة. قتضٌهالموظؾ تأو ألن حضور 

 (:Bرات الفئة )دو 2.2

 بعثاتهذه الفئة الدورات التدرٌبٌة والستشمل مصلحة الوكالة فً هذه الدورات هو جزئً. و

الوكالة هً من بادر بطلب حضور الموظؾ لها أو تعتبره ضرورة من كون تقد ال  التً

ألن هذه البرامج تبقى تحمل إلى حد ما صبؽة البرامج ، ة، وبالتالً مطلوبضرورات البرنامج

ٌؤدي ذلك إلى تعزٌز جودة حٌث ب ؾائوظالموظفٌها فً لالمهنٌة مؤهالت الحسٌن لرامٌة إلى تا

تنطبق نفس االعتبارات على الندوات والمؤتمرات المهنٌة،  الخدمات المهنٌة التً تتاح للوكالة.

ٌمكن مع لبرنامج، ولكن حٌث الفوائد التً ٌجنٌها الموظؾ ل كمتطلبحٌث ال ٌشترط الحضور 

 .العودة إلى العمل ندالتً ٌقدمها الموظؾ ع المهنٌةفً الخدمات أن تنعكس إلى حد ما ذلك 

 ]وضع الخط كما ٌرد فً النص األصلً[

                       *               *              * 

 تعيين وتحديد الدورات والسلطات التي لها صالحية الموافقة .3

 Bأو  Aفئة المرشحٌن فً الالدورات وترشٌح  فًلتعٌٌن خاصة باتصدر توصٌات  2.0

إرسالها إلى سلطة من ثم وفقا للمبادئ الواردة أعاله من قبل رئٌس القسم المختص و

 الموافقة التالٌة للحصول على الموافقة النهائٌة

 )أ( مدٌر اإلقلٌم لموظفً ذات اإلقلٌم؛

روا بالتشاور مع رئٌس القسم ألونالمالً لمراقب المدٌر الشؤون اإلدارٌة والمالٌة / )ب( 

 .ؼزة وعمانالرئاسة العامة فً وظفً مالمختص ل
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هذا التوجٌه، وخاصة فً تلك  ألحكاممن أجل ضمان التنفٌذ الموحد وومع ذلك،  2.2

ندوة دورة أو لموظفٌن من مختلؾ المكاتب المٌدانٌة حتمل فٌها حضور ٌُ التً الظروؾ 

توصٌة بالتنسٌق مع مدٌر الشؤون اإلدارٌة و ال تتم، وٌنبؽً أن وما إلى ذلكواحدة مهنٌة 

 .صعوبةالتً تنطوي على حاالت الألونروا للتشاور معه فً لالمراقب المالً المالٌة / 

وكالة تتحملها النطوي على نفقات ٌتدرٌب الموظفٌن خاص بٌنبؽً تقدٌم أي اقتراح ال  2.2

استبدال نتٌجة النفقات أي تكلفة شمل ست ،ل. فً هذا الصددٌموتالبتوفر  حٌرما لم ٌتم التص

التدرٌب المقترح تتعلق بوكذلك أي تكالٌؾ  منصبهعن  هتؽٌب خالل فترةالموظؾ المعنً 

ن توفر أموال المٌزانٌة عالمناسب ]اإلذن[  التصرٌح. ولذلك ٌنبؽً الحصول على نفسه

 ة.لوخسلطة المالإلى  هامٌقدت مقترحات عند ةأٌب ٌرفقوٌنبؽً أن 

فئة الفً دورات  ةخاصجازة لحصول على إافض طلب رالحق فً الوكالة متلك تو 2.1

"B"  ي قد ذالوللوكالة  الفترات طوٌلة، مما قد ٌسبب إزعاجالموظؾ حضور ذلك طلب تإذا

 نجم عن الحاجة إلى استبدال الموظؾ على أساس مؤقت.ٌ

                       *               *              * 

 :ب واالستحقاقات ذات الصلةواترة الحال. 5

 (Aدورات الفئة ) 5.1

قوانٌن بموجب األحكام ذات الصلة من العمل فً حالة مستمرٌن عادة ٌعتبر الموظفون 

 ، مع مراعاة ما ٌلً:شؤون الموظفٌنتوجٌهات عمل الموظفٌن و

 الراتب والمخصصات 5.1.1

بدل التمثٌل وبدل ا عدا عالوات العالوات الدورٌة وجمٌع البدالت األخرى موالراتب، 

 الؽٌاب.خالل فترة عادة  هادفع واصلٌتسوؾ  اإلنابة

                       *               *              * 

 :(Bدورات الفئة ) 5.2

 الراتب والمخصصات: 2.2.0

 ؛الموظفٌن( نٌن عملقواتب )وفقا ألحكام ارإجازة خاصة بدون فً سٌتم وضع الموظؾ 

الراتب العادي أو ع جزء أو كامل دفتتوجب حالة خاصة هناك  جدتوُ ، إذا هٌطة أنشر
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أخذ مثل ٌمكن فإنه ،  Bالفئة  تقع ضمنأن هذه الدورة ، على الرؼم من للموظؾ البدالت

  .المعنً موظؾللأو استبدال أي إحالل ال ٌتطلب ذلك شرٌطة أن عتبار تلك الحالة بعٌن اال

  
 

 الرئٌسٌة لمسألةا

 

لطلب دعى علٌه المُ  رفضوراء سبب الكان  ذاالمسألة الرئٌسٌة فً هذه الحالة هو ماإّن  .21

ٌعود  هنإ. بعد تحدٌد السبب، فالمدعً والمتعلق باإلجازة الخاصة المدفوعة األجر كلٌا أو جزئٌا

من كل ؼٌر قانونً بش تصرؾقد دعى علٌه اتخاذ قرار قضائً بشأن ما إذا كان المُ للمحكمة 

 تعٌٌن المدعً. متثال لشروط إلفً افشل حٌث ال

  

منافع التً ٌتمتع ه نفس المنحملزم بأن ٌعلٌه دعى المُ عً فً حجته القائلة بأن مدال أخطلقد أ .21

الجامعة من قانون  01ة األردنٌة بموجب المادة من موظفً الجامع ٌنعضاء األكادٌمٌاأل بها

النحو عمل المدعً هً على عقد وشروط  أحكام ة بأنصحٌحالمدعى علٌه حجة بٌنما األردنٌة. 

وفً أنظمة وقوانٌن عمل الموظفٌن المحلٌٌن والتعمٌمات اإلدارٌة  التعٌٌن ةالمبٌن فً رسال

 الصادرة عن الوكالة. 

 

 بأن:  A/17من توجٌه شؤون الموظفٌن  2.2من الواضح من الفقرة  .22

 

فقات تتحملها الوكالة ما لم ال ٌنبؽً تقدٌم أي اقتراح خاص بتدرٌب الموظفٌن ٌنطوي على ن

ٌتم التصرٌح بتوفر التموٌل. فً هذا الصدد، ستشمل النفقات أي تكلفة نتٌجة استبدال 

الموظؾ المعنً خالل فترة تؽٌبه عن منصبه وكذلك أي تكالٌؾ تتعلق بالتدرٌب المقترح 

ن متوفر أموال ب والخاصنفسه. ولذلك ٌنبؽً الحصول على التصرٌح ]اإلذن[ المناسب 

 رفق بأٌة مقترحات عند تقدٌمها إلى السلطة المخولة.المٌزانٌة وٌنبؽً أن ٌُ 
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ٌدع ال ٌعزز بما فولبراٌت من مؤسسة كباحث  المدعً حضور ن  أفً حٌن أنه ٌمكن القول  .23

 عًلمداطالب مفٌد لبأنه أمر أٌضا ن القول كموٌ المدعًمهارات ومن خبرة شك مجاال لل

طلب. وعالوة على ذلك، حتى كل وتلبٌة أي التزام لمنح الوكالة  على ٌتوجب اللكن  ،والوكالة

 التً تقوم علٌهاألهداؾ ألؼراض وافائدة لٌحقق اللنظر فً برنامج معٌن اوكالة على ال لو كان

إذا قامت  لهذا الؽرض.األموال بتوفر  ٌتوجب النظر فٌه وٌتعلق اهناك التزامفإن الوكالة، 

، A/17من توجٌه شؤون الموظفٌن رقم  2.2طلبات المادة الوكالة بؽض الطرؾ وتجاهل مت

عمال ؼٌر قانونً، بل وٌمكن القول بأنه عمل من أعمال عدم فقط فإن هذا قد ٌكون لٌس 

 .أٌضاً  المسؤولٌة الكامل

 
التموٌل كان ؼٌر  بعدم وجود قدمالم التبرٌر، أن لنقترحلٌس هناك من سبب لنفترض، وال  .24

. وعالوة على ذلك، 2111فً عام قد حدث كان النظر عن ما صحٌح فً هذه الحالة بؽض 

آخر دافع ؼطاء ل سبب والتبرٌر كان زائفا من حٌث كونهلٌس هناك أي دلٌل ٌشٌر إلى أن هذا ال

 .ؼٌر مقبول أو ؼٌر قانونً

 
خاصة مدفوعة  إجازة هبخٌبة أمل فً عدم منحٌشعر المدعً فً حٌن أنه من المفهوم أن  .25

ضمن سلطتها التقدٌرٌة التً  كانوكالة الالقرار الذي توصلت إلٌه  لكن، ئٌااألجر كلٌا أو جز

  ٌوجد أساس قانونً لطلب المدعً. الأي كانت تمارس بشكل صحٌح وقانونً. 

 
 الخالصة

 

 تقضً المحكمة بأّن الدعوى مرفوضة بالكامل.  .26
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   ()ُوقـِّع 
  القاضً ؼالم مٌران

 
  2102برٌل أ 02بتارٌخ 

 
   2102برٌل أ 02ل  فً السجل بتارٌخ أدخ  

 
    )ُوقـِّع(  

 لوري مكناب، رئٌسة قلم المحكمة، عّمان.  
  


