
 18-22436 (A) 
 

 

 

 
 محكمة األمم المتحدة لالستئناف

   
 UNAT-879-2018احلكم رقم 

 

   
 القاضية سابني كنريمي، الرئيسة :هيئة احملكمة

 القاضي جون مرييف 
 القاضي ريتشارد لوسيك 

 1172-2018 :القضيةرقم 
 ٢٠١٨األول/أكتوبر  تشرين ٢٦ :التاريخ

 نغ لنياويتش :رئيس قلم احملكمة
   

 حممد مصطفى عبد اهلل   حمامي السيد منر:
 ريتشل إيفرز حمامية املفوض العام:

 
 نمر

  )المستأنف(

  ضد 

 

 المفوض العام
  الالجئينلوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

 الفلسطينيين في الشرق األدنى 
  (ف ضده)المستأن

   

  حكمال 



 محكمة األمم المتحدة لالستئناف
 UNAT-879-2018حكم رقم: ال

2/12 18-22436 (A) 

 

 
 القاضية سابين كنيريم، رئيسة  

يُعرض على حمكمة األمم املتحدة لالستئناف )حمكمة االستئناف( استئناف ضد احلكم رقم  - ١
UNRWA/DT/2018/014 الصادر عن حمكمة املنازعات التابعة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل ،

منر  ، يف قضية٢٠١٨شباط/فرباير  ١5يف الشرق األدىن )حمكمة األونروا( بتاريخ الالجئني الفلسطينيني 
. وكان السيد ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 ٢5يف ، ورد عليه املفوض العام ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢4قدم االستئناف يف  (١)عالء الدين فايز منر
 .٢٠١٨حزيران/يونيه 

 
 الوقائع واإلجراءات

، التحق السيد منر باخلدمة يف األونروا بصفة مدرس. ووقت حدوث ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢5يف  - ٢
الوقائع املتصلة بالطلب املودع لدى حمكمة األونروا، كان السيد منر يعمل مدرسا يف مدرسة بئر السبع يف 

 ق، يف سوريا. خميم خان الشيح بالقرب من دمش
، أصيب منزل السيد منر بربميل متفجر. كما أصيب السيد منر بإصابة ٢٠١4متوز/يوليه  ١يف  - 3

طفيفة، إال أن إصابة زوجته كانت خطرية. وظلت شهرين يف مستشفى املواساة يف دمشق خضعت إثرها 
لالزمة لعالج ذلك النوع من للعالج يف مستشفيات خاصة. وبسبب االفتقار إىل املوارد الطبية يف سوريا ا

 اإلصابات اليت عانت منها زوجة السيد منر فقد اضطرت إىل طلب العالج يف تركيا. 
، موجهة إىل رئيس إدارة التعليم من خالل مدير ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢7يف رسالة مؤرخة  - 4

ديسمرب  كانون األول/  ١ا من مدرسة بئر السبع، طلب السيد منر إجازة خاصة بال أجر ملدة عام اعتبار 
 من أجل مرافقة زوجته إىل تركيا.  ٢٠١٦

، أشار املفوض العام، عند مراجعة سجالت حضور موظفيه ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ١3يف  - 5
 .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ١يف خميم خان الشيح، إىل أن السيد منر مل يأت إىل العمل منذ 

ر املوظف املسؤول عن  ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ١١يف رسالة مؤرخة  - ٦ موجهة إىل السيد منر، ذكَّ
 كانون األول/  ١شؤون األونروا يف مكتب سوريا امليداين السيد منر أنه مل يأت إىل العمل منذ 

و/أو تقدمي  ٢٠١7كانون الثاين/يناير   3١، وطلب منه االلتحاق بعمله يف فرتة أقصاها ٢٠١٦ ديسمرب
غيابه. وجاء يف تلك الرسالة أيضا أن عدم قيامه بذلك سيؤدي إىل إهناء خدمته بسبب  تفسري لسبب

 التخلي عن الوظيفة.
، تلقى السيد منر رسالة املوظف املسؤول عن شؤون األونروا من ٢٠١7كانون الثاين/يناير   3١يف  - 7

 خالل مدير املدرسة. 
“ القرارين اإلداريني الضمنيني” راجعة القرار يطعن يفويف اليوم نفسه، قيل إن السيد منر قدم طلبا مل - ٨

( إهناء عمله بسبب ٢) ( رفض طلبه احلصول على إجازة خاصة بال أجر؛ و١لألونروا القاضيني مبا يلى )
 التخلي عن الوظيفة.

_________________ 

 األونروا.اعتمدت حمكمة االستئناف هتجئة امسه األول الذي استخدمته حمكمة  (١) 
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، وّجه السيد منر رسالة إىل املوظف املسؤول عن شؤون األونروا يشرح ٢٠١7شباط/فرباير  5يف  - 9
 ظروف غيابه. فيها 

، أودع السيد منر طلبا لدى حمكمة األونروا يطعن يف قراري الوكالة ٢٠١7آذار/مارس  ١٦يف  - ١٠
( إهناء عمله بسبب التخلي ٢) ( رفض طلبه احلصول على إجازة خاصة بال أجر؛ و١القاضيني مبا يلي )

 عن الوظيفة. 
إذنًا لتعديل طلبه احلصول على ، طلب السيد منر ٢٠١7آب/أغسطس  ٢3يف التماس مؤرخ  - ١١

تعويضات نظرا ألن طلبه األصلي املودع لدى حمكمة األونروا مل يتضمن التماسا بالتعويض عن األضرار 
 آب/ 3٠( املؤرخ UNRWA/DT/2017) ١١4املعنوية. وقُبل التماسه ذاك مبوجب األمر رقم 

بالتعويض عن األضرار ”، طلًبا ٢٠١7أيلول/سبتمرب  ١3. وبالنتيجة، قدم السيد منر، يف ٢٠١7 أغسطس
 .“املعنوية اليت تعرض هلا بسبب القرارين املطعون فيهما

، أرسلت حمكمة األونروا إخطارًا للطرفني دعتهما فيه إىل حضور ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢4يف  - ١٢
 /كانون الثاين  ٢5. ويف رسالة بالربيد اإللكرتوين مؤرخة ٢٠١٨شباط/ فرباير  7جلسة استماع بتاريخ 

كانون  ٢5 ، طلب ممثل السيد منر، السيد عبد اهلل، من حمكمة األونروا تغيري تاريخ اجللسة. ويف٢٠١٨ يناير
ت فيه موعد انعقاد اجللسة إىل ٢٠١٨الثاين/يناير  ًحا غريَّ  ٨، أصدرت حمكمة األونروا إخطارًا منقَّ

د السيد منر وممثله عزمهما ٢٠١٨شباط/فرباير  حضور اجللسة. وأكد املفوض العام، وكذلك الشهود، . وأكَّ
 مشاركتهم عرب اتصال مرئي. 

ر حمكمة األونروا ٢٠١٨شباط/فرباير  5يف  - ١3 ، أودع ممثل السيد منر التماسا طلب فيه أن تيسِّ
 حضوره تلك اجللسة. 

مة ، رفضت حمك٢٠١٨شباط/فرباير  5( املؤرخ UNRWA/DT/2018) ٠٢٠مبوجب األمر رقم  - ١4
 : (٢)األونروا االلتماس، حيث ذكرت، يف مجلة أمور، ما يلي

( ]من النظام الداخلي حملكمة األونروا[، أن إطار الوكالة ينص ٢) ٨من الواضح، وفقا للمادة ...  
حتديدا على أنه جيوز ملوظف ما متثيل أحد األطراف، وال جدال يف أنه جيب على الوكالة السماح للممثل 

  ستماع، كأي ممثل آخر، إما شخصيا أو عن عرب اتصال هاتفي أو مرئي.حبضور جلسة اال
غري أنه ال حيق حملكمة ]األونروا للمنازعات[ أن متلي الشروط اليت سيتم مبوجبها إعفاء املوظف  ... 

للمنازعات[. وممثل  من مهام وظيفته العادية لغرض متثيل ذلك الطرف يف قضية أمام حمكمة ]األونروا
 ميثل ]السيد منر[ بشكل طوعي، ومن املؤكد أن مهامه يف متثيل ]السيد منر[ ال تتعلق بالواجبات املوظفني

 املتصلة بوظيفته كمدرس. 
ومثلما ال ميكن حملكمة ]األونروا للمنازعات[ أن تأمر وكالة األونروا بدفع أي أتعاب للمدعي  ... 

القضية، أن تأمر وكالة األونروا بتعويض ممثل املوظفني تتصل بأي متثيل قانوين أو غريه، فال ميكنها، يف هذه 
عن املهام اليت يؤديها خالل ساعات العمل العادية اليت ال متت بصلة إىل الواجبات املتعلقة بوظيفته. غري 

_________________ 

 .٢٠إىل  ١٨، الفقرات من UNRWA/DT/2018) ٠٢٠األمر رقم  (٢) 
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جتد وكالة األونروا وممثل املوظف حال عمليا  أن حمكمة ]األونروا للمنازعات[ تأمل، ملصلحة العدالة، بأن
 ىن ملمثل املوظف حضور جلسة االستماع، إما شخصيا أو عرب اتصال هاتفي أو مرئي.لكي يتس

. وقبل ساعتني من موعد اجللسة، أبلغ السيد ٢٠١٨شباط/فرباير  ٨ُعقدت جلسة استماع يف  - ١5
لق منر وممثله حمكمة األونروا بأهنا لن حيضرا اجللسة. وأشار ممثل السيد منر يف خطابه إىل رفض طلبه املتع

باملوافقة على مغادرة مركز عمله خالل ساعات العمل حلضور اجللسة. وأشار أيضا إىل مناسبات سابقة 
حيث كانت الوكالة متنحه املوافقة على مغادرة مركز عمله حلضور جلسات الوساطة يف احلاالت اليت كان 

جللسة، كان ينصح السيد ميثل فيها مدعني آخرين. وأضاف يقول إنه يف ظل هذه الظروف، أي تغيبه عن ا
منر بعدم املشاركة يف جلسة االستماع عرب اتصال هاتفي من تركيا. وبالفعل، فقد أبلغ السيد منر حمكمة 
األونروا عن طريق الربيد اإللكرتوين أنه لن يشارك يف جلسة االستماع عرب اهلاتف. واستمعت حمكمة األونروا 

 املسؤول املباشر عن السيد منر، وإىل شهادة رئيسة إدارة التعليم. عرب اتصال مرئي إىل شهادة مدير املدرسة و 
، الذي رفضت فيه الطلب برمته. ٢٠١٨شباط/فرباير  ١5أصدرت احملكمة حكمها يف  - ١٦

يتعلق بعدم قدرة ممثل السيد منر املزعومة على حضور اجللسات الشفوية، مل جتد احملكمة أي انتهاك  وفيما
استنادا إىل األدلة اليت قدمها املفوض العام  - اخلصوص، رأت حمكمة األونروالإلجراءات. وعلى وجه 

أن ممثل السيد منر مل يطلب إجازة من الوكالة حلضور اجللسة، ومل يبذل أي حماولة  - عقب جلسة االستماع
الستخدام أي وسيلة أخرى مثل االتصال اهلاتفي أو املرئي للمشاركة فيها، كما مل يقدم أي التماس 

 للمحكمة يطلب فيها تغيريا آخر يف موعد اجللسة. 
فوعة األجر، رأت حمكمة األونروا أن الطلب مل يُقَبل فيما يتعلق مبوضوع اإلجازة اخلاصة غري مد - ١7

، نظرا ألن الوكالة مل تتخذ أي قرار إداري بشأن طلب السيد منر احلصول على تلك حيث موضوعهمن 
اإلجازة. ووجدت حمكمة األونروا أن الطلب اخلطي الذي أرسله السيد منر للحصول على اإلجازة يف 

خالل مدير املدرسة مل يراع فرتة اإلشعار املطلوبة وهي شهر واحد  من ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢7
 كانون األول/  ١قبل تاريخ اإلجازة املزمع، وأنه توقف عن الذهاب إىل عمله بعد ثالثة أيام من ذلك، يف 

. ولكن نظرا ألن الطلب الذي أرسله مدير املدرسة يف احلقيبة الدبلوماسية مل يصل أبدا ٢٠١٦ديسمرب 
تب التعليم احمللي املسؤول أو إىل رئيسة إدارة التعليم، ونظرا ألن السيد منر مل يذهب أبدا للتوقيع إىل مك

 على النماذج املخصصة لطلب اإلجازة، فإن الوكالة مل تبت يف طلبه. 
فيما يتعلق مبوضوع إهناء اخلدمة، رفضت حمكمة األونروا الطلب بناء على أسسه املوضوعية. ورأت  - ١٨

َذ وفقا لألنظمة والقواعد واإلصدارات أن قر  ار الوكالة إهناء توظيف السيد منر بسبب التخلي عن الوظيفة اُّتِخ
اإلدارية األخرى املعمول هبا. وعلى وجه اخلصوص، مل ميتثل السيد منر اللتزاماته كموظف، عندما تغّيب عن 

، ٢٠١7كانون الثاين/يناير   3١وحىت تاريخ إهناء خدمته يف  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ١عمله من 
النحو  ، على٢٠١7كانون الثاين/يناير   3١يقدم تفسريا لسبب غيابه بدون إذن حبلول املوعد النهائي وهو  ومل

 . ٢٠١7يناير  /كانون الثاين  ١١الوارد يف رسالة املوظف املسؤول عن شؤون األونروا املؤرخة 
نونية يف قراري األونروا، فقد رفضت منح أي تعويضات وإذ مل جتد حمكمة األونروا أي خمالفة قا - ١9

 التمسها السيد منر. 
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 مذكرات االستئناف
 

 استئناف السيد نمر   
يدعي السيد منر أن حمكمة األونروا ارتكبت خطأ يف اإلجراءات وانتهكت حقه يف املعاملة على  - ٢٠

قدم املساواة والتمثيل القانوين املناسب مبنع ممثله من املشاركة يف اجللسة الشفوية. وعندما أصدرت احملكمة 
 ٢٠١٨شباط/فرباير  7إشعارا حبضور جلسة االستماع أمرت فيه ممثل السيد منر باحلضور شخصيا يف 

الذي كان أول يوم من أيام املدرسة، فإهنا جتاهلت عمدا أو سهوا وضع املمثل يف وظيفته كمدرس يعمل 
لصاحل الوكالة. وردا على االلتماس الذي قدمه السيد منر، فإن كل ما فعلته احملكمة هو إعادة جدولة اجللسة 

ا أو توقيتها. وبدال من أن تعرب احملكمة عن أملها يف أن لليوم التايل فقط إال أهنا مل تغري مكان انعقاده
جتد الوكالة وممثل املوظفني حال عمليا، كان ينبغي هلا أن حتسم املسألة مبوجب أمر واضح يف إطار املادة 

 من النظام الداخلي، تشري فيه إىل أنه ينبغي السماح للممثل باملشاركة يف اجللسة الشفوية.  ١4
منر كذلك أن احملكمة ارتكبت أخطاء يف الوقائع. وعلى وجه اخلصوص، ذكرت  ادعى السيد - ٢١

م يف الوقت املناسب، بينما تشري الوقائع إىل  احملكمة أن طلبه للحصول على إجازة خاصة بال أجر مل يقدَّ
دة للحياة يف سوريا جعلت من املستحيل ب النسبة أنه قدم الطلب وفقا للتسلسل القيادي، وأن الظروف املهدِّ

له أن يسلم طلبه شخصيا إىل رئيسة إدارة التعليم أو أن يرسل والده على هذا الطريق احملفوف باألخطار 
إىل مدينة دمشق. وقد ارتكبت حمكمة األونروا خطأ يف قبول شهادة رئيسة إدارة التعليم عندما تعارضت 

مكاملة  ل رسالة بالربيد اإللكرتوين أومع شهادة مدير املدرسة. فلو كان رئيسة إدارة التعليم تلقت بالفع
هاتفية من مدير املدرسة تفيد بأن السيد منر طلب احلصول على إجازة خاصة بال أجر، لكان السيد منر 
تلقى حينئذ ردا فوريا بأن طلبه مل يكن صحيحا من الناحية الشكلية فيما كان ينتظر ملدة ثالثة أيام للمغادرة 

 اإلجازة. إىل تركيا بعد تقدميه طلب 
مل تالحظ حمكمة األونروا الظروف االستثنائية اليت مر هبا السيد منر عندما كان ينتظر املتجرين  - ٢٢

 باألشخاص لنقله إىل تركيا، ومل يكن بإمكانه االتصال يف ذلك الوقت. 
كانون  ١١ ارتكبت حمكمة األونروا خطأ عندما رأت أن السيد منر انتظر، لدى تلقيه الرسالة املؤرخة - ٢3

لريد عليها. وقال إنه قدم بالفعل، من خالل طلب ملراجعة  ٢٠١7شباط/فرباير  5، حىت ٢٠١7الثاين/يناير 
كانون  3١ ، التربير املطلوب لسبب غيابه قبل أن يتلقى، يف٢٠١7كانون الثاين/يناير   ٢9القرار يف 

. ويذكر املفوض العام ويقر شخصيا ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ١١، الرسالة املؤرخة يف ٢٠١7الثاين/يناير 
. وعالوة على ذلك، منحت الرسالة ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ٢9بأن السيد منر قدم طلب مراجعة يف 

يوم للرد يتعني اعتبارها بشكل معقول على أهنا تبدأ  ٢١مهلة قدرها  ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ١١املؤرخة 
، فال ميكن إلقاء ٢٠١7 يناير كانون الثاين/  3١ونظرا ألنه تلقى الرسالة يف من التاريخ الفعلي لتلقي الرسالة. 

 . ٢٠١7شباط/فرباير  5اللوم عليه لقيامه بالرد بعد مخسة أيام تقوميية فقط يف 
يبنّي السيد منر، فيما يتعلق بقرار اعتباره متخليًّا عن وظيفته، أن حمكمة األونروا ارتكبت خطأ يف  - ٢4

دما مل تطلب من املفوض العام الرد على طعنه يف ذلك القرار. وباإلضافة إىل ذلك، جتاوزت اإلجراءات عن
حمكمة األونروا اختصاصها املوضوعي بأن وضعت نفسها مكان الوكالة وافرتضت أن القرار باعتبار السيد 

ونعته بأنه مهمل وغري  منر متخلًيا عن وظيفته قرار قانوين. وكان يُفرتض أن ترتاجع احملكمة قبل تشويه مسعته
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مسؤول. وعلى وجه اخلصوص، جتاهلت احملكمة حقيقة أن سجل خدمته ال تشوبه شائبة، وأن تقييم أدائه 
كانون األول/ديسمرب  ١كان ممتازا لسنوات وأنه مل يتغيب يوما واحدا طوال سنوات خدمته حىت تاريخ 

 ظروفه االستثنائية والقوة القاهرة.  . وارتكبت حمكمة األونروا خطأ أيضا يف عدم مراعاهتا٢٠١٦
بناء على ما سبق، يطلب السيد منر بأن تنقض حمكمة االستئناف احلكم الصادر عن حمكمة  - ٢5

األونروا وأن تعيد القضية إىل احملكمة لكي ينظر فيها قاض آخر من جديد. كما يطلب أن مُينح التعويض 
 كانون األول/  ١ة كإجازة خاصة بال أجر تبدأ من الذي طلبه أمام حمكمة األونروا، أي سنة واحد

، وإلغاء قرار إهناء خدمته املتخذ بسبب التخلي ٢٠١7كانون األول/ديسمرب   ١وتنتهي يف  ٢٠١٦ ديسمرب
 عن الوظيفة وتعويضه عن األضرار املعنوية اليت حلقت به.

 
 رد المفوض العام   

قوع أي خطأ يسوغ نقض احلكم الصادر عن حمكمة يبنّي املفوض العام أن السيد منر مل يثبت و  - ٢٦
 األونروا أو إعادة القضية إليها لالستماع فيها من جديد. 

مل يبنّي السيد منر الكيفية اليت أثَّر فيها اخلطأ اإلجرائي املزعوم الناجم عن عدم مشاركة ممثله يف  - ٢7
اجللسة الشفوية على البت يف القضية ال سيما أن األدلة اليت تستند إليها القراران املطعون فيهما يظالن فوق 

ع من السلطة التقديرية يف مسائل إدارة مستوى الشكوك. وكانت حمكمة األونروا تعلم بأن لديها هامش واس
ال غرّيت مبوجبه موعد اجللسة بناء على طلب السيد منر. وعالوة على  القضايا، حىت إهنا أصدرت إشعار معدَّ
ذلك، مل يكن عدم حضور املمثل إال مبحض إرادته، وال ميكن أن يعزى إىل حمكمة األونروا ألنه أخطرها بأنه 

السماح له مبغادرة مركز عمله، رغم حماولته يف اليوم نفسه احلصول على إجازة  لن حيضر اجللسة بسبب عدم
 مستعجلة من عمله من أجل الذهاب إىل اجملمع املركزي للمحاكم يف عمان. 

عالوة على ذلك، مل ترتكب حمكمة األونروا خطأ يف اإلجراءات حينما مل تطلب من املفوض  - ٢٨
ة إهناء اخلدمة بسبب التخلي عن الوظيفة، كما أهنا مل تتجاوز حدود العام تقدمي رد موضوعي بشأن مسأل

اختصاصها حينما نظرت يف هذه املسألة دون أن يطلب منها ذلك يف مذكرات الطرفني. وكانت حمكمة 
األونروا تعلم بأن لديها هامش واسع من السلطة تقديرية يف مسائل إدارة القضايا وقد نظرت بشكل صحيح 

االعتماد على اإلطار القانوين ذي الصلة، واستعرضت األدلة املسجلة رمسيا وخلصت إىل أن يف املسألة ب
 قرار إهناء اخلدمة قرار قانوين. 

يثبت  يؤكد املفوض العام كذلك أنه بالرغم من أن السيد منر حدد أخطاء أو وقائع مزعومة، فإنه مل - ٢9
 معقولة على حنو ما تقتضيه السوابق القضائية الراسخة أن النتائج الوقائعية مل تكن مدعمة باألدلة أو غري

حملكمة االستئناف. وأتت النتائج املطعون فيها اليت خلصت إىل أن رئيسة إدارة التعليم مل يستلم طلب 
السيد منر احلصول على إجازة خاصة بال أجر، استنادا إىل شهادة رئيسة إدارة التعليم وبالتايل فقد كانت 

في من األدلة. وفيما يتعلق باخلطأ الثاين املزعوم يف الوقائع، يبنّي املفوض العام أن مسألة ما مدعومة مبا يك
إذا كان السيد منر قدم طلبا ملراجعة القرار يف الوقت املناسب ال تشكل جزءا من احلكم املطعون فيه، ومن 

 مث فهي غري ذات أمهية ألغراض االستئناف. 
ك أن حمكمة األونروا مل ترتكب خطأ حبكم القانون عندما رفضت الطلب يبنّي املفوض العام كذل - 3٠

بناء على أسسه املوضوعية. فقد أشارت حمكمة األونروا إىل األطر القانونية ذات الصلة، واستعرضت األدلة 
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وخلصت بشكل صحيح إىل أنه مل يُ تَّّخذ أي قرار إداري بشأن طلب السيد منر احلصول على إجازة خاصة 
 جر وأن قرار إهناء عمله بسبب التخلي عن الوظيفة قرار قانوين. بال أ

سبق،  بالتايل، فإن التعويضات اليت التمسها السيد منر ال تستند إىل أي أساس قانوين. ويف ضوء ما - 3١
 يطلب املفوض العام إىل حمكمة االستئناف رد االستئناف يف جممله. 

 
 االعتبارات

 
 طلب عقد جلسة شفوية  

( من النظام األساسي حملكمة 3) ٨مت رفض الطلب الذي قدمه السيد منر. ومبوجب املادة  - 3٢
( من النظام الداخلي حملكمة االستئناف، جيوز عقد جلسات استماع شفوية من ١) ١٨االستئناف واملادة 

ماع أمام ويف ضوء توافر تسجيالت جللسة االست. “املساعدة على الفصل يف القضية بسرعة ونزاهة”شأهنا 
حمكمة األونروا، ليس هناك حاجة، أو قيمة مضافة، إىل مزيد من التوضيح، وقد حدد الطرفان بوضوح 
املسائل الوقائعية والقانونية الناشئة عن هذا االستئناف. ونالحظ كذلك أنه كان بإمكان السيد منر و/أو 

. وال تشكل هذه اجللسة جزءا مشرتكا من (3)ممثله املشاركة يف اجللسة الشفوية املعقودة أمام حمكمة األونروا
اإلجراءات إال أمام حمكمة األونروا باعتبارها احملكمة االبتدائية فيما لن تعقد حمكمة االستئناف جلسات 

 استماع إال يف ظروف استثنائية للغاية.
 

 متثيل السيد منر  
ثر على البت يف القضية حينما مل ترتكب حمكمة األونروا خطأ يف اإلجراءات من النوع الذي يؤ  - 33

مل تأمر الوكالة بالسماح مبشاركة ممثل السيد منر يف جلسة االستماع الشفوية أو مل تراع ظروف عمله. وعلى 
( من النظام الداخلي حملكمة ٢) ٨الرغم من أن للموظف احلق يف أن ميثله موظف آخر عمال باملادة 

. ويف هذه القضية، مل (4)ديرية واسعة يف مسائل إدارة القضايااألونروا، فإن هذه احملكمة تتمتع بسلطة تق
يقدم ممثل السيد منر التماسا إضافيا يطلب فيه تغيريا آخر يف تاريخ انعقاد جلسة االستماع، ومل حياول 
املشاركة عن طريق اهلاتف، وعرب وصلة فيديو وما إىل ذلك، ومل يطلب إجازة من العمل من أجل حضور 

ع الشفوية أمام حمكمة األونروا. وعلى العكس من ذلك، تبني األدلة املستندية أن ممثل السيد جلسة االستما 
منر طلب إذنا وُمنح له يف نفس يوم انعقاد اجللسة الشفهية ملتابعة بعض األعمال اخلاصة األخرى. وهكذا 

ودي بدال من أن تأمر فقد كان من ضمن السلطة التقديرية حملكمة األونروا التشجيع على التوصل إىل حل 
الوكالة بالسماح ملمثل السيد منر بالتغيب عن العمل من أجل حضور اجللسة. ونالحظ كذلك أنه حىت يف 

_________________ 

 .33انظر أيضا أدناه، الفقرة  (3) 
وقضية مهّنا ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني من النظام الداخلي حملكمة األونروا؛  ١4املادة  (4) 

 ٢٠، الفقرة UNAT-687-2016رقم  ، احلكمالفلسطينيني يف الشرق األدىن
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 ،(5)حالة وجود خطأ إجرائي فقد كان يتعني على السيد منر بيان أن هذا اخلطأ أثّر على البت يف القضية
 وهذا ما مل يفعله يف هذه القضية. 

 
 اخلاصة غري مدفوعة األجراإلجازة   

مل ترتكب حمكمة األونروا خطأ يف الوقائع أدى إىل اُّتاذ قرار يبدو جبالء أنه غري معقول عندما  - 34
يكن  قضت بأن رئيسة إدارة التعليم مل تتلق طلب السيد منر باحلصول على إجازة خاصة بال أجر، وبأنه مل

 لطلب. هناك، بالتايل، قرار إداري فيما يتعلق هبذا ا
مل ترتكب حمكمة األونروا خطأ يف االطمئنان إىل شهادة رئيسة إدارة التعليم عندما خلصت إىل  - 35

أهنا مل تتلق طلبا باحلصول على إجازة خاصة بال أجر من السيد منر. وقالت رئيسة إدارة التعليم يف شهادهتا 
. “خبتمه ة من مدير املدرسة وممهورةرسالة موقع”بل  “مل تتلق أي رسالة خطية من ]السيد منر[”إهنا 

 ٢7وعلى غرار حمكمة األونروا، فإننا لسنا مقتنعني بأن رئيسة إدارة التعليم تلقت بالفعل الرسالة املؤرخة 
أجر وكانت  اليت تضمنت طلبا من السيد منر احلصول على إجازة خاصة بال ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

 أيضا موقعة من مدير املدرسة وممهورة خبتمه. 
حىت لو كانت حمكمة األونروا ارتكبت خطأ يف الوقائع، يف اطمئناهنا لشهادة مدير املدرسة الذي  - 3٦

الطلب اخلطي الذي قدمه السيد منر للحصول على  ٢٠١٦ذكر أنه أرسل يف أواخر تشرين الثاين/نوفمرب 
ىل رئيسة إدارة التعليم، فإن ذلك مل يكن ليفضي إىل اُّتاذ قرار يبدو جبالء أنه غري إجازة خاصة بال أجر إ

معقول نظرا ألن االستنتاج الذي توصلت إليه هذه احملكمة بأنه مل يُتخذ أي قرار إداري يف هذه املسألة ال 
يف شهادهتا إىل أن  يزال صحيحا. وقد أدىل الشهود بشهادهتم يف هذا املعىن. وأشارت رئيسة إدارة التعليم

هناك بعض القواعد واإلجراءات اليت جيب اتباعها فيما يتعلق بطلب احلصول على إجازة خاصة بال أجر، 
كان عليه القدوم شخصيا وتوقيع هذه النماذج أو ”وأهنا اتصلت مبدير املدرسة وأخربته أن السيد منر 

سة إدارة التعليم اتصلت به وأخربته أن وأكد مدير املدرسة أن رئي. “إرسال شخص خمول للقيام بذلك
ونفى مدير املدرسة صراحة . “كان عليه القدوم إىل إدارة التعليم وتوقيع النماذج ذات الصلة”السيد منر 

كانون   ٨ما ذكره السيد منر يف رسالته الواردة يف طلبه املقدم إىل حمكمة األونروا بأن مدير املدرسة أبلغه يف 
قرار وكالة األونروا رفض اإلجازة اخلاصة بال أجر. وأوضح مدير املدرسة يف شهادته ب ٢٠١٦األول/ديسمرب 

[ احلضور (السيد منر)أخربه بأنه جيب على عالء ]” وأنه “مل يبلغ عن ]املسألة[ إال لوالد ]السيد منر[”أنه 
شخص خمول إرسال أي  ، من أجل توقيع النماذج أو)…(إدارة التعليم ملنطقة  - واملثول أمام مكتب

 . “للقيام بذلك بالنيابة عنه
، سواء كانت ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢7يتضح من هذه الشهادات أن الرسالة املؤرخة  - 37

رئيسة إدارة التعليم تلقتها أم ال، مل تستوف شروط طلب احلصول على إجازة خاصة بال أجر وبالتايل 
ن الوكالة من اُّتاذ قرار بشأن هذه امل مل سألة. وبصرف النظر عن عدم قيام السيد منر باستخدام النماذج متكِّ

اخلاصة وتوقيعها، فإن طلبه احلصول على اإلجازة كان ناقًصا إذ إنه مل يتضمن تفسريا معقوال لألسباب اليت 
تربر منحه اإلجازة. وفيما يلي نص الفقرة ذات الصلة من توجيه شؤون املوظفني يف وكالة األونروا بشأن 

_________________ 

 ، احلكم رقموقضية نادو ضد األمني العام لألمم املتحدة( )د( من النظام األساسي حملكمة االستئناف؛ ١) ٢املادة  (5) 
2017-UNAT-733 3١، الفقرة. 
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جيب أن تكون طلبات اإلجازة اخلاصة ”اءات املتعلقة بطلب احلصول على إجازة خاصة بال أجر اإلجر 
بال أجر مصحوبة بتفسري خطي للظروف الذي دفع إىل تقدمي الطلب، وجيب دعمها، عند الضرورة، بأدلة 

 . (٦)“مستندية
طي املطلوب للظروف اليت التفسري اخل ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢7ال تتضمن الرسالة املؤرخة  - 3٨

للسفر إىل اخلارج من ”دفعت إىل طلب اإلجازة اخلاصة بال أجر. ومل يذكر السيد منر سوى أنه مضطر 
زوجته ومل يشر إىل وجه لكما أنه مل يقدم أي معلومات عن احلالة الطبية .  “أجل توفري العالج الطيب لزوجته

 ه. االضطرار يف سفره إىل اخلارج وال إىل وجهة سفر 
 

 إهناء اخلدمة   
 ينص اإلطار التنظيمي لألونروا على ما يلي:  - 39

من قواعد النظام اإلداري للموظفني احملليني يف األونروا بشأن التخلي عن الوظيفة )اعتبارا  4-١٠9القاعدة 
 (٢٠١5أيار/مايو  ١من 

أو مل يؤذن به يف إذا تغيب موظف عن العمل من تلقاء نفسه ومل يكن غيابه مأذونا به  - ١ 
وقت الحق وفقا ألحكام هذه القواعد، فيجوز إهناء خدمة ذلك املوظف يف الوكالة بسبب 

 التخلي عن الوظيفة على النحو املنصوص عليه أدناه.
أعاله ملدة ثالثة أيام  ١عندما يتغيب موظف من تلقاء نفسه على النحو املبني يف الفقرة  - ٢ 

 للمفوض العام أن يرسل هلذا املوظف رسالة يبلغه فيها أنه إذا مل يلتحقعمل متتابعة أو أكثر، جيوز 
بعمله، حبلول تاريخ معني )حيدده املفوض العام وفقا لسلطته التقديرية(، أو مل يقدم تفسريا خطيا 
لسبب غيابه يكون مقبوال من املفوض العام، تُعَترب خدمة هذا املوظف منتهية يف الوكالة بسبب 

 لوظيفة مبوجب أحكام هذه القاعدة.التخلي عن ا
أعاله، تُنهى خدمة املوظف الذي ال يلتحق بعمله أو ال يقدم  ٢وفقا ألحكام الفقرة  - 3 

ألسباب  تفسريا خطيا مقبوال حبلول التاريخ احملدد يف الرسالة، يف الوكالة مبوجب هذه القاعدة، إال
احمللي( يف  )بالتوقيت ٢4٠٠اعتبارا من الساعة استثنائية يقررها املفوض العام بطريقة أخرى، 

 اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم األول من غيابه بدون إذن.
 كانون الثاين/  ١١أبلغ املوظُف املسؤوُل عن شؤون األونروا السيَد منر يف رسالة مؤرخة  - 4٠

و/أو مل يقدم تفسريا  ٢٠١7 كانون الثاين/يناير  3١أنه إذا مل يرجع إىل عمله يف موعد أقصاه  ٢٠١7 يناير
خطيا لسبب غيابه يكون مقبوال من الوكالة، فإن خدمته يف الوكالة سُتنهى بسبب التخلي عن الوظيفة. 
وأن حمكمة األونروا ارتكبت خطأ يف القانون والوقائع أدى إىل اُّتاذ قرار يبدو جبالء أنه غري معقول، عندما 

تفسريا لسبب غيابه  ٢٠١7كانون الثاين/يناير   3١موعد أقصاه  ذكرت أن السيد منر مل يقدم لألونروا يف
 ٢٠١7 كانون الثاين/يناير  ٢9بدون إذن. ونرى أن السيد منر قدم ذلك التفسري اخلطي يف طلبه املؤرخ 

 الذي التمس فيه مراجعة القرار. 

_________________ 

 اخلاصة(.، اجلزء الثاين )اإلجازة A/5/Rev.7من توجيه شؤون املوظفني لدى األونروا رقم  3.٢املادة  (٦) 
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رار تفسريا خطيا املتعلق مبراجعة الق ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ٢9ميكن اعتبار الطلب املؤرخ  - 4١
( من النظام اإلداري للموظفني احملليني يف األونروا على 3( و )٢) ١٠9.4باملعىن املقصود يف القاعدة 

، إذ إن السيد منر قّدم، يف هذه الوثيقة، ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ١١النحو املطلوب يف الرسالة املؤرخة 
ته بسبب التخلي عن الوظيفة. ورغم أن السيد منر تفسريا لسبب ترك وظيفته وسبب عدم جواز إهناء خدم

 كانون الثاين/  ٢9عندما كتب الطلب املؤرخ  ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ١١مل يكن تلقى الرسالة املؤرخة 
، فسيكون من املبالغة الشكلية عدم قبول الرسالة “طلب مراجعة قرار”، واستخدم منوذج ٢٠١7يناير 

( من 3) ( و٢) ١٠9.4باعتبارها تفسريا خطيا مبوجب القاعدة  ٢٠١7ير كانون الثاين/ينا  ٢9املؤرخة 
. ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ١١النظام اإلداري للموظفني احملليني يف األونروا ورًدا على الرسالة املؤرخة 

تقع دام املوظف يقدم، يف غضون املهلة احملددة، تفسريا خطيا لسبب غيابه عن الوكالة، فإن املسؤولية  وما
 على عاتق الوكالة للنظر فيه والبت يف مقبوليته من عدمها. 

م الطلب املؤرخ  - 4٢  كانون الثاين/  3١املتعلق مبراجعة القرار، يف  ٢٠١7كانون الثاين/يناير   ٢9ُقدِّ
 كانون الثاين/  ١١أو قبل ذلك التاريخ، أي يف حدود املهلة الزمنية احملددة يف الرسالة املؤرخة  ٢٠١7يناير 

 كانون الثاين/  3١. وذكر السيد منر، يف استئنافه، أنه قدم طلب مراجعة القرار قبل ٢٠١7يناير 
ه الرسالة املؤرخة ٢٠١7 يناير كانون الثاين/يناير أي املوظف   ١١، إىل جهات منها الشخص ذاته الذي وجَّ

االستئناف، ولكنه أوضح  املسؤول عن شؤون األونروا. ومل يشكك املفوض العام يف هذا الطلب يف رده على
مسألة ما إذا كان املستأِنف قّدم طلبا ملراجعة القرار يف الوقت املناسب ال تشكل جزءا من ”فقط أن 

ومل يزعم املفوض العام . “احلكم املطعون فيه، ومن مث فهي غري ذات أمهية ألغراض هذه االستئناف الفوري
 ٢٠١7كانون الثاين/يناير   3١السيد منر ملراجعة القرار يف يف أي وقت من األوقات أن الوكالة مل تتلق طلب 

املوجهة  ٢٠١7شباط/فرباير  5أو قبل هذا التاريخ. وما يدعم خطاَب السيد منر بقوة هو رسالته املؤرخة 
، طلبا ٢٠١7كانون الثاين/يناير  3١ يفإىل املوظف املسؤول عن شؤون األونروا حيث يبنّي فيها أنه أودع، 

لقرار لدى نائب املفوض العام، يطعن يف قرار عدم املوافقة على طلب إجازته ويف قرار إهناء خدمته ملراجعة ا
الطلب بالربيد اإللكرتوين إىل املوظف  بسبب التخلي عن الوظيفة، كما أنه أرسل، يف الوقت نفسه، هذا

م رده على طلب السيد منر املسؤول عن الشؤون اإلدارية. وذكر املستأَنف ضده، يف يف ”، أن املستأِنف قدَّ
([ طلبا ملراجعة القرار أفاد فيه بأن الوكالة رفضت ٢٠١7]الصحيح عام  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢9

 . “طلبه احلصول على إجازة خاصة بال أجر
يف ظل هذه الظروف، فإن قرار وكالة األونروا إهناء خدمة السيد منر بسبب التخلي عن الوظيفة  - 43

كانون   ٢9وبالتايل فهو غري قانوين. وكان ينبغي للوكالة، بعد تلقيها طلب السيد منر املؤرخ يف غري معقول 
املتعلق مبراجعة القرار، أن تتأكد مما إذا كان الطلب يتضمن تفسريا مقبوال لسبب غيابه  ٢٠١7الثاين/يناير 

القرار يتعلق بإهناء خدمة، بتحديد  من عدمه. وبالتايل، فإننا نأمر بإلغاء هذا القرار، كما نأمر، نظرا ألن
( ١)9مبلغ للتعويض جيوز للمفوض العام تفضيله كبديل عن إلغاء القرار اإلداري املطعون فيه عمال باملادة 

 )أ( من النظام األساسي حملكمة االستئناف. و 
 منح التعويض عن الضرر املعنوي  

عندما رفضت حمكمة األونروا طلب السيد منر يف جممله، فقد رفضت )ضمنا( طلبه التعويض عن  - 44
د  الضرر املعنوي. ومل يكن مثة ضرورة يف أن تقدم حمكمة األونروا أي تربيرات أخرى هلذا القرار ألنه اسُتمِّ
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ذكرنا من  سيد منر. وكمامباشرة من استنتاجها بعدم قانونية القرار اإلداري املطعون فيه ورفضها طلب ال
كما ال ميكن منحها عندما ال يكون ”. “ال ميكن منح تعويضات إذا مل تُثَبت حالة عدم املشروعية”قبل، 

 .(7)“هناك أي انتهاكات حلقوق املوظف أو أي خمالفات إدارية تقتضي دفع تعويضات
اء خدمة السيد منر قرار قانوين، مع أننا أبطلنا استنتاج حمكمة األونروا الذي يفيد بأن قرار إهن - 45

 فيجب علينا اآلن تقرير ما إذا كان حيق للسيد منر احلصول على تعويضات من عدمه. 
 ( )ب( من النظام األساسي حملكمة االستئناف على ما يلي:١) 9ويف هذا الصدد، تنص املادة  - 4٦

 التاليني أو بكليهما:  جيوز حملكمة االستئناف أن تأمر فقط بالقيام بأحد اإلجراءين - ١ 
 (…) 
سداد تعويض عن الضرر، بناء على األدلة، ال يتجاوز عادة ما يعادل املرتب األساسي  )ب( 

الصايف للمدعي ملدة سنتني. بيد أنه جيوز حملكمة االستئناف يف حاالت استثنائية أن تأمر بدفع تعويض 
 ك القرار.أكرب عن الضرر، بناء على األدلة، على أن تبني أسباب ذل

جيوز حملكمة االستئناف أن تقتصر يف منح التعويض عن الضرر على احلاالت اليت يقدم فيها  - 47
املوظف أدلة غري اليت أوردها يف شهادته تفيد بأنه أصيب بضرر معنوي بسبب القرار اإلداري املطعون 

التوتر أو أي ضرر معنوي آخر. . إال أن السيد منر مل يقدم أي أدلة تبني أنه عاىن من الكرب أو (٨)فيه
 وبناء على ذلك، ال ميكن منح التعويض يف هذا الصدد. 

 
 الحكم

ل القرار رقم  - 4٨  مبوجب ذلك. UNRWA/DT/2018/014تؤيد احملكمة قبول االستئناف جزئيا ويُعدَّ
يدفع على يلغى قرار إهناء خدمة السيد منر بسبب التخلي عن الوظيفة. جيوز للمفوض العام أن  - 49

 سبيل التعويض مبلغا يعادل الراتب األساسي الصايف لستة أشهر.
د احلكم الصادر عن حمكمة األونروا. - 5٠  فيما يتعلق جبميع النواحي األخرى، يُرَفض االستئناف ويؤكَّ

    

_________________ 

 (7) Kawamleh v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for  Palestine 

Refugees in the Near East, Judgment No, 2018-UNAT-818, citing Kucherov v.  Secretary-General of the 

United Nations, Judgment No. 2016-UNAT-669, para. 33, in turn citing Wishah v. Commissioner-General 

of the United Nations Relief and Works Agency for  Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 

2015-UNAT-537, para. 40, and citations therein. 
 (٨) Langue v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-858, paras. 17-20, citing 

Kallon v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-742, Concurring Opinion of 

Judge Knierim, para. 2. 
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