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  جان فرانسوا كوزان القاضيحضرة                  :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  مھنا

  

  ضد

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز



                                                                                                                              Case Nos.: UNRWA/DT/JFO/2015/013 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/020 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/025 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/058 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/059                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2016/009 

Page 2 of 25 

 

  مقدمة

   

وكالة ا'مم  ااتخذتھ اتقرار ضد ("المدعي") ھناك خمس دعاوى رفعھا حكمت عادل مھنا .1

دعى باسم ا'ونروا ("الم في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاالمتحدة %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين 

) اعتبار نتائج 2) عدم تثبيت تعيينه خDل الفترة التجريبية (1(ما يلي بشأن ، وھي القرارات عليه")

) 4إنھاء خدمة إليه (استحقاق فع د) عدم 3استحقاق العجز إليه (المجلس الطبي جدلية وعدم دفع 

 .) حساب مدة خدمته5المدفوع بدل إجازته ( يمبلغ النقدالحساب 

 

حيث إن الدعاوى المذكورة أعDه رفعھا المدعي نفسه، ونظرا إلى ارتباطھا، فقد قررت  .2

 المحكمة توخيا لDقتصاد القضائي دمج الدعاوى والبت فيھا في حكم واحد. 

 
  

 الوقائع

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مدير فرع  2013ديسمبر/كانون ا'ول  1اعتبارا من  .3

محدد  بموجب تعيين 1والخطوة  16في مادبا في دائرة التمويل الصغير في ا'ردن على الدرجة 

 12وخضع لفترة تجريبية مدتھا  2013ديسمبر/كانون ا'ول  31ا'جل، ثم ُمدد التعيين حتى 

 31ُمدد التعيين محدد ا'جل حتى  2014يناير/كانون الثاني  13ب رسالة مؤرخة شھرا. وبموج

 . 2014ديسمبر/كانون ا'ول 

  

إلى المدعي أشار مدير عمليات  2014فبراير/شباط  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

وقدم له توجيھا حول الممارسات ا%دارية للعمل ا+ئتمان إلى أوجه التقصير في إدارة المدعي 

 الفضلى. 
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، ذكر مدير عمليات ا+ئتمان 2014فبراير/شباط  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 عددا من أخطاء المدعي بشأن طلب قرض معين. 

 
أشار مدير عمليات ا+ئتمان إلى  2014فبراير/شباط  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 عدد من أخطاء حساب ارتكبھا المدعي في طلب قرض معين. 

 
قال مدير عمليات ا+ئتمان إن  2014فبراير/شباط  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 المدعي لم ينفذ إجراءات ا%قراض السليمة.

 
ذّكر رئيس برنامج التمويل  2014فبراير/شباط  25بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

ا+ئتمان في جميع المراسDت الصغير في إقليم ا'ردن المدعَي بأھمية إرسال نسخة لمدير عمليات 

 ا%ليكترونية. 

 
طلب مدير عمليات ا+ئتمان من  2014مارس/آذار  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

 استعراض طلبات ا%قراض. عملية المدعي ضمان مستوى دقة أعلى في 

 
ذكر مدير عمليات ا+ئتمان أنه  2014مايو/أيار  14رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .10

 منزعج من الطريقة التي تعامل بھا المدعي مع قرض معين. 

 
تلقى رئيس برنامج التمويل الصغير في إقليم ا'ردن رسالة نصية  2014يوليو/تموز  2في  .11

إشارة دينية ولغة بذيئة. وبعد أيام قليلة، أرسل المدعي رسالة نصية إلى أمين  من المدعي احتوت

 يشير فيھا إلى موظف آخر بلغة بذيئة.  الصندوق

 
ذكر رئيس برنامج التمويل  2014يوليو/تموز  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

 الصغير في إقليم ا'ردن أن المدعي لم يكن يتبع ا%جراءات السليمة. 
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أشار رئيس برنامج التمويل الصغير في إقليم ا'ردن إلى الفرق  2014يوليو/تموز  6في  .13

 بين المعلومات التي أعطاھا إلى المدعي وما نقله المدعي إلى موظفيه. 

 
أحيل المدعي إلى إجازة خاصة مدفوعة ا'جر بعد أن احتجزته  2014أغسطس/آب  6في  .14

 السلطات ا'ردنية 'سباب شخصية. 

 
، رفع المدعي شكوى ضد رئيس برنامج التمويل الصغير في 2014أغسطس/آب  11في  .15

 إقليم ا'ردن وطلب إلى الوكالة أن تجري تحقيقا. 

 
استعرضت لجنة تلقي الشكاوى في مكتب إقليم ا'ردن الشكوى  2014سبتمبر/أيلول  1في  .16

وقررت إحالة القضية إلى التي رفعھا المدعي ضد رئيس برنامج التمويل الصغير في إقليم ا'ردن 

 البرامج معتبرة إياھا مسألة إدارية.  –نائب مدير عمليات ا'ونروا 

 
استأنف المدعي أداء واجباته في وظيفة مدير فرع  2014نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .17

 مادبا. 

 
مدير عمليات ا+ئتمان ورئيس برنامج و يالمدعاجتمع  2014نوفمبر/تشرين الثاني  9في  .18

إدارية لبحث تقييم أداء منتصف المدة الخاص شؤون التمويل الصغير في إقليم ا'ردن ومسؤول 

بيد أنه أّجل بسبب التأخر في إصدار  2014وكان موعد ا+جتماع أصD في يوليو/تموز بالمدعي. 

 ا تأخر أيضا بسبب ا%جازة الخاصة مدفوعة ا'جر التي أخذھا المدعي. الية، كمالكشوفات الم

 
إلى مسؤول الموارد البشرية في  2014نوفمبر/تشرين الثاني  19بموجب مذكرة مؤرخة  .19

 ا%قليم، أوصى رئيس برنامج التمويل الصغير في إقليم ا'ردن بعدم تثبيت تعيين المدعي. 
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إلى مدير عمليات  2014نوفمبر/تشرين الثاني  21مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .20

 ا+ئتمان ورئيس برنامج التمويل الصغير في إقليم ا'ردن طلب المدعي أن يفحصه مجلس طبي. 

 
أعلم رئيس مكتب  2014نوفمبر/تشرين الثاني  23رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .21

الموارد البشرية في إقليم ا'ردن المدعَي أن اللجنة استعرضت شكواه التي رفعھا ضد رئيس برنامج 

التمويل الصغير في إقليم ا'ردن وأنھا اعتبرتھا مسألة إدارية. وعليه؛ أحيلت المسألة إلى نائب مدير 

 البرامج بغية التعامل معھا على مستوى داخلي.  –ات ا'ونروا عملي

 
أعلم مدير عمليات ا'ونروا في  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27مؤرخة بموجب رسالة  .22

، وواصل المدعي العمل طوال ا'ردن المدعَي أنه لن يتم تثبيت تعيينه بسبب أدائه غير الُمرضي

 . 2014شھر ديسمبر/كانون ا'ول 

 
 رفع المدعي طلب مراجعة لقرار عدم تثبيت تعيينه.  2014ديسمبر/كانون ا'ول  9في  .23

 
 ُعقد مجلس طبي لفحص لياقة المدعي للعمل.  2014ديسمبر/كانون ا'ول  11في  .24

 
عDمه إطلب المدعي  2014ديسمبر/كانون ا'ول  14بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .25

ديسمبر/كانون ا'ول  17وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  الخدمة. ا+نتھاء منبشأن استحقاقات 

أعلم مسؤول خدمات الموظفين المدعي أنه إذا كانت طريقة نھاية خدمته ھي انقضاء تعيينه  2014

في الوكالة والحصول على مبلغ نقدي كون مستحقا لتلقي منفعة صندوق ا+دخار يسمحدد ا'جل ف

 لقاء أي إجازة سنوية قائمة. 

 
أوضح مسؤول خدمات  2014ديسمبر/كانون ا'ول  20ب رسالة إليكترونية مؤرخة بموج .26

الموظفين أنه إذا أنھي تعيين الموظف بسبب انقضاء تعيينه محدد ا'جل، فلن يكون مستحقا 

 للحصول على استحقاق انتھاء الخدمة. 
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حث اجتمع المدعي مع مسؤول خدمات الموظفين لب 2014ديسمبر/كانون ا'ول  23في  .27

 تھاء من الخدمة. نوتوضيح تفاصيل استحقاقات ا+

 
استنتج المجلس الطبي أن المدعي لم يكن +ئقا  2014ديسمبر/كانون ا'ول  24في  .28

لمواصلة الخدمة في الوكالة في أي وظيفة. لكن 'ن المدعي لم يكن مثبتا في وظيفته فلم يكن 

 مستحقا للحصول على استحقاق ا%عاقة. 

 
أعلم مدير عمليات ا'ونروا في  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31مؤرخة بموجب رسالة  .29

 . 2014ديسمبر/كانون ا'ول  31ُيمدد إلى ما بعد  نا'ردن المدعي أن عقده ل

 
أبلغ رئيس المكتب القانوني في إقليم ا'ردن المدعي أن  2015فبراير/شباط  3في  .30

 ك لن يتم اتخاذ المزيد من ا%جراءات.استنتاجات المجلس الطبي أصبحت جدلية، وأنه بسبب ذل

 
دفعت الوكالة إلى المدعي المبلغ النقدي مقابل إجازته بواقع  2015فبراير/شباط  24في  .31

 دينارا أردنيا.  712.32

 
إلى  2015فبراير/شباط  3رسالة رئيس المكتب القانوني في إقليم ا'ردن المؤرخة  بعد .32

طلب مراجعة لقرار اعتبار نتائج المجلس الطبي  2015مارس/آذار  12المدعي، رفع المدعي في 

 إليه. عاقةجدلية وقرار عدم دفع استحقاق ا%

 
لمنازعات رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا'ونروا ل 2015مارس/آذار  13في  .33

القاضي بعدم تثبيت  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27("المحكمة") يطعن فيھا بالقرار المؤرخ 

 .UNRWA/DT/JFO/2015/013وُسجلت الدعوى تحت رقم القضية تعيينه. 
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أرسلت المحكمة الدعوى متقدمة الذكر إلى المدعى عليه. وفي  2015مارس/آذار  24في  .34

دعى عليه رده على الدعوى رقم رفع الم 2015أبريل/نيسان  23

UNRWA/DT/JFO/2015/013 .  

 
رفع المدعي طلب مراجعة للقرار القاضي بعدم دفع استحقاق  2015مارس/آذار  30في  .35

ردت الوكالة على طلب المدعي لمراجعة القرار  2015مارس/آذار  31نھاية الخدمة إليه. وفي 

 وأعلمته أن طلبه + يستوفي شروط المقبولية. 

 
رفع المدعي دعوى أمام المحكمة يطعن بموجبھا في قرار  2015أبريل/نيسان  10في  .36

اعتبار نتائج المجلس الطبي جدلية وقرار عدم دفع استحقاق إعاقة إليه، وُسجلت الدعوى تحت رقم 

UNRWA/DT/JFO/2015/020 . 

 
وفي أرسلت المحكمة الدعوى المذكورة إلى المدعى عليه.  2015أبريل/نيسان  14في  .37

 رقم رفع المدعى عليه رده على القضية 2015مايو/أيار  14

UNRWA/DT/JFO/2015/020 . 

 
رفع المدعي دعوى أمام المحكمة يطعن بموجبھا في قرار عدم دفع  2015مايو/أيار  1في  .38

استحقاق نھاية خدمة إليه، وُسجلت الدعوى تحت رقم القضية 

UNRWA/DT/JFO/2015/025. 

 
يونيو/حزيران  1أرسلت الدعوى المذكورة إلى المدعى عليه. وفي  2015مايو/أيار  3في  .39

 . UNRWA/DT/JFO/2015/025، رفع المدعى عليه رده على القضية رقم 2015

 
، طلب المدعي أن تصدر له الوكالة 2015مايو/أيار  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .40

 شھادة خبرة. 



                                                                                             Case Nos.: UNRWA/DT/JFO/2015/013 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/020 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/025 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/058 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/059                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2016/009 
                                                                                                                                                           

 

Page 8 of 25 

 
أصدرت الوكالة للمدعي شھادة خبرة ذكرت فيھا أن تاريخ خدمة  2015مايو/أيار  27 في .41

 . 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27إلى  2013ديسمبر/كانون ا'ول  1المدعي ھو من 

 
فترة خدمته كما ھي مبينة  رفع المدعي طلب مراجعة لحساب 2015يونيو/حزيران  2في  .42

  في شھادة الخبرة الصادرة له. 

 
طلب المدعي مراجعة لحساب المبلغ النقدي الذي تلقاه بد+ ، 2015يونيو/حزيران  3في  .43

      من إجازته. 

 
ثبت مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن  2015يونيو/حزيران  30بموجب رسالة مؤرخة  .44

في شھادة الخبرة الخاصة بالمدعي معتبرا إياه يوم  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27قرار كتابة 

 . الخدمة ا'خير

 

رفض مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن  2015يوليو/تموز  1بموجب رسالة مؤرخة  .45

 إن الطلب متأخر.  الذي تلقاه بد+ من إجازته قائDطلب المدعي لحساب المبلغ النقدي 

 
رفع المدعي دعوى إلى المحكمة يطعن بموجبھا في حساب  2015يوليو/تموز  23في  .46

الذي تلقاه بد+ من إجازته، وُسجلت الدعوى تحت رقم القضية المبلغ النقدي 

UNRWA/DT/JFO/2015/058. 

 
رفع المدعي دعوى أمام المحكمة يطعن بموجبھا في حساب  2015يوليو/تموز  23في  .47

 . UNRWA/DT/JFO/2015/059الوكالة لفترة خدمته، وُسجلت الدعوى تحت رقم القضية 

 
لمحكمة الدعوى المسجلة تحت رقم القضية أرسلت ا 2015يوليو/تموز  27في  .48

UNRWA/DT/JFO/2015/058  .إلى المدعى عليه 
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أرسلت المحكمة الدعوى المسجلة تحت رقم القضية  2015يوليو/تموز  28في  .49

UNRWA/DT/JFO/2015/059  .إلى المدعى عليه 

 
رفع المدعى عليه رديه على القضيتين  2015أغسطس/آب  26في  .50

UNRWA/DT/JFO/2015/058  وUNRWA/DT/JFO/2015/059   . 

 
رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه من المحكمة دمج  2015أكتوبر/تشرين ا'ول  2في  .51

 القضايا الخمس في حكم واحد. 

 
أكتوبر/تشرين ا'ول  13) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 110بموجب ا'مر رقم  .52

 طلب المدعى عليه لدمج جميع القضايا الخمس. وافقت المحكمة على  2015

 
 3") المؤرخ 124("ا'مر رقم  )UNRWA/DT/2015( 124 بموجب ا'مر رقم .53

، أمرت المحكمة المدعى عليه بأن ُيظھر الوثائق المرتبطة بمعالجته 2015ديسمبر/كانون ا'ول 

 غير في ا%قليم. ضد رئيس برنامج التمويل الص 2014أغسطس/آب  11لشكوى المدعي المؤرخة 

 
أظھر المدعى عليه الوثائق المطلوبة وذلك بصفة  2015ديسمبر/كانون ا'ول  18في  .54

أرسلت المحكمة رد المدعى عليه على  2016يناير/كانون الثاني  13الحجب عن المدعي. وفي 

 إلى المدعي، كما أرسلت إليه مرفق الرد بصورته المحررة.  124ا'مر رقم 

 
رفع المدعي تعليقاته على رد المدعى عليه على ا'مر  2016نون الثاني يناير/كا 15في  .55

إلى المحكمة مع نسخة إلى المدعى عليه في الرسالة ا%ليكترونية. ومع أن المدعي تخلف  124رقم 

 عن طلب إذن، فقد قبلت المحكمة المرافعة. 

 
  



                                                                                             Case Nos.: UNRWA/DT/JFO/2015/013 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/020 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/025 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/058 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/059                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2016/009 
                                                                                                                                                           

 

Page 10 of 25 

  الحجج

  

 المدعي في خ)ل الفترة التجريبيةتعيين قرار عدم تثبيت  )1

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .56

  

i(  ل الفترة التجريبية "أكثر من كامل" وفقا للغايات وا'ھداف المطلوبةDكان أداؤه في خ

 للدائرة؛ 

ii(  لم يتسلم أي رسائل أو رسائل إليكترونية تبلغه أنه أحيل إلى برنامج فرصة التحسن؛ 

iii(  جميع مسائل ا%دارة والتدبير التي أدت إلى النزاعات والصراعات في أھمل مشرفه المباشر

 العمل؛ 

iv( كان قرار عدم تثبيت تعيينه ناتجا عن تحامل شخصي ولم يستند إلى أدائه في العمل؛ و 

v( أرسل رسائل إليكترونية عدة إلى دائرة الموارد البشرية يزعم فيھا تعرضه للتمييز وا+نتقام 

 في ا%قليم. تمويل الصغير على يد رئيس برنامج ال

   

 يلتمس المدعي ما يلي: .57

  

i(  مراجعة قرار عدم تثبت تعيينه الذي يتيح له العودة إلى العمل؛ 

ii( ل "جزء" مستقل لكي يقيم أداءه وفقا لمعايير الدائرة؛ ويتشك 

iii(  .أن ينقل بد+ من ذلك إلى دائرة أخرى مع تنفيذ برنامج فرصة التحسن 

  

 التالية: يقدم المدعى عليه الحجج .58
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i( ل ح في أن قرار عدم تثبيت تعيين الالسجل واضDمدعي قام على أدائه غير الُمرضي خ

عيوبه كما ھو مثبت في السجل الموثق الفترة التجريبية، كما تم لفت نظر المدعي إلى 

 جيدا؛ 

ii(  أرسل المدعي رسائل نصية مسيئة مع إشارة دينية توحي بالتمييز على أساس الدين؛ 

iii(  أو الدافع غير السليم يقع على انوني واضح، ومفاده أن عبء إثبات التحامل القالفقه

 المدعي؛ و

iv(  راجعت اللجنة الشكوى التي رفعھا المدعي ضد رئيس برنامج  2014سبتمبر/أيلول  1في

التمويل الصغير في ا%قليم وأحالت القضية إلى نائب مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن 

  سألة إدارة. البرامج باعتبارھا م –

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .59

  

 قرار اعتبار نتائج المجلس الطبية جدلية وعدم دفع استحقاق ا,عاقة إلى المدعي )2

  

 يقدم المدعي الحجج التالية: .60

  

i(  كان ما يزال موظفا عندما طلب مجلسا طبيا؛ 

ii(  الطبي إلى مدير عمليات ا'ونروا في استنتاجات المجلس كان ما يزال موظفا عندما أرِسلت

 ؛ 2014ديسمبر/كانون ا'ول  30ا'ردن في 

iii(  من قاعدة النظام  7حيث إن المجلس الطبي استنتج أنه كان غير +ئق للخدمة، فإن الفقرة

 ؛ تسري عليه 7.109 ا%داري للموظفين المحليين

iv(  ؛ و2015فبراير/شباط  4أجِبر على توقيع تنازل طبي في 
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v(  الطبي بأنه غير +ئق للعمل سيؤدي إلى خسارة مكاسب مستقبلية 'نه + إن استنتاج المجلس

 يستطيع العمل بشكل حر. 

   

 

يلتمس المدعي أن تقبل الوكالة استنتاج المجلس الطبي القاضي بأنه غير +ئق للعمل  .61

داري للموظفين من قاعدة النظام ا% 7ضعف راتبه ا%جمالي بموجب الفقرة  24وتعويضه بمقدار 

 . 7.109المحليين 

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .62

 
  

i(  الذي توصل إليه المجلس الطبي جدلي  2014ديسمبر/كانون ا'ول  24ا+ستنتاج المؤرخ

 ؛ 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27'ن المدعي لم يكن مثبتا في وظيفته في 

ii( +  ن خدمة  7.109من قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين  7تسري أحكام الفقرة'

 وليس بسبب وضعه الصحي؛  المدعي في الوكالة أنھيت بسبب أدائه غير الُمرضي 

iii(  لم يقدم المدعي أي دليل يدعم زعمه أنه أعيق إعاقة دائمة ضمن معنى قاعدة النظام

 ؛ و7.109ا%داري للموظفين المحليين 

iv(  .أساس لوسائل ا+نتصاف التي يلتمسھا المدعي + 

  

 
 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .63

  

 

 قرار عدم دفع استحقاق إنھاء الخدمة إلى المدعي )3
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 يقدم المدعي الحجج التالية: .64

  

i(  ديسمبر/كانون  31حتى  2013ديسمبر/كانون ا'ول  1كانت مدة خدمته في ا'ونروا من

 ؛ 2014ا'ول 

ii(  9.109شھرا، فإن قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  13حيث إنه عمل مدة 

 ) (أ) تسري على حالته؛ و3(

iii(  اق إنھاء طلب مراجعة قرار عدم دفع استحقعن ليس ھو ممنوعا بفعل الحاجز الزمني

 خدمة إليه. 

  

يلتمس المدعي أن ُيدفع إليه استحقاق إنھاء الخدمة بموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفين  .65

 لشھر؛ ) (أ) بمقدار الراتب ا%جمالي 3( 9.109المحليين رقم 

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .66

 
i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية 'نھا ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛ 

ii(  أعلِم المدعي بأنه غير مستحق للحصول على استحقاق إنھاء الخدمة، وذلك عبر الرسائل

ديسمبر/كانون  17الرسالتين ا%ليكترونيتين من مسؤول خدمات الموظفين المؤرختين 

 ؛ و2014ديسمبر/كانون ا'ول  20و 2014ا'ول 

iii(  2015مارس/آذار  30طلب المدعي مراجعة للقرار المطعون فيه في . 

   

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى باعتبارھا غير مستوفية لشروط المقبولية.  .67

  

 حساب المبلغ النقدي المدفوع بدل ا,جازة السنوية )4
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 يقدم المدعي الحجج التالية:  .68

  

i( ل ديسمبر/كانون ا'ول  كان ما زال يعتبرD؛ 2014موظفا خ 

ii(  2014 ديسمبر/كانون ا'ول 31حتى  نوفمبر/تشرين الثاني 27تعتبر الفترة الزمنية من 

 "شھر إنذار" حسب تعريف قانون العمل الدولي؛ و

iii(  ل ديسمبر/كانون ا'ول اقُتطع نحوDبصورة  2014خمسة عشر يوما من ا%جازة خ

 تعسفية من إجازته السنوية.

   

 يوما من ا%جازة السنوية. 15ليه مبلغ مقابل يلتمس المدعي أن ُيدفع إ .69

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .70

 
i(  ؛ 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27تم إنھاء خدمة المدعي من الوكالة بأثر يسري من 

ii(  وُدفع إليه لقاء ھذه 2014ديسمبر/كانون ا'ول  31لكن المدعي واصل العمل حتى ،

 الفترة؛ 

iii( فبراير/شباط  24المدعي عن مقدار المبلغ النقدي المدفوع لقاء إجازته السنوية في  علم

 أو قبل ذلك عندما تسلم الشيك وصرفه؛ و 2015

iv(  3الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني 'ن المدعي طلب مراجعة للقرار في 

 . 2015يونيو/حزيران 

   

 
 .يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا .71
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 حساب مدة خدمته  )5

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .72

  

i(  27وليس  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31استمرت خدمته في ا'ونروا حتى 

 كما ذكر المدعى عليه في شھادة خبرته؛ و 2014نوفمبر/تشرين الثاني 

ii(  يوما.  27شھرا و 11شھرا وليس  13كان في خدمة الوكالة 

  

 

المدعي أن يفيد التاريخ المذكور على شھادة خبرته أن آخر يوم خدمة له في الوكالة  يلتمس .73

 .  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27وليس  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31كان 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .74

 
i(  الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛ 

ii(  ه لم ُيثبت نأعلِم المدعي أن تعيي 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27بموجب رسالة مؤرخة

وقاعدة  1.9وأن خدمته سُتنھى من الوكالة بموجب النظام ا'ساسي للموظفين المحليين 

 ؛ 1.109النظام ا%داري للموظفين المحليين 

iii(  ديسمبر/كانون  31تم تأكيد تاريخ إنھاء خدمة المدعي مرة أخرى بموجب رسالة مؤرخة

 ؛ 2014ا'ول 

iv( متأخر بواقع شھرين؛ و 2015يونيو/حزيران  2لقرار المؤرخ طلب مراجعة ا 

v(  حساب الوكالة لمدة خدمة المدعي صحيحة؛ وكان موقف الوكالة واضحا على الدوام من

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27حيث أن انتھاء خدمة المدعي دخل حيز السريان في 

 . 2014ديسمبر/كانون ا'ول  31وليس 
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 أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. يلتمس المدعى عليه .75

  

  ا7عتبارات

  

 المدعي في خ)ل الفترة التجريبيةتعيين قرار عدم تثبيت  )1

 

 على ا]تي:  2.4ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين  .76

  

 تخضع التعيينات ل\تمام الُمرضي لما يقل عن شھر من الخدمة تحت التجربة.

 

في الجزء ذي الصلة على ما  PD A/Part VII/Rev.7ينص توجيه شؤون الموظفين  .77

 يلي:

  

  
 الغرض من فترة التجربة. 3

  
الغرض من فترة التجربة ھو سبر أغوار ا'داء العام للموظف وإمكانيته في الوظيفة  إنّ 

التي ُيعي[ن فيھا أو ُيعاد انتدابه إليھا، وذلك بھدف تحديد كفاية موقفه فيما يخص مقاييس 

  أداء معيارية معينة. ويخضع الموظفون للتجربة في حا+ت: 

)i( التعيين؛ 
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[...]  

بر الفترة التجريبية الُمرضية شرطا لتثبيت التعيين والنقل . في جميع الظروف، تعت11
  والترقية. 

  
  يجوز إنھاء التعيينات بD إشعار خDل الفترة التجريبية أو خDل أي تمديد لھا. 12

 

يحتج المدعي بأن قرار عدم تثبيت تعيينه خDل الفترة التجريبية لم يستند إلى أدائه ويزعم  .78

أن أداءه في وظيفة مدير فرع مادبا كان "أكثر من كامل" ومتسقا مع غايات الدائرة وأھدافھا؛ في 

 يثبت بسبب أدائه غير الُمرضي في خDل الفترة بأن تعيين المدعي لمحين يرد المدعى عليه 

التجريبية. ولدى استعراض السجل تDحظ المحكمة وجود رسائل إليكترونية عديدة من مدير عمليات 

 ا+ئتمان إلى المدعي يشير فيھا إلى أدائه غير الُمرضي وفشله المتكرر في اتباع ا%جراءات. 

 

على سبيل المثال أشار مدير عمليات ا+ئتمان، وھو المشرف المباشر للمدعي، في رسالة  .79

إلى عيوب أداء المدعي وقدم له ا%رشاد بشأن  2014فبراير/شباط  6ليكترونية مؤرخة إ

فبراير/شباط  13و 10الممارسات ا%دارية الفضلى. وبموجب رسالتين إليكترونيتين مؤرختين 

عدم الدقة وا'خطاء التي تعتري طلبات  ت، ذكر مدير عمليات ا+ئتمان عددا من حا+2014

، ذكر 2014فبراير/شباط  20لمدعي. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة قروض وافق عليھا ا

 رئيس عمليات ا+ئتمان مرة أخرى أن المدعي عجز عن تنفيذ إجراءات ا%قراض السليمة. 

 
، طلب مدير عمليات ا+ئتمان إلى 2014مارس/آذار  16رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .80

المدعي ضمان تحقيق مستوى أعلى من الدقة في مراجعة طلبات القروض. وبموجب رسالة 

، عّبر مدير عمليات ا+ئتمان عن قلقه من الطريقة التي 2014مايو/أيار  14إليكترونية مؤرخة 

ذكر  2014يوليو/تموز  3ينا. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة عالج بھا المدعي قرضا مع

رئيس برنامج التمويل الصغير في ا%قليم أن المدعي لم يكن يتبع ا%جراءات السليمة المتبعة في 
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أشار رئيس برنامج التمويل الصغير في ا%قليم إلى  2014يوليو/تموز  6الدائرة. وأخيرا، في 

 أعطاھا إلى المدعي وما نقله المدعي إلى موظفيه. الفرق بين المعلومات التي 

 
بناء على ذلك، + شك لدى المحكمة في أن قرار الوكالة القاضي بعدم تثبيت تعيين المدعي  .81

استند إلى ضعف أدائه؛ كما أن زعم المدعي أنه لم يحصل على أي مذكرة أو رسائل من مشرفيه 

 ده السجل المذكور أعDه. منه تحسين أدائه إنما ھو زعم يفن ن فيھابويطل

 
يحتج المدعي بأن أي مشاكل مرتبطة با'داء إنما مردھا إلى ضعف ا%دارة الذي اعترى  .82

مشرفه المباشر وأنھا قامت على دوافع شخصية و+ صلة لھا بأدائه. وتستحضر المحكمة أنه عندما 

لDستئناف جلي من حيث أن يطعن موظف في الدوافع المعلنة للوكالة فإن فقه محكمة ا'مم المتحدة 

عبء إثبات التحامل أو الدافع غير السليم يقع على المدعي. ويشير المدعي لكي يدعم حججه إلى أنه 

، 2014أغسطس/آب  11رفع شكوى ضد رئيس برنامج التمويل الصغير في ا%قليم في 

با+ستنتاج  2014نوفمبر/تشرين الثاني  23واستعرضت اللجنة شكوى المدعي وبلغت المدعي في 

الذي توصلت إليه. وفي الجزء ذي الصلة، وجدت اللجنة أن شكوى المدعي مسالة إدارة داخلية 

ستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة والتوصية التي ا+وأحالتھا إلى المسؤول المعني. وترى المحكمة أن 

 رفعتھا استخداما سليما لسلطتھا ا+جتھادية. 

 
تحت  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27المحكمة أن المدعي كان ما يزال في  تستحضر .83

شھرا عندما أبلِغ أن تعيينه لن ُيثبت. وينص  12الفترة التجريبية المفروضة عليه البالغة مدتھا 

على ما يلي: "يجوز إنھاء التعيينات بD  12في الفقرة  A/4 part VIIتوجيه شؤون الموظفين رقم 

، و+ تجد المحكمة أن قرار عدم تثبيت تعيين لفترة التجريبية أو خDل أي تمديد لھا"إشعار خDل ا

المدعي خDل فترته التجريبية كان مشوبا بأي أخطاء إجرائية أو تحامل، بل يتجلى من السجل أن 

 المدعي لم ُيثبت في وظيفته بسبب أدائه غير الُمرضي.
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و رسائل إليكترونية تحيله إلى برنامج فرصة يحتج المدعي أنه لم يتسلم َقط أي رسالة أ .84

المعني بإدارة ا'داء واستخدام برنامج فرصة  A/23التحسن، بيد أن توجيه شؤون الموظفين رقم 

على ما يلي: "يسري ھذا التوجيه على الموظفين أصحاب العقود محدد  5التحسن ينص في الفقرة 

وظيفتھم، وسيخضع الموظف الذي تحت التجربة ا'جل والعقود غير محدودة المدة ممن ُثبتوا في 

". وحيث إن المدعي لم A/4/Part VIIالمبينة في توجيه شؤون الموظفين رقم  %جراءات ا%بDغ

+ يحتوى على أي أحكام بشأن  A/4يكن ُمثبتا في وظيفته، وحيث إن توجيه شؤون الموظفين 

فادة من برنامج فرصة التحسن، ولذلك سوف برنامج فرصة التحسن، فلم يكن المدعي مستحقا لDست

 ترد المحكمة ھذه الحجة. 

 
 قرار اعتبار نتائج المجلس الطبية جدلية وعدم دفع استحقاق ا,عاقة إلى المدعي )2

  

ولذلك من حجج المدعي أنه كان موظفا عندما استنتج المجلس الطبي أنه غير +ئق للعمل  .85

فقد كان مستحقا للحصول على مبلغ استحقاق ا%عاقة بموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفين 

 27؛ ويرد المدعى عليه بأنه نظرا إلى أن المدعي لم يكن مثبتا في تعيينه في 7.109المحليين رقم 

توصل  الذي 2014ديسمبر/كانون ا'ول  24فإن ا+ستنتاج المؤرخ  2014نوفمبر/تشرين الثاني 

 إليه المجلس الطبي ينبغي أن يعتبر جدليا وبذلك + يحق له الحصول على استحقاق ا%عاقة. 

 

على تاريخ إنھاء خدمة المدعي من الوكالة، ستستعرض حيث إن الطرفين + يتفقان  .86

، أعلم مدير 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27المحكمة أو+ ھذه المسالة؛ فبموجب رسالة مؤرخة 

تعيينه لن ُيثبت بسبب أدائه غير الُمرضي، بيد أن الرسالة  'ونروا في ا'ردن المدعَي أنعمليات ا

+ تذكر على وجده التحديد الزمان الذي سيسري فيه أثر القرار. و+ جدال في أن المدعي واصل 

وتسلم راتبا عن ھذه  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31رغم ھذه الرسالة العمل لدى الوكالة حتى 

لمدة. ولئن تخلفت الوكالة عن تحديد التاريخ الدقيق الذي سيسري فيه عدم تثبيت تعيين المدعي، إ+ ا
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عندما  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31أن مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن صحح ھذا الخطأ في 

للمحكمة  ، وعليه يتجلى2014ديسمبر/كانون ا'ول  31ُيمدد إلى ما بعد  نأعلم المدعي أنه عقده ل

لكنه لم يدخل  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27أن قرار عدم تثبيت تعيين المدعي اُتخذ فعD في 

 . 2014ديسمبر/كانون ا'ول  31حيز التنفيذ حتى 

 
نوفمبر/تشرين  27بعد الحكم بأن قرار الوكالة القاضي بعدم تثبيت تعيين المدعي اُتخذ في  .87

ديسمبر/كانون ا'ول  24وأن ا+ستنتاج الذي توصل إليه المجلس الطبي اُتخذ في  2014الثاني 

 ، فمن الجلي أن عدم تثبيت تعيين المدعي قام فقط على أدائه وليس على عجزه الصحي. 2014

 

 على ا]تي:  7.109اعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم تنص ق .88

 
  

  استحقاق ا,عاقة 

  

أنه عاجز عن بن علَ على ا'ساس المُ بناء ي تعيينه إن الموظف الذي أنھِ  .1

ا+ستمرار في الخدمة في الوكالة 'سباب صحية، يكون مستحقا للحصول على 

 عمرهمن ھذه القاعدة شريطة أن يكون  2استحقاق إعاقة كما ھي معرفة في الفقرة 

+ يحصل على استحقاق إنھاء الخدمة بموجب قاعدة النظام أنه عاما، و 60دون 

 .  9.109ا%داري للموظفين 

 
نوفمبر/تشرين  27لحاضرة لم ُيثبت تعيين المدعي بسبب ضعف أدائه في في القضية ا .89

، وبذلك + تسري القاعدة المذكورة على المدعي و+ يحق له الحصول على استحقاق 2014الثاني 

فD يعتد به  2014فبراير/شباط  3ا%عاقة. وأما زعم المدعي أنه أجِبر على توقيع تنازل طبي في 

 Dه أنه + يحق له الحصول على استحقاق ا%عاقة. 'ن المحكمة ذكرت أع



                                                                                             Case Nos.: UNRWA/DT/JFO/2015/013 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/020 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/025 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/058 

                                                                                                                                                     UNRWA/DT/JFO/2015/059                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2016/009 
                                                                                                                                                           

 

Page 21 of 25 

  

 قرار عدم دفع استحقاق إنھاء الخدمة إلى المدعي )3

  

 

 على ا]تي:  2.111تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .90

  

الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم  على .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا'ساسي 

وا%داري للموظفين وجميع ا%صدارات ا%دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

  إلى: بي لمراجعة القرارطلب كتا ا'ولى وھي رفع

  

  

  

مدير المكتب ا%قليمي ل_ونروا المسؤول عن المكتب ا%قليمي، وذلك في حالة أن   ) أ(

 [.]يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا%قليمية

  

[...]  

  

يوما تقويميا من التاريخ الذي  60الموظف طلب مراجعة قرار في خDل  . يرفع3

  يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا%داري الذي سيطعن فيه. 
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 Ajdini et alلقد نصت محكمة ا'مم المتحدة لDستئناف ضمن فقھھا في حكمھا رقم  .91

2011-UNAT-108   :على ما يلي 

  

المقبولية إ+ّ إذا رفع الموظف القرار ا%داري + تكون الدعوى مستوفية لشروط 

المطعون فيه للتقييم ا%داري أو+، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية 

  المحددة.

  

يحتج المدعى عليه أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية 'نھا ممنوعة بفعل الحاجز  .92

 20و 17رسالتين إليكترونيتين مؤرختين الزمني. لقد أعلم مسؤول خدمات الموظفين بموجب 

بطة بإنھاء الخدمة، وأبلغه على وجه التحديد ترالمدعَي باستحقاقاته الم 2014نون ا'ول اديسمبر/ك

فD حق له في الحصول على استحقاق إنھاء أنه إذا انتھت خدمته بسبب انقضاء تعيينه محدد ا'جل 

ديسمبر/كانون  23ؤول خدمات الموظفين في الخدمة. وعDوة على ذلك، اجتمع المدعي مع مس

ا'ول بغية توضيح استحقاقات إنھاء خدمته. واستنادا إلى الرسائل ا%ليكترونية وا+جتماع مع 

ديسمبر/كانون  23مسؤول خدمات الموظفين، فإن المحكمة مطمئنة بأن المدعي فھم اعتبارا من 

حصول عليھا؛ و+ طعن في أن المدعي طلب استحقاقات إنھاء الخدمة التي يحق له ال 2014ا'ول 

القاعدة ، أي بعد انقضاء المھلة الزمنية المبينة في 2015مارس/آذار  30مراجعة للقرار في 

المذكورة، وعليه + تستوفي الدعوى شروط المقبولية بسبب عدم طلب مراجعة القرار ضمن المھل 

 الزمنية.

  

 السنويةحساب المبلغ النقدي المدفوع بدل ا,جازة  )4

 

 2014من حجج المدعي أن خمسة عشر يوما من ا%جازة في ديسمبر/كانون ا'ول  .93

، ويرد المدعى عليه بأن اقُتطعت بصورة تعسفية من المبلغ النقدي المدفوع بدل إجازته السنوية
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الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني 'ن المدعي عرف مقدار المبلغ النقدي المدفوع بدل إجازته 

أو قبل ذلك عندما تسلم شيك المبلغ المعني لكنه طلب مراجعة  2015فبراير/شباط  24وية في السن

الوكالة بشأن  اقدمتھ. والمحكمة غير مقتنعة بأن التفاصيل التي 2015يونيو/حزيران  3للقرار في 

أتاحت للمدعي أن  2015فبراير/شباط  24حساب المبلغ النقدي المدفوع بدل إجازته السنوية في 

يعرف تماما عدد أيام ا%جازة التي تم دفعھا، بيد أن المدعي يذكر في طلب مراجعة القرار أن 

. واستنادا إلى إفادة المدعي التي يقول فيھا إن القرار اُتخذ 2015مارس/آذار  12القرار اُتخذ في 

لمراجعة القرار ُرفع بعد  2015يونيو/حزيران  3المؤرخ  ، فإن طلبه2015مارس/آذار  12في 

يوما المبينة في قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  60لمكونة من انقضاء المھلة الزمنية ا

 ه شروط المقبولية. او، وبذلك + تستوفي دع2.111

  

  

 حساب مدة خدمته  )5

  

ينبغي  2014من حجج المدعي أنه نظرا إلى مواصلته العمل خDل ديسمبر/كانون ا'ول  .94

، في 2014ديسمبر/كانون ا'ول  31كان أن تذكر شھادة خبرته أن يوم خدمته ا'خير مع الوكالة 

 27حين يرد المدعى عليه بأن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني 'ن المدعي أعلِم في 

أن وظيفته لن ُتثبت وبذلك يكون  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31و 2014نوفمبر/تشرين الثاني 

أن المدعي لمراجعة القرار طلبا متأخرا. وتDحظ المحكمة  2015يونيو/حزيران  2لبه المؤرخ ط

رسالة إليكترونية إلى الوكالة يلتمس فيھا إصدار شھادة خدمة وأن  2015مايو/أيار  22أرسل في 

فيه مشيرة إلى أن التاريخ الذي سيغادر  2014مايو/أيار  27الوكالة أصدرت الوثيقة المطلوبة في 

طلب المدعي  2015يونيو/حزيران  2. وفي 2014نوفمبر/تشرين الثاني  27المدعي الوكالة ھو 

، أي في أقل 2015يونيو/حزيران  2مراجعة للقرار؛ وحيث إن المدعي طلب مراجعة للقرار في 
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، فإن الدعوى مستوفية لشروط 2015مايو/أيار  27من أسبوع بعد تسلم شھادة الخبرة المؤرخة 

 ولية. المقب

 

ديسمبر/كانون ا'ول  31حيث إن المحكمة استنتجت أن المدعي واصل خدمة الوكالة حتى  .95

 ، يجب على المدعى عليه أن يعدل شھادة الخدمة بناء على ذلك. 2014

 
   الخ)صة

 

 ما تقدم، فإن المحكمة بموجب ھذا تأسيسا على .96

  

 تقرر: 

 

الدعاوى مردودة باستثناء الدعوى ا'خيرة المسجلة تحت رقم القضية جميع  

UNRWA/DT/JFO/2015/059 ويؤمر اريخ خدمة المدعي. ووھي القضية المرتبطة بت

 31المدعى عليه بأن ُيصدر شھادة خدمة جديدة تذكر أن يوم الخدمة ا'خير للمدعي مع الوكالة ھو 

   . 2014ديسمبر/كانون ا'ول 

  

  

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 مارس/آذار 3 بتاريخ
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  2016مارس/آذار  3 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


