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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/066                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/016 

Date: 9 May 2016 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  القاسم

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيالمدع محامي

  دياب طبري

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة  ضد ")ة("المدعي حنان حمد القاسمھا ترفعھذه دعوى  .1

، دعى عليه")باسم ا&ونروا ("الم التي ُتعرف أيضافي الشرق ا&دنى $غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

    . قبول طلبھا لسحب ا,ستقالةعدم وھو قرار 

  

  الوقائع 

 

دخلت المدعية في سلك خدمة ا&ونروا في وظيفة  2014يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .2

في مكتب إقليم لبنان، وكان عقدھا محدد ا&جل لسنة  9" على الدرجة Bمساعدة موارد بشرية "

  . 2015يونيو/حزيران  30ثم ُمدد ,حقا حتى  2014ديسمبر/كانون ا&ول  31واحدة تنتھي في 

 

لة إليكترونية مؤرخة ثHثة أسابيع من انتھاء عقد المدعية، قدمت المدعية بموجب رسا قبل .3

استقالتھا إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم، وذكرت أن حجم  2015 حزيرانيونيو/ 6

 العمل كبير "و, يوجد تقدير لعملھا". 

 
يس مكتب الموارد ، قبل رئ2015يونيو/حزيران  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

 البشرية في ا$قليم استقالة المدعية. 

 
إلى  2015يونيو/حزيران  15بعد أسبوع طلبت المدعية في رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

. وذكرت المدعية 2015يونيو/حزيران  6مدير شؤون ا&ونروا في لبنان سحب استقالتھا المؤرخة 

لت، كما طلبت أن ُتنقل إلى دائرة جديدة وأن أنھا كانت تحت ضغط نفسي غير عادي عندما استقا

توضع تحت إشراف مشرف جديد &نھا "دائما متھمة بسوء ا&داء" وأن زمHءھا عاملوھا بقلة 

 احترام. 

 
إلى مدير شؤون ا&ونروا في  2015يونيو/حزيران  19بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 لبنان، كررت المدعية طلبھا لسحب استقالتھا. 
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، ثّبت مدير شؤون ا&ونروا 2015يونيو/حزيران  19وجب رسالة إليكترونية مؤرخة بم .7

 في لبنان قرار الوكالة قبول استقالة المدعية. 

 
إلى رئيس مكتب الموارد  2015يونيو/حزيران  26رسالة إليكترونية مؤرخة بموجب  .8

دتھا إلى وظيفتھا السابقة البشرية في ا$قليم، طلبت المدعية مرة أخرى سحب استقالتھا وطلبت إعا

، وإذا استحال ذلك أن ُتندب إلى أي وظيفة أخرى 2015يونيو/حزيران  30إذا ُمددت إلى ما بعد 

 يراھا رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم مناسبة. 

 
إلى المدعية، رفض رئيس  2015يونيو/حزيران  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

مكتب الموارد البشرية في ا$قليم طلبھا وذكر أنه , يوجد نص في النظامين ا&ساسي وا$داري 

للموظفين وغيرھما من ا$صدارات ا$دارية ا&خرى بشأن سحب ا,ستقالة؛ وقال أيضا إن معاملة 

 ھا من الوكالة قد تمت أصH. انتھاء خدمت

 
إلى مدير شؤون ا&ونروا في لبنان، طلبت  2015أغسطس/آب  3بموجب رسالة مؤرخة  .10

طلبھا لسحب ا,ستقالة، كما قالت إنھا تعرضت لQساءة اللفظية المدعية مراجعة لقرار عدم قبول 

ا مما أثر في صحتھا. من قبل رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم ولـ"ضغط شديد" من زمHئھ

 من اختصاصية توليد/نسائية.  2015يونيو/حزيران  6وأرفقت المدعية تقريرا طبيا يحمل تاريخ 

 
ثّبت مدير شؤون ا&ونروا في لبنان القرار  2015سبتمبر/أيلول  7بموجب رسالة مؤرخة  .11

لم ُيذكر أو  2015أغسطس/آب  3وذكر أن التقرير الطبي الذي ألحقته المدعية في المطعون فيه 

 . 2015يونيو/حزيران  6ُيظھر َقط قبل ذلك مع أنه أصِدر في تاريخ استقالتھا نفسه، أي في 

 
، رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا&ونروا 2015أكتوبر/تشرين ا&ول  30في  .12

 . 2015نوفمبر/تشرين الثاني  1للمنازعات ("المحكمة")، ثم أرسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2015نوفمبر/تشرين الثاني  30 في .13
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  حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .14

  

i(  رغم أن رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم ليس مشرفھا إ, أنه تدخل في عملھا وأساء

 لھا لفظيا و"مارس ضغطا شديدا (المضايقة) دائما"؛ 

ii(  ,قية وغير مقبولة وHكانت معاملة رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم لھا غير أخ

 تليق بمسؤول في ا&مم المتحدة؛ 

iii(  ا,كتئاب تقريبا ولذلك اضطرت إلى ا,ستقالة؛ وأصابھا 

iv(  حيث إنه , يمكن فعل شيء من الناحية القانونية بشأن تمديد العقد وا,ستقالة الطوعية"

تحت الضغط) فما زالت المدعية ستطعن بصورة قانونية في المعاملة  (التي حدثت

وا$ساءة اللتين تعرضت لھما وستطلب تعويضات من الوكالة عن ا&ضرار المعنوية 

 والصحية" [النص منقول].

  

 

 تلتمس المدعية ا,نتصاف التالي:  .15

  

i(  ا$جمالي لستة أشھر $ عن ا&ضرار المعنوية أو ما يعادل الراتب 9000"تعويض مقداره

 مع استحقاق صندوق ا,دخار (كل من مساھمة الوكالة ومساھمتي) [النص منقول]"؛ و

ii(  تعويضا عن الوظيفة التي أجبرتني  2والخطوة  9"الحصول على وظيفة تعادل الدرجة

الوكالة على خسارتھا بدون ا&خذ في ا,عتبار الظروف الصعبة التي أجِبرت على 

 لنص منقول]". العمل في ظلھا [ا

  

  حجج المدعى عليه 
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حجة المدعى عليه ھي عدم وجود قرار إداري قابل للطعن في القضية وأن الدعوى غير  .16

 مستوفية لشروط المقبولية. 

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .17

 
  

  ا#عتبارات

  

  المسألة الرئيسية 

  

  ھل في القضية قرار إداري قابل للطعن؟ 

 
 السؤال ھو إن اُتخذ قرار إداري ُيزعم أنه , يراعي بنود تعيين المدعية أم ,.  .18

 

 بھدف ا$جابة عن السؤال من ا&ھمية تدبر ا$طار القانوني وا$داري الحاكم لHستقالة.  .19

 
 على ا]تي:  2.9ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .20

 
  

للموظفين ا,ستقالة من الوكالة لدى إعطاء المفوض العام ا$شعار المطلوب  يجوز

 بموجب بنود تعيينھم. 

 
 6.109وفي مسألة ما يشّكل استقالة، تنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم  .21

 على ا]تي:

  

يستقيل الموظف عندما يرفع إلى الوكالة إشعار استقالة كتابي حسب مقتضيات  .1
تكون دائما بمبادرة من أدناه. وا,ستقالة كما ھي معرفة ھنا  3و 2الفقرتين 
  الموظف. 
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  إشعار ا#ستقالة 

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

 

 إذا لم يذكر كتاب تعيينه فترة إشعار؛ أو يوما تقويميا  14, تقل مدته عن  اإشعار  ) ب(

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

  
بقرار الموظف ا,ستقالة، ويجب أن  ة) يحتوي كل إشعار استقالة على إفادة كتابي3(

  يوقعھا الموظف، ويحدد فيھا التاريخ الذي يقترحه لسريان استقالته. 
  

  

 

 على ا]تي: A/9أخيرا، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .22

  

  
مديري ا&قاليم فيما يخص الموظفين العاملين في ا$قليم، مفوضين [...] إن 

للتصرف بالنيابة عن المفوض العام والوكالة في المسائل الناشئة من تنفيذ قاعدة 
  ، ويجوز لھم تفويض سلطاتھم. 6.109النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 

 

من ا$صدارات ذات الصلة، بموجب النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين وغيرھما  .23

ليست الوكالة ملزمة بقبول طلب سحب استقالة فور تقديمھا، كما , يوجد حق لفسخ ا,ستقالة في 

 991شروط تعيين المدعية تبعا لما قضت به المحكمة ا$دارية ل\مم المتحدة في حكمھا رقم 

)Shamsi(  )2001 في الفقرة (IV  .منه 

 

بادرت بھا ھي، تھتدي عية كانت عمH طوعيا أحادي الجانب ستقالة المدمع مHحظة أن ا .24

، وھي Maghari 2010-UNAT-039المحكمة بفقه محكمة ا&مم المتحدة لHستئناف في حكمھا 

قضية مشابھة ثبتت فيھا محكمة ا&مم المتحدة لHستئناف قرار المفوضة العامة القاضي بعدم السماح 
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المبكر وذلك &ن رفض الوكالة السماح للموظف بسحب  لموظف أن يسحب طلبه للتقاعد الطوعي

 قرار استقالة طوعي وأحادي الجانب لم يسفر عن قرار إداري اجتھادي. 

 
خلق قرارا إداريا قابH للطعن بطلب منفعة , تنص عليھا أحكام ت, ُتذّكر المدعية أنھا  .25

بل إن القرار  ا؛عندما ُيرفض طلبھا$داري للموظفين ذات الصلة، ثم الشكوى وا&ساسي  ينالنظام

، و, ينص أي منھما ا$داري للموظفينوا&ساسي  ينا$داري القابل للطعن ينشأ في تطبيق النظام

 على فسخ ا,ستقالة.

 
حيث إن المدعية اتخذت قرارا طوعيا أحادي الجانب لترك الخدمة في الوكالة بفعل   .26

جانب المدعى عليه، تقضي المحكمة بعدم وجود قرار ا,ستقالة وليس بفعل قرار إنھاء الخدمة من 

 إداري قابل للطعن في القضية الحاضرة؛ وعليه، تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعوى. 

 
  

 مسائل أخرى

 
، أي بعد شھرين من ا,ستقالة، أرفقت المدعية 2015أغسطس/آب  3الرسالة المؤرخة  في .27

يفيد بأنھا عانت حالة طبية ناجمة عن ضغط  2015يونيو/حزيران  6تقريرا طبيا يحمل تاريخ 

 نفسي، وفيما يلي النص الكامل للتقرير: 

  

الصورة لقد حضرت المريضة حنان وھي تعاني من نزيف حاد وتبين بعد إجراء 

  والفحوصات أنھا تعاني من ضغط نفسي

  

  

يحمل التقرير التاريخ نفسه لتاريخ استقالة المدعية، بيد أن المدعية لم ترفقه في رسالة استقالتھا أو 

بأي من مراسHتھا السابقة مع الوكالة. ولو أنھا فعH عانت ضغطا نفسيا كما ُيزعم، فلماذا لم ترفع 

سحب استقالتھا؟ ومع عدم تقديم المدعية شرحا ن اللذين حاوت خHلھما التقرير الطبي خHل الشھري

  ا لھذا الدليل. بيرحكمة وزنا كقرير، فH تعطي الملسبب تأخرھا في رفع الت
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أما مزاعم التحرش والمضايقة وا$ساءة اللفظية التي قدمتھا المدعية ضد رئيس مكتب  .28

الموارد البشرية في ا$قليم، فتHحظ المحكمة أن المدعية لم ترفع َقط شكوى رسمية ضد رئيس 

مكتب الموارد البشرية في ا$قليم، بل إن المرة ا&ولى التي ظھرت فيھا ھذه التھم كانت بعد شھر 

فض رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم طلب المدعية لسحب استقالتھا. ولو أن المدعية من ر

رفعت شكوى ضد رئيس مكتب الموارد البشرية في ا$قليم &طلقت الوكالة تحقيقا في ا&مر؛ و, 

يمكن إثبات الوقائع المزعومة &نه لم يتم إجراء تحقيق بسبب عدم وجود شكوى. وعليه، ترد 

 كمة ھذه الحجة. المح

 
  

   الخ)صة

 

   ما تقدم، الدعوى مردودة. جميع تأسيسا على  .29

  

  

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  القاضية بانة َبرازي

 2016 مايو/أيار 9 بتاريخ

  

 2016مايو/أيار  9 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

  

     (ُوقـ̂ع)   
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  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


