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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/068                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/031 

Date: 6 November 2016 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الحامد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية)ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا%مم  ضد ("المدعي")سعد صبحي رضوان الحامد رفعھا ھذه دعوى  .1

دعى باسم ا%ونروا ("الم الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضافي المتحدة #غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

  . التخلي عن الوظيفةإنھاء خدماته بسبب وھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع

 

دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة في وظيفة عامل  2013فبراير/شباط  2في  .2

 31جل محدد ينقضي في في مخيم عّمان الجديد، وكان التعيين % 1والخطوة  1نظافة على الدرجة 

 . 2016يناير/كانون الثاني 

 

، أعلم مراقب الصحة العامة 2015سبتمبر/أيلول  14بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .3

في مخيم عّمان الجديد ("مراقب الصحة العامة") مفتَش الصحة العامة في منطقة جنوب عّمان 

بوع خIل ذلك الشھر بدون تصريح أو ("مفتش الصحة العامة") أن المدعي غاب عن العمل مدة أس

 . توضيح

 
أعلم مراقب الصحة العامة  2015سبتمبر/أيلول  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

ولم يتواصل مع  2015سبتمبر/أيلول  8مفتَش الصحة العامة أن المدعي لم يحضر إلى العمل منذ 

 مشرفيه رغم المحاو,ت لIتصال به. 

 
من مراقب الصحة العامة،  2015يلول سبتمبر/أ 20ا#ليكترونية المؤرخة بعد الرسالة  .5

ملتمسا منه اتخاذ إجراء رفع المسؤول ا#داري مسألة غياب المدعي إلى مسؤول خدمات الموظفين 

 مIئم في ضوء المحاو,ت الفاشلة لIتصال بالمدعي. 

 
مليات ا%ونروا في كتب مدير ع 2015سبتمبر/أيلول  22بموجب رسالة مسجلة مؤرخة  .6

ا%ردن إلى المدعي بشأن غيابه غير المصرح به عن العمل، وأعلمه أنه إذا لم يعد إلى العمل في 
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تقبله الوكالة فسوف ُتنھى كتابيا لغيابه  توضيحاو/أو يرفع  2015سبتمبر/أيلول  29موعد أقصاه 

اري للموظفين المحليين رقم خدماته من الوكالة بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب قاعدة النظام ا#د

4.109 . 

 
تلقى مسؤول خدمات الموظفين  2015سبتمبر/أيلول  30بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 تأكيدا أن المدعي لم يكن قد عاد إلى العمل. 

 
أعلم مدير عمليات ا%ونروا في  2015سبتمبر/أيلول  30بموجب رسالة مسجلة مؤرخة  .8

 لوكالة بسبب تخليه عن الوظيفة. بفصله عن الخدمة في االمدعي ا%ردن 

 
مراجعة لقرار مدير عمليات ا%ونروا طلب المدعي  2015أكتوبر/تشرين ا%ول  11في  .9

 في ا%ردن القاضي بإنھاء خدمته في الوكالة، ولم ترد الوكالة على ھذا الطلب. 

 
رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا%ونروا للمنازعات  2015ديسمبر/كانون ا%ول  24في  .10

 ("المحكمة"). 

 
 أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه.  2016يناير/كانون الثاني  12في  .11

 
 رفع المدعى عليه رده.  2016فبراير/شباط  11في  .12

 
 2016فبراير/شباط  29) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 016بموجب ا%مر رقم  .13

 10أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة عربية لرده. وأرِسل الرد المترجم إلى المدعي في 

 . 2016مارس/آذار 

 
 رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده. 2016مارس/آذار  10في  .14

 
 2016أبريل/نيسان  11المؤرخ ) UNRWA/DT/2016( 030بموجب ا%مر رقم  .15

 25أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع المواد التالية في موعد أقصاه نھاية ساعات الدوام في 
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) الدليل على أن المدعي اعتاد 2) نسخة من سجل حضور المدعي (1: (2016أبريل/نيسان 

 ) الدليل على المدعي قد ُحذر من الغياب عن العمل قبل فصله. 3الغياب أو التأخر عن العمل؛ (

 
رفع المدعى عليه سجIت الحضور الخاصة بالمدعي من  2016أبريل/نيسان  25 في .16

باستثناء الشھرين مارس/آذار ويوليو/تموز  2015إلى سبتمبر/أيلول  2014ديسمبر/كانون ا%ول 

. 2015أغسطس/آب  6إلى  3، كما رفع سجI أكد فيه المدعي غيابه غير المصرح به من 2015

يوما  32رھا المدعى عليه أن المدعي غاب عن العمل بدون تصريح مدة وتبّين السجIت التي أظھ

 . 2015ونھاية أغسطس/آب  2014بين ديسمبر/كانون ا%ول 

 
، أمرت 2016مايو/أيار  16) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 042بموجب ا%مر رقم  .17

المحكمة المدعى عليه أن يقدم المزيد من الشروحات والوثائق في موعد أقصاه نھاية ساعات الدوام 

 بحيث يتناول المسائل التالية:  2016مايو/أيار  23في 

 
ماھية "الجھود الصادقة" التي بذلت لIتصال بالمدعي خIل غياباته عن العمل فيما يخص   . أ

 قضية الحاضرة؛ ال

 22) التي أحضرت فيه الرسالتين المؤرختين الفعلية (أو التواريخالفعلي التاريخ   . ب

إلى مركز البريد لكي ُترسI إلى المدعي بالبريد  2015سبتمبر/أيلول  30سبتمبر/أيلول و

 المسجل؛ 

 22ا#فادة فيما إن ُبذلت أي جھود لمعرفة إن كان المدعي تسلّم الرسالة المؤرخة   . ت

 ؛ 2015سبتمبر/أيلول  30قبل إرسال الرسالة المؤرخة  2015سبتمبر/أيلول 

التاريخ الذي علمت فيه الوكالة أن عنوان المدعي تغير، وفيما إن ُبذلت جھود لتوصيل   . ث

 ) إلى العنوان الجديد؛ ئلالرسالة (أو الرسا

 الرسالة (أو الرسائل) التي تسلمھا المدعي فعليا ومتى؛   . ج

 طلب مراجعة القرار؛ والتاريخ الذي تسلمت فيه الوكالة   . ح

، وإن كان 4ا#فادة إن كان المدعي قد رفع إلى الوكالة التقارير الطبية الموجودة في الملحق   . خ

 ا%مر كذلك فمتى. 
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 . 42رد المدعى عليه على ا%مر رقم  2016مايو/أيار  23في  .18

 

 إليھماأرِسل إلى الطرفين إشعار جلسة استماع يطلب  2016أكتوبر/تشرين ا%ول  10 في .19

إن كانا ينويان حضور الجلسة. وحيث إن  2016أكتوبر/تشرين ا%ول  27التأكيد في موعد أقصاه 

الغرض الرئيسي للمحكمة كان إعطاء المدعي فرصة نھائية لبيان حجته، وحيث إن المدعي لم يؤكد 

ضور جلسة استماع، فقد ألغت المحكمة جلسة ا,ستماع معتبرة أن ا%دلة في ملف القضية َقط نيته لح

 كافية #صدار حكم فيھا. 

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .20

  

i(  أنھَيت خدماته بدون إشعار أو إنذار مسبقين؛ 

ii(  أرسل تقارير طبية تبرر غيابه؛ 

iii( بحاجة ماسة إلى الوظيفة #عالة عائلته المكونة من خمسة أفراد با#ضافة إلى  ھو

 والديه؛ و 

iv(  .ھو يجھل النظامين ا#داري وا%ساسي للموظفين 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .21

  

iإعادته إلى وظيفته؛ و (  

ii 30) التعويض المالي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ فصله من الخدمة في 

  حتى إعادته إلى العمل.  2015سبتمبر/أيلول 

  

  حجج المدعى عليه

  



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/068                                             

                                                                                                                             Judgment No.:     UNRWA/DT/2016/031                                          

                                                                                                                                                           

 

Page 6 of 13 

 يحتج المدعى عليه بما يلي:  .22

  

i( مة قرار إنھاء تعيين المدعي؛ وIس 

ii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيIأساس في الواقع و, في القانون ل , 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .23

 

  ا)عتبارات

  

  ھل كان قرار المدعى عليه فصل المدعي من الخدمة في الوكالة قرارا اُتخذ حسب ا%صول؟

 

ي الساري في من المھم النظر فيما إن اعتمدت الوكالة على ا#طار القانوني وا#دار .24

 دمة في الوكالة بسبب التخلي عن الوظيفة. معرض اتخاذھا قرار فصل المدعي من الخ

 

 على ا]تي:  1.9ينص النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم  .25

 
يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا 

  ا#جراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة. 

 

 
 على ما يلي:  6الفقرة  2.106تنص قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم  .26

  

  ا*ب.غ عن المرض أو ا*صابة
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تقع على الموظفين مسؤولية إبIغ مشرفيھم في أقرب وقت ممكن عن حا,ت 

قبل الغياب المحتملة بسبب المرض أو ا#صابة، وحيثما أمكن عمليا ينبغي لھم 

  إبIغ مشرفيھم. التغيب 

  

 

 على ا]تي: 4.109 تنص قاعدة الموظفين المحليين رقم .27

  

  التخلي عن الوظيفة

في الحا,ت التي يتغيب فيھا الموظف طوعا عن العمل بدون حصوله قبل  .1

بموجب ھذه القواعد، يجوز عندئذ فصل الموظف من الغياب أو بعده على الموافقة 

 الخدمة في الوكالة بسبب تخليه عن الوظيفة كما ھو منصوص عليه أدناه. 

ثIثة أعIه لمدة  1لموظف بالطريقة الموصوفة في الفقرة عندما يتغيب ا .2

، يجوز للمفوض العام أن يرسل إليه رسالة ُيعلمه فيھا أنه متتابعة أو أكثرعمل أيام 

إذا لم يعد إلى العمل في تاريخ محدد (يخضع ,جتھاد المفوض العام) أو إذا لم 

عتبر مفصو, عن كتابيا لغيابه بحيث يقبله المفوض العام، فسوف ي توضيحايرفع 

 الخدمة في الوكالة بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب أحكام ھذه القاعدة. 

الحضور إن الموظف الذي يتخلف عن فأعIه،  2الفقرة  حكامأبموجب  .3

، تنتھي رسالةخطي مقبول بحلول التاريخ المحدد في ال توضيحلعمل أو عن تقديم ل

(بالتوقيت  2400من الساعة خدمته لدى الوكالة بموجب ھذه المادة اعتبارا 

المحلي) من اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم ا%ول من غيابه غير الموافق عليه، ما 

  لم يقرر المفوض العام خIف ذلك %سباب استثنائية.

  (التشديد مضاف)
 

 
المعني با,نتھاء من الخدمة  A/9/Rev.10بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .28

 "): A/9("التوجيه 
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إن مدير الموارد البشرية، فيما يخص موظفي الرئاسة العامة، ومديري . 25

ن للتصرف بالنيابة عن اا%قاليم فيما يخص الموظفين العاملين في ا#قليم، مفوض

  . 4.109في تطبيق قاعدة النظام ا#داري رقم  المفوض العام

  

من  3و 2موجب الفقرتين . تسلّم المراسIت الكتابية المرسلة إلى الموظفين ب26

. وإذا فشل تسليمباليد ما أمكن مع أخذ إيصال  4.109قاعدة النظام ا#داري 

  ل المراسIت بھذه الكيفية، ُترسل الرسائل حيثما أمكن بالبريد المسجل. يتوص

  

ابه وتقبل لغي توضيحا. في الحا,ت التي يعود فيھا الموظف إلى العمل ويقدم 27

المقدم إذا قرر المفوض العام ذلك، يجوز السماح  توضيحب استثنائية الالوكالة %سبا

للموظف باستئناف العمل. وسيتم التعامل مع فترة الغياب، إذا لم يوافق عليھا 

بصورة استثنائية بأثر رجعي، على أنھا إجازة بI أجر أو إجازة غير موافق عليھا؛ 

الظروف، وذلك بموجب توجيه كما يجوز الشروع في إجراءات تأديبية إذا اقتضت 

  .A/10شؤون الموظفين 

 

في ضوء ما تقدم، تجد المحكمة أن قرار مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن فصل المدعي  .29

من الخدمة في الوكالة قرارا اُتخذ بموجب المواد ذات الصلة من النظامين ا%ساسي وا#داري 

 للموظفين وغيرھما من ا#صدارات ا#دارية. 

  

 أثِبتت وفق المعقول الوقائع التي قام عليھا قرار المدعى عليه؟ ھل 

  

سبتمبر/أيلول  30إلى  2015سبتمبر/أيلول  8كما ھو مثبت في السجل، غاب المدعي من  .30

، وفي معظم الوقت لم يقدم أي إشعار مسبق ولم يحصل على الموافقة من مشرفيه ولم يقدم 2015

 أن قدم في قلة من الحا,ت أعذارا بعد وقوع الحدث.  إ, أي شرح لغيابه المطول؛ وما كان منه
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دعي في الواقعة القائلة إنه غاب عن العمل خIل الفترة المعنية، بل يعزو غيابه ن الم, يطع .31

 11إلى اعتIل صحته كما ھو مذكور في طلبه لمراجعة القرار، وھو الطلب الذي رفعه في 

إلى جانب طلبه لمراجعة القرار ست شھادات طبية . وقدم المدعي فعI 2015أكتوبر/تشرين ا%ول 

على التوالي، وھي شھادات تفيد  2015سبتمبر/أيلول  29و 22و 19و 15و 12و 8عن تواريخ 

أنه عانى في ھذه التواريخ من ا%مراض التالية بالترتيب التالي: التھاب ا%معاء، والتھاب ا%معاء 

الحاد، وا#سھال، وجرثومة في معدته وا#سھال، والتھاب الرئة الحاد، والدوخة الحادة والتھاب 

ادات الطبية موقعة من الطبيب نفسه، وكلھا وجميع الشھ، والتھاب ا%معاء وا#سھال. ا%ذن الوسطى

تذكر أن المدعي كان بحاجة إلى ا,ستراحة مدة ثIثة أيام وأنھا أعطيت له بناء على طلبه. و, تفھم 

غيابه  توضيحت الطبية و, يعطيھا للوكالة لالمحكمة السبب الذي يجعل المدعي يطلب الشھادا

 فصله من الخدمة.  بعدطول إ, الم

 
يدل السجل على أن الوكالة بذلت جھودا لIتصال به عبر الھاتف والبريد المسجل لكن دون  .32

 30جدوى، كما تIحظ المحكمة أن المدعي , يزعم أنه حاول ا,تصال بأي شكل مع الوكالة قبل 

غيابه مع تقديم  توضيحموافقة على غيابه المطول و, ل للحصول على 2015سبتمبر/أيلول 

ولو أن المدعي أجرى مكالمة ھاتفية مع الوكالة لساعده ذلك؛ ولو افترضنا أن مرض شھادات طبية. 

المدعي حال بينه وبين إجراء المكالمة بنفسه، فقد كان بإمكان أي فرد من عائلته أو صديق له أن 

 يجري المكالمة تلبية لطلب من المدعي. 

 
، وھي 2015سبتمبر/أيلول  30إلى  8نظرا إلى ا%دلة على غياب المدعي بI موافقة من  .33

موثوق لغيابه المطول الذي  توضيحاھيك عن عدم رفع المدعي أي نأدلة , يطعن المدعي فيھا، 

طلبت الوكالة رفعه قبل فصله من الخدمة، فإن المحكمة تجد أن الوقائع التي أقام المدعى عليه قراره 

 وفق المعقول.  تاضي بفصل المدعي بسبب تخليه عن الوظيفة قد أثبِتالق

 
  

ھل كان قرار المدعى عليه القاضي بفصل المدعي من الخدمة في الوكالة قرارا متخذا بصورة 

 تعسفية أو كان دافعه التحامل أو اعترته أخطاء إجرائية أو خلل في القانون؟ 

 



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/068                                             

                                                                                                                             Judgment No.:     UNRWA/DT/2016/031                                          

                                                                                                                                                           

 

Page 10 of 13 

يزعم المدعي أن الوكالة لم تعِطه إشعارا مسبقا أو إنذارا لتنبيھه أنه عرضة للفصل بسبب  .34

التخلي عن الوظيفة؛ غير أن المحكمة تIحظ الرسالة التي أرسلھا مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن 

 عبر البريد المسجل، ومنھا نقرأ:  2015سبتمبر/أيلول  22إلى المدعي في 

  

 2015سبتمبر/أيلول  8ا أنك لم تحضر إلى العمل منذ تناھى إلى علمن .1

%سباب مجھولة. وعليه، أرجو العلم أنك إذا لم تعد إلى العمل في موعد 

ا كتابيا لغيابك وتقبله توضيحو/أو تقدم  2015سبتمبر/أيلول  29أقصاه 

الوكالة فسوف تفصل من الخدمة في الوكالة بسبب التخلي عن الوظيفة 

اعتبارا  4.109النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم  بموجب أحكام قاعدة

 . 2015سبتمبر/أيلول  8من تاريخ غيابك الذي بدأ في 

ألفت نظرك على وجه الخصوص إلى أنه في حال إنھاء تعيينك بسبب التخلي  .2

عن الوظيفة فإنك تسقط حقك في كامل مساھمة الوكالة في رصيدك في 

 صندوق ا,دخار. 

 

لم يتحقق تسليم ھذه الرسالة %ن الوكالة لم تكن تعرف أن المدعي غير عنوانه؛ وبالفعل، لم  .35

يبلغ المدعي دائرة الموارد البشرية بتغيير عنوان سكنه مع أن مسؤولية ھذا تقع عليه. وتIحظ 

يحتوى في  2012ديسمبر/كانون ا%ول  10المحكمة أن نموذج التعيين الذي وقعه المدعي في 

ه تصريحا يؤكد أن "أي مراسIت ُترسل إلّي عبر البريد المسجل إلى العنوان المذكور أدناه آخر

 سُتعتبر أنھا قد ُتسلّمت حسب ا%صول بعد خمسة أيام على ا%كثر من تاريخ إرسالھا." 

 

أن العنوان الذي ذكره المدعي في النموذج بقي العنوان الصحيح لتستخدمه تجد المحكمة  .36

راسIتھا ومعامIتھا الرسمية إ, إذا كان المدعي قد أعلم الوكالة رسميا بأي تغيير في الوكالة في م

عنوانه سكنه (و, يوجد دليل على ھذا). وأما رقم ھاتف المدعي، فقد حاولت الوكالة مرارا ا,تصال 

، 2014مايو/أيار  25به على رقم ھاتفه الجوال الذي ذكره في "نموذج التحقق السنوي" المؤرخ 

 بيد أنه لم يرد على مكالمات الوكالة. 
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 30حتى  2015سبتمبر/أيلول  22يزعم المدعي أنه لم يتسلم الرسالة المؤرخة  .37

وضع  2015سبتمبر/أيلول  28ھذا الزعم يتعارض مع ا%دلة؛ ففي  ، بيد أن2015سبتمبر/أيلول 

سبتمبر/أيلول  22المؤرخة المدعي توقيعه على سجل غرفة بريد الوكالة #ثبات تسلّم الرسالة 

 حتوضيان بإمكانه تقديمھا بسھولة مع . وكان في حوزة المدعي آنذاك ست شھادات طبية وك2015

سبتمبر/أيلول  29لغيابه عن العمل قبل الموعد النھائي المضروب لعودته إلى العمل أ, وھو 

ع ا%سف أن يتحمل ، لكن المدعي اختار عدم الرد وعدم العودة إلى العمل، ويجب عليه م2015

 عواقب أفعاله. 

 
، تابع مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن المسألة حسب 2015سبتمبر/أيلول  30في  .38

 ا%صول وأرسل الرسالة التالية إلى المدعي بالبريد المسجل: 

 
  

سبتمبر/أيلول  22المؤرخة  E/516330-3665عطفا على رسالتي رقم  .1

، يؤسفني إعIمك أنه نظرا إلى عدم عودتك إلى العمل فأنت مفصول من 2015

الخدمة في الوكالة بموجب ھذه الرسالة بسبب تخليك عن الوظيفة، وذلك بموجب 

 . 4.109قاعدة النظام ا#داري للموظفين رقم 

 8وُيعتبر فصلك عن العمل ساريا اعتبارا من تاريخ غيابك في  .2

 7آخر يوم لك في خدمة الوكالة سُيعتبر ، أي أن 2015سبتمبر/أيلول 

، علما أن دائرة الموارد البشرية تعكف على إصدار استمارة 2015سبتمبر/أيلول 

 إجراء وظيفي لتنفيذ ھذا. 

  

 22تجد المحكمة أن المدعى عليه بذل العناية الواجبة وأعطى المدعي إشعارا مسبقا في 

%ن قاعدة النظام ا#داري للموظفين  مع أنه غير ملزم بفعل ذلك 2015سبتمبر/أيلول 

للمفوض العام أن يرسل ... رسالة" (التشديد مضاف)؛ كما  يجوز)تنص على ما يلي: "2(4.109

قدم المدعى عليه للمدعي فرصة للمدعي لشرح سبب غيابه المطول وليعود إلى العمل. وعندما 

ا رغم أنه قد تسلّم شخصيا الرسالة اختار المدعي عدم الرد، وبالتالي أخل في واجباته بصفته موظف
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، استخدم المدعى 2015سبتمبر/أيلول  29قبل الموعد النھائي  2015سبتمبر/أيلول  22المؤرخة 

عليه اجتھاده حسب ا%صول وقرر عدم إعادة المدعي إلى العمل. و, تجد المحكمة أي تعسف أو 

ه القاضي بفصل المدعي من الخدمة تحيز أو خطأ في القانون أو خلل إجرائي في قرار المدعى علي

  في الوكالة بسبب تخليه عن الوظيفة. 

  

 قدمھا المدعيمزاعم أخرى 

 
يزعم المدعي أنه قدم شرحا لغيابه غير الموافق عليه عندما قدم ست شھادات طبية، وھي  .39

وقوع أعIه. وھنا تذكير للمدعي أنه قدم ھذه الشھادات بعد  32الشھادات المشار إليھا في الفقرة 

مع أن خمسا من الشھادات الست  – 2015سبتمبر/أيلول  29بعد الموعد النھائي وھو  –الحدث 

وقد رفع المدعي ھذه الشھادات إلى المدعى التي رفعھا تحمل تواريخ سابقة لھذا الموعد النھائي. 

 مع طلبه لمراجعة القرار.  2015أكتوبر/تشرين ا%ول  11عليه في 

 

يجھل النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين. وما فتئت ھذه المحكمة من حجج المدعي أنه  .40

على الدوام تذّكر المدعين أن الجھل بالنظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين ليس عذرا وأن عليھم 

فقه محكمة ا%مم المتحدة لIستئناف؛ وليس واجب معرفة النظامين الحاكمين لھم، وذلك استنادا إلى 

ما يتظاھر %نه كان يعرف مسألة طلب مراجعة قرار وكذلك مسألة رفع دعوى أمام المدعي جاھI ك

 المحكمة. 

 
يزعم المدعي أنه بحاجة ماسة إلى الوظيفة %ن لديه عائلة يطعمھا. و, تجد المحكمة ھذا  .41

الزعم صادقا، فلو كان فعI بحاجة إلى الوظيفة لما أظھر تجاھI كامI لواجباته المھنية وإھما, 

 مبا,ة، في تقديم شرح لغيابه المطول غير الموافق عليه عن العمل. تاما، ھذا إن لم يكن أيضا ,

 
 ھل ھناك أي أساس قانوني %سباب ا,نتصاف التي يلتمسھا المدعي؟

 
عن الفترة الممتدة من مالي يلتمس المدعي أن ُيعاد إلى العمل وأن يحصل على تعويض  .42

 يفته. فصله من العمل حتى إعادته إلى وظ
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الحكم بأن الوقائع التي قام عليھا قرار المدعى عليه أثبِتت وفق المعقول، وأن السلطة بعد  .43

ا,جتھادية للمدعى عليه لم يُشبھا دليل على خلل إجرائي أو تحامل أو عوامل أخرى خارجة عن 

 الموضوع، تجد المحكمة أنه , أساس في الواقع و, في القانون لطلب المدعى عليه لIنتصاف. 

 
  

   الخ.صة

 

   تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة.  .44

  

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 6 بتاريخ

  

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  6 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


