
Page 1 of 16 

  

  

  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2017/016 

Judgment No.: UNRWA/DT/2018/014 

Date: 15 February 2018 

Original: English  

  

  

  حضرة القاضية بانة بَرازي  :أمام

  عّمان   :قلم المحكمة

  لوري مكناب   :المحكمة رئيسة قلم

  

  
  

  نمر
  

    ضد  

  
 فلسط%ن #ج!  وتشغيل �غاثة ا	تحدة ا�مم لوكالة امالع ا	فوض

  دنىا� الشرق  +ي
  

  
  

  
  

    حكم  

  

  

  

  

  

  : ممثل المدعي

  محمد عبد هللا

  

  

  :محامي المدعى عليه

)إدارة الشؤون القانونية(ريتشل إيفرز 



Case No. UNRWA/DT/SFO/2017/016   

Judgment No. UNRWA/DT/2018/014    

  

Page 2 of 16 

  مقدمة

ضد قرارين اتخذتھما وكالة ا�مم ") المدعي("ھذه دعوى رفعھا ع/ء الدين نمر  .1

ة Jغاثة وتشغيل Fجئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا المتحد

قرار إنھاء ) 2قرار رفض طلبه Jجازة خاصة ب/ أجر، و) 1، وھما ")المدعى عليه("

  .                                     توظيفه بسبب التخلي عن الوظيفة

  الوقائع

بصفة ") الوكالة("المدعي الخدمة في ا�ونروا  استھل، 2006حزيران /يونيو 25في  .2

وفي الزمن المرتبط بأحداث ھذه الدعوى، كان المدعي يعمل معلما في مدرسة بئر . معلم

  .السبع في مخيم خان الشيخ قرب دمشق في سوريا

منزل المدعي برميل متفجر، فلحقت بالمدعي أصاب ، 2014تموز /يوليو 1في  .3

بات بليغة، فأمضت شھرين في مستشفى المواساة في دمشق، إصابات طفيفة، وبزوجته إصا

لع/ج  في سوريا نظرا إلى قلة الموارد الطبية. ومن ثم خضعت للع/ج في مستشفيات خاصة

  .اJصابات التي قاستھا زوجة المدعي، لم يجد المدعي مناصا من أخذھا إلى تركيا للع/ج

إلى رئيس دائرة التعليم من  2016تشرين الثاني /نوفمبر 27بموجب رسالة مؤرخة  .4

خ/ل مدير مدرسة بئر السبع، التمس المدعي إجازة خاصة ب/ أجر مدة عام بھدف مرافقة 

F إلى مكتب التعليم في المنطقة وF إلى  يصل زوجته إلى تركيا، ثم قيل إن طلب المدعي لم

  . رئيس دائرة التعليم

سة، حسب ما قيل، المدعي أن طلبه أبلغ مدير المدر 2016ديسمبر/كانون ا�ول  8في  .5

  .ُرفض

، إبان استعراضه سج/ت 2016كانون ا�ول /ديسمبر F13حظ المدعى عليه في  .6

كانون /ديسمبر 1حضور موظفيه في مخيم خان الشيخ، أن المدعي لم يحضر إلى العمل منذ 

  .2016ا�ول 
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القائم بأعمال  إلى المدعي، ذّكر 2017كانون الثاني /يناير 11بموجب رسالة مؤرخة  .7

كانون ا�ول /ديسمبر 1مدير شؤون ا�ونروا في سوريا المدعي أنه لم يحضر إلى العمل منذ 

أو /و 2017كانون الثاني /يناير 31، وطلب إليه العودة إلى العمل في موعد أقصاه 2016

ن تقديم شرح لغيابه؛ كما أعلمه أن تخلفه عن ذلك سيؤدي إلى إنھاء خدماته بسبب التخلي ع

  . الوظيفة

، تسلّم المدعي رسالة القائم بأعمال مدير شؤون 2017كانون الثاني /يناير 31في  .8

  . ا�ونروا في سوريا من خ/ل مدير المدرسة

  .، قيل إن المدعي رفع طلب مراجعة قرار2017كانون الثاني /يناير 31في  .9

شؤون  القائم بأعمال مدير، أرسل المدعي رسالة إلى 2017شباط /فبراير 5في  .10

  .يشرح فيھا ظروف غيابه ا�ونروا في سوريا

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017آذار /مارس 16في  .11

  .، أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه2017آذار /مارس 19، وفي ")المحكمة("

 5، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده بحلول 2017نيسان /أبريل 13في  .12

  .، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه2017أيار /ايوم

، 2017نيسان /أبريل 24المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 059بموجب ا�مر رقم  .13

  .قبلت المحكمة طلب المدعى عليه

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل إلى المدعي في 2017أيار /مايو 5في  .14

  .2017أيار /مايو 7

على الدعوى، ثم  لرده، رفع المدعى عليه الترجمة العربية 2017ر أيا/مايو 12في  .15

  .2017أيار /مايو 14إلى المدعي في  تأرِسل

بعد استعراض مرافعات المدعي والمدعى عليه، رأت المحكمة ضرورة لمزيد من  .16

المعلومات بغية البت العادل والسريع للقضية وJحقاق الحق، وعليه، أصدرت ا�مر رقم 

104 )UNRWA/DT/2017 ( تأمر فيه المدعى عليه  2017آب /أغسطس 14المؤرخ

  . نة إلى المحكمةبتقديم معلومات معيّ 
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رفع المدعي طلبا لتعديل وسائل اFنتصاف التي التمسھا،  2017آب /أغسطس 23في  .17

  .فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه

 30في و، 104مر رقم ، رفع المدعى عليه رده على ا�2017آب /أغسطس 25في  .18

  .، أرِسل الرد إلى المدعي2017آب /أغسطس

، 2017آب /أغسطس 30المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 114بموجب ا�مر رقم  .19

قبلت المحكمة طلب المدعي لتعديل وسائل اFنتصاف، كما منحت المدعي من تلقاء نفسھا 

  .104اJذن لرفع م/حظات على رد المدعى عليه على ا�مر رقم 

، رفع المدعي م/حظات على رد المدعى عليه على 2017أيلول /سبتمبر 13في  .20

  .نفسه يومرِسلت إلى المدعى عليه في الا�مر، وأرفق إفادات شھود، فأ

، أصدرت المحكمة إشعارا دعت فيه الطرفين إلى 2018كانون الثاني /يناير 24في  .21

 25لة إليكترونية مؤرخة بموجب رسا. 2018شباط /فبراير 7حضور جلسة استماع تُعقد في 

طلب السيد عبدهللا، وھو ممثل المدعي، إلى المحكمة أن تغير  2018كانون الثاني /يناير

، أصدرت المحكمة إشعارا معدF 2018كانون الثاني /يناير 25في . تاريخ جلسة اFستماع

ھما أكد المدعي وممثله نيت. 2018شباط /فبراير 8غيرت فيه تاريخ جلسة اFستماع إلى 

  .حضور الجلسة، كما أكد المدعى عليه مشاركته عبر البث المرئي، وكذلك الشاھدان

المدعي إلى المحكمة طلبا يلتمس فيه من ممثل ، رفع 2018شباط /فبراير 5في  .22

  .المحكمة تسھيل حضوره إلى الجلسة، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه

، 2018شباط /فبراير 5المؤرخ ) UNRWA/DT/2018( 020بموجب ا�مر رقم  .23

  .من ھذا الحكم 33رفضت المحكمة الطلب لsسباب المسطورة في الفقرة 

، وكان المدعي وممثله قد أعلما 2018شباط /فبراير 8ُعقدت جلسة استماع في  .24

 35و 34المحكمة قبل ساعتين من الجلسة أنھما لن يشاركھا فيھا لsسباب المبينة في الفقرتين 

استمعت المحكمة عبر البث المرئي لشھادة السيد حوارن، وھو مدير المدرسة . من الحكم

  . دائرة التعليم ةوالمشرف المباشر للمدعي، وكذلك لشھادة السيدة عثمان رئيس
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، قدم المدعى عليه بعد جلسة اFستماع دلي/ لtجابة عن 2018شباط /فبراير 8في  .25

شباط /فبراير 11في . عنھا غياب ممثل المدعي سؤال ُوجه إليه خ/لھا، وكان مدار المسألة

  .، أرِسل دليل المدعى عليه إلى المدعي2018

، أرسل ممثل المدعي رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم 2018شباط /فبراير 11في  .26

يل المقدم من المدعى عليه، فأرِسلت الرسالة لالمحكمة يعبر فيھا عن رغبته في الرد على الد

 022بموجب ا�مر رقم . المدعى عليه في اليوم نفسه اJليكترونية إلى

)UNRWA/DT/2018( ذن للمدعي لرفع تعليقات على الدليل المقدمJمنحت المحكمة ا ،

  .  من المدعى عليه

 13، رفع المدعي تعليقاته، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 2018شباط /فبراير 12في  .27

  .2018شباط /فبراير

  حجج المدعي

  :الحجج التاليةيقدم المدعي  .28

i( جازة خاصة ب/ أجر؛J طار التنظيمي عندما رفضت طلبهJخالفت الوكالة ا  

ii(  إن قرار الوكالة القاضي بإنھاء تعيينه بسبب التخلي عن الوظيفة قرار ينتھك

  بنود عقده؛ و

iii( سبب له قرار الوكالة كربا وألما عاطفيا.  

  :يلتمس المدعي ما يلي .29

i(  كانون ا�ول /ديسمبر 1سنة اعتبارا من منحه إجازة خاصة ب/ أجر مدتھا

  ؛  2017كانون ا�ول /ديسمبر 1إلى  2016

ii(  فسخ قرار فصله عن العمل بسبب التخلي عن الوظيفة؛ و  

iii( التعويض عن ا�ضرار المعنوية.  

  حجج المدعى عليه
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  :يقدم المدعى عليه الحجج التالية .30

i( جازة خاصة ب/ أجر �ن اJ لوكالة لم تتسلّم لم يُتخذ قرار بشأن طلب المدعي

  طلبه قَط؛ 

ii(  ليس ثمة قرار إداري ليكون موضوع دعوى؛ و  

iii( الدعوى سابقة �وانھا .  

  . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى لعدم استيفائھا أوضاع المقبولية .31

ت/حظ المحكمة أن المدعى عليه لم يقدم أي مرافعة في مسألة إنھاء تعيين المدعي  .32

  .وظيفةبسبب التخلي عن ال

  ا#عتبارات

  المسألة اJجرائية

يلتمس فيه من المحكمة تيسير  2018شباط /فبراير 5رفع ممثل المدعي طلبا في  .33

حضوره جلسة اFستماع �ن مكتب إقليم ا�ردن رفض تغطية غيابه عن وظيفته إF إذا طلب 

  . لحضور الجلسة وقُبل طلب إجازته هإجازة للغياب عن عمل

 5المؤرخ ") 20ا�مر رقم ) ("UNRWA/DT/2018( 20بموجب ا�مر رقم  .34

  :رفضت المحكمة الطلب، وذكرت جملة أمور منھا ما يلي 2018شباط /فبراير

أن اJطار التنظيمي للوكالة ينص نصا محددا على ) 2(8يبين من المادة . 18
وعليه، F شك في أن على الوكالة  ؛جواز أن يمثل موظف أحَد أطراف القضية

لممثل بحضور جلسة اFستماع شأنه في ذلك شأن أي موظف آخر، أن تسمح ل
  . سواء الحضور الشخصي، أو المشاركة عبر الھاتف أو البث المرئي

لكن ليس من شأن المحكمة أن تملي الظروف التي بموجبھا يُؤذن للموظف . 19
أن يترك أداء واجباته اFعتيادية �جل تمثيل طرف في قضية ماثلة أمامھا، 

، وF شك في أن مھامه التمثيلية ليست تطوعامثل إنما يمثل المدعي فالم
  .مرتبطة بواجباته بصفته معلما في المدرسة

وكما F تستطيع المحكمة أن تأمر الوكالة بدفع أجر مقابل أي تمثيل قانوني . 20
للمدعي أو أي تمثيل آخر، F يمكنھا في ھذه الحالة أن تأمر الوكالة بتعويض 

ظف عن تأديته مھام أثناء ساعات عمله اFعتيادية وF تكون ھذه ممثل المو
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لكن، توخيا للعدل، يحدو المحكمة أمل في أن الوكالة . المھام مرتبطة بواجباته
وممثل المدعي سيجدان ح/ مقبوF للسماح لممثل الموظف بحضور الجلسة إما 

  .  شخصيا أو أن يشارك عبر الھاتف أو البث المرئي

، وقبل جلسة اFستماع بساعتين، أرسل ممثل المدعي رسالة 2018شباط /يرفبرا 8في  .35

إلى المحكمة أفاد فيھا أنه ُمنع من مغادرة مركز عمله خ/ل ساعات العمل لحضور جلسة 

اFستماع، كما ذكر مناسبات سابقة منحته فيھا الوكالة اJذن لمغادرة مركز عمله لحضور 

لمدعين فيھا؛ كما أردف قائ/ إنه في ظل الظروف جلسات وساطة في قضايا كان يمثل ا

القائمة، التي يقصد بھا غيابه عن جلسة اFستماع، فإنه ينصح المدعي بعدم المشاركة في 

  .جلسة اFستماع عبر اFتصال الھاتفي من تركيا

إن المدعى عليه أخل "من المدعي يقول فيھا إليكترونية وتلقت المحكمة أيضا رسالة  .36

، كما "من حضور جلسة اFستماع... دفاع عن نفسي عندما منع ممثلي القانوني بحقي في ال

  . أبلغ المدعي المحكمة أنه لن يشارك في جلسة اFستماع عبر الھاتف من تركيا

حيث إن ممثل المدعي أنحى بال/ئمة على المدعى عليه في مسألة غيابه عن جلسة  .37

ممثل المدعي قد طلب إذنا من الوكالة اFستماع، سألت المحكمة المدعى عليه إن كان 

لحضور جلسة اFستماع، فأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يطلب إذنا ولم يحاول أن 

يستخدم وسيلة أخرى كالھاتف مث/ أو البث المرئي للمشاركة في جلسة اFستماع؛ وأفاد 

  . المدعى عليه أنه سيقدم أدلة داعمة في ھذه المسألة بعد جلسة اFستماع

عليه بعد جلسة اFستماع أن ممثل المدعي لم يطلب إذنا  ىتفيد ا�دلة التي قدمھا المدع .38

وعلى وجه . لحضور جلسة اFستماع F بالحضور الشخصي، وF بالھاتف وF بالبث المرئي

  :الخصوص، ذكر المدعى عليه ما يلي

صفة معلم في مدرسة مدينة إربد ممثل المدعي موظف يعمل في ا�ونروا ب •
Jعدادية؛ا  

، كتب مسؤول التعليم في المنطقة إلى ممثل 2018شباط /فبراير 4في  •
أو جلسات /المدعي وأعلمه أن F يجوز منح غياب بغية متابعة الدعاوى و
تم قبول أن ياFستماع أمام محكمة ا�ونروا للمنازعات إF إذا طلب إجازة و

أن المعلمين ليس لھم التوضيح  جرىخ/فا لما ذكر في ھذه الرسالة، .  طلبه
إجازة سنوية، وF خيار متاحا أمامھم سوى أخذ إجازة طارئة أو إجازة 

  .َمرضية، علما أن اJجازة الطارئة تُقرر بناء على كل حالة على حدة
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تقدم ممثل المدعي بطلب إجازة ) يوم الجلسة( 2018شباط /فبراير 8في  •
، من 1ئيسي في عّمان، وھو مجمع المحاكم الر"قصر العدل"عاجلة ليقصد 

شباط /فبراير 8من صباح يوم  9:00ثم غادر المدرسة في حوالى الساعة 
2018.  

ردا على المرافعة التي قدمھا المدعى عليه بعد جلسة اFستماع، أرسل ممثل المدعي  .39

وقد ذّكرت . 2018شباط /فبراير 11تعليقاته إلى المحكمة في رسالة إليكترونية مؤرخة 

، بمن فيھم ممثل المدعي في القضية الحاضرة، أنه وتكرارا ن وممثليھم مراراالمحكمة المدعي

F يجوز إرسال مرافعات أو تعليقات إلى المحكمة بالبريد اJليكتروني،  بل يجب أن تكون 

المراس/ت بين الطرفين والمحكمة من خ/ل الطلبات وا�وامر، وذلك بموجب فقه محكمة 

  . 2التوجيه اJجرائي رقم ا�مم المتحدة ل/ستئناف، و

بعد ذلك أودع ممثل المدعي مرافعة كتابية أخرى، وذكر فيھا أنه طلب في الساعة  .40

من صباح يوم جلسة اFستماع إلى مدير مدرسته إذنا لمغادرة العمل لتأدية أمور  9:00

شخصية في إربد، وأن مدير المدرسة قبل طلبه، ومن ثم غادر ممثل المدعي متوجھا إلى 

  . ل/ھتمام بأمور شخصيةصباحا  9:00ة تجارة إربد الساعة غرف

بين ممثل المدعي والوكالة، كما F يعجبھا عدم وسط نزاع F يعجب المحكمة أن تقع  .41

، ف/ ممثل المدعي حاول 20توصلھما إلى حل بحسب توصية المحكمة في ا�مر رقم 

ل المدعي لبحث حلول ممكنة؛ التواصل مع الوكالة، وF حاول المدعى عليه التوصل مع ممث

وعلى المنوال ذاته، لم يبحث ممثل المدعي مع الوكالة إمكانية مشاركته في جلسة اFستماع 

، وھو خيار كان أيسر 20عبر الھاتف أو البث المرئي كما اقترحت المحكمة في ا�مر رقم 

عن رفضه له من حيث الوقت بدF من التنقل بين عّمان وإربد، بل عبر ممثل المدعي 

وفي الختام، لم . المشاركة في جلسة اFستماع بأي طريقة غير الحضور الشخصي الوجاھي

كما فعل في السابق، (يقدم ممثل المدعي أي طلب يلتمس فيه تغيير تاريخ جلسة اFستماع 

  .  واقتراح تاريخ ووقت يتيحان له حضور جلسة اFستماع) وقُبل طلبه

  المسائل الرئيسية

                                                 
ى عليه أخطأ بشأن المكان، فوجه الصواب ھنا ھو ما ذكره ممثل المدعي، وھو أن مجمع المحاكم ت/حظ المحكمة أن المدع 1

  . الرئيسي الذي ذھب إليه ھو ذاك الواقع في إربد F في عّمان
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ي في قرارين اتخذھما المدعى عليه، وھما قرار رفض طلبه Jجازة يطعن المدع .42

من ا�ھمية بمكان اJشارة إلى أن . نھاء تعيينه بسبب التخلي عن الوظيفةإخاصة ب/ أجر، و

قراران "المدعي أفاد في عريضة الدعوى أن قراَري المدعى عليه اللذين يطعن فيھما ھما 

  ).التشديد في ا�صل" (إداريان ضمنيان

  اJجازة الخاصة ب/ أجر

  اJطار التنظيمي

  :المعنية باJجازة الخاصة 2.105تنص قاعدة النظام اJداري للموظفين المحليين رقم  .43

يجوز منح إجازة خاصة بأجر كامل أو أجر جزئي أو ب/ أجر لما فيه  .1
مصالح الوكالة في حاFت المرض الممتدة أو �ي أسباب استثنائية أخرى، 

  . مدة قد يقررھا المفوض العاموذلك �ي 

  .من المفوض العام بتصريحيجب أن تكون اJجازة الخاصة بجميع أنواعھا  .2

أو F يكتسب الموظفون حقوق خدمة من حيث اFستحقاق لtجازة السنوية  .3
خ/ل اJجازة  راتبمومة أو زيادات الاJجازة الَمرضية أو إجازة ا�

أما . كانت بأجر جزئي أو بدون أجر سواءعندما تكون أشھرا كاملة الخاصة 
من ھذا القبيل التي تقل عن شھر كامل فلن تؤثر في معدFت فترات اJجازة 

اFستحقاق اFعتيادية، ولن يعتبر استمرار الخدمة منقطعا بسبب فترات 
  .اJجازة الخاصة

فين من توجيه شؤون الموظ IIالجزء  1.1مما يعتد به أيضا في ھذا المقام ھي الفقرة  .44

  ):A/5 (Rev.7المحليين رقم 

يجوز منح إجازة خاصة بأجر كامل أو جزئي أو ب/ أجر، وذلك �ي سبب 
  .تعتبره السلطات المسؤولة م/ئما ومبررا

  :2.3والفقرة 

يجب أن تكون طلبات اJجازة الخاصة مصحوبة بشرح كتابي للظروف 
اقتضت الضرورة المسببة لطلب اJجازة، ويجب دعمھا بأدلة وثائقية حيثما 

  .ذلك

تسليط ا�ضواء على أوجه : التعميم الصادر عن مكتب إقليم سوريا المعنونبعتد أيضا يُ  .45

  :الذي ينص على ما يلي في ا�جزاء ذات الصلة") التعميم("اJجازة الخاصة ب/ أجر 
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iii . جازة الخاصة ب/ أجر، وطلبات تمديدھا، كتابياJيجب تقديم طلبات ا
أن  دائرةويجب على رئيس ال. ئرة التي ينتمي إليھا الموظفإلى رئيس الدا
مصحوبا بتوصية معللة إلى مدير اJقليم لكي يتخذ  بسرعةيمرر الطلب 

وبغية . قرارا، مع إرسال نسخة إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في اJقليم
تسھيل عملية النظر في الطلبات، يجب أن يراعي الموظفون الشفافية وحسن 
التوقيت عند تقديم طلباتھم لtجازة الخاصة ب/ أجر، وكذلك عند تقديم 

يجب أيضا أن يتسلم رئيس الدائرة المعني الطلبات قبل . طلبات تمديدھا
  .شھر من التاريخ المزمع لtجازة، أو تاريخ تمديدھا

iv . جازة الخاصةJقليم سلطة اتخاذ قرار بشأن طلبات اJفُوضت لمدير ا
) i(: يجب أن تُتخذ القرارات بشأن ھذه الطلبات. ب/ أجر، وبشأن تمديدھا

بالتشاور مع رئيس الدائرة المعني، ورئيس مكتب الموارد البشرية في 
م لقدرة يجب إي/ء اFعتبار ال/ز. مع مراعاة مصالح الوكالة) ii(اJقليم و

مكتب إقليم سوريا على الحفاظ على تقديم الخدمات واFستجايبة اJنسانية 
  . ل/جئي فلسطين

في صميم المسألة الماثلة أمامنا يقع طلب المدعي Jجازة خاصة ب/ أجر، فمن  .46

مقتضيات التعميم، يقع على المدعي واجب تقديم طلب كتابي Jجازة خاصة ب/ أجر إلى 

Fوھي مسؤولة التعليم في المنطقة التي تشغل حاليا منصب السلطات صاحبة ا Fختصاص، أ

تستحضر المحكمة أن المدعي . رئيسة دائرة التعليم، وقد قدمت شھادتھا في جلسة اFستماع

، غير أن طلبه تقاصر عن مراعاة 2016تشرين الثاني /نوفمبر 27قدم طلبه الكتابي في 

، وھذا 2016كانون ا�ول /ديسمبر 1أجر تبدأ في  حسن التوقيت، فقد طلب إجازة خاصة ب/

. التاريخ المزمع لtجازة شھر قبلأقل بكثير من فترة التي يحددھا التعميم، وھي على ا�قل 

دائرة التعليم لدى تسلّمھا الطلب توصية  ةالخطوة التالية حسب التعميم ھي أن تكتب رئيس

يم الذي له سلطة البت في ا�مر، غير أن معللة، ومن ثم ترسلھا مع الطلب إلى مدير اJقل

  . رئيسة دائرة التعليم لم تتسلّم طلب المدعي قَط

إلى : "ختم طلب المدعي ووقعه، وكتب عليه2يدل السجل على أن طلب مدير المدرسة  .47

تؤكد ملحقات عدة ". شكرا. رئيس برنامج التعليم في المنطقة الغربية، أرفع إليكم طلب المعلم

أن زوجة ) وھي عبارة عن تقارير طبية صدرت في دمشق في سوريا( رفعھا المدعي

، وأنھا خضعت 2014قنبلة قرب منزلھم في عام  رمدعي أصيبت بأذى بالغ بفعل انفجاال

، قرر المدعي أخذھا إلى تركيا لتتلقى 2016في عام . لجراحات متعددة على مر فترة زمنية

لكن، F يبين السجل أن . الخاصة ب/ أجر ذلك طلب اJجازةلالمزيد من الع/ج الطبي، و

                                                 
  .ھو أيضا نسيب المدعي 2
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رئيس برنامج التعليم أو أي سلطة فوق مدير المدرسة تسلّمت طلب المدعي Jجازة خاصة 

  . ب/ أجر

شھد مدير المدرسة أنه أرسل طلب المدعي بالبريد الرسمي إلى رئيسة دائرة التعليم،  .48

لمدعي مراجعة مكتب التعليم لتوقيع وافترض أنھا تسلّمته �نھا اتصلت به وأخبرته بأن على ا

وأضاف مدير المدرسة قائ/ إن المدعي لم يحضر للعمل، ولذلك اتصل .  النماذج الم/ئمة

بوالد المدعي وأعلمه بوجوب توقيع المدعي نماذج في مكتب التعليم أو أن يرسل شخصا 

شباط /ي بداية فبرايرشھد مدير المدرسة أيضا أنه تلقى ف. يوقع النماذج الخاصة بالنيابة عنه

رسالة من مكتب المنطقة تطلب عودة المدعي إلى العمل في ذلك الشھر، وإذا لم يمتثل  2017

لوظيفته؛ كما أخبر مدير المدرسة المحكمة أنه أعطى ھذه المعلومة  متخليا عنفسوف يُعتبر 

  .  لوالد المدعي

ھا لم تتسلّم قَط طلب المدعي أدلت رئيسة دائرة التعليم بشھادتھا أمام المحكمة وقالت إن .49

Jجازة خاصة ب/ أجر، بل كان ما تسلّمته رسالة إليكترونية من مدير المدرسة، ومن ثم 

اتصلت بمدير المدرسة وأخبرته عن اJجراءات الواجب على المدعي اتباعھا، أF وھي 

وجاء . النيابة عنهمراجعة مكتب التعليم لتوقيع النماذج الم/ئمة أو أن يرسل ممث/ له يوقعھا ب

في شھادتھا أيضا أن مدير المدرسة كان يعلم بھذه اJجراءات تمام العلم، كما قالت إنھا أبلغت 

قالت رئيسة .  بعد ذلك مكتب الموارد البشرية ومكتب المنطقة عن غياب المدعي عن العمل

أجر عندما  دائرة التعليم ب/ لبس إنه لم يصدر قرار بشأن طلب المدعي Jجازة خاصة ب/

اتصلت بمدير المدرسة، وأصرت على أنھا لم تبلغ مدير المدرسة بأي قرار يتعلق بطلب 

  .المدعي Jجازة خاصة ب/ أجر

علم بالقرارين للمرة ا�ولى عندما أبلغه مشرفه "كتب المدعي في عريضة الدعوى أنه  .50

رسالة  عبر( 2016كانون ا�ول /ديسمبر 8بھما في  شفھياالمباشر محمد حوران 

، وأن متخذ القرار على حد قول رئيسة دائرة التعليم لمدير المدرسة كان القائم )"واتسأب

  ).التشديد في ا�صل(بأعمال مدير شؤون ا�ونروا في سوريا 

ترى المحكمة ھذه التناقضات بين عريضة الدعوى وشھادة كل من مدير المدرسة  .51

ه التناقضات، يبين من السجل أن المدعي ورئيسة دائرة التعليم، لكن، بصرف النظر عن ھذ

طلبا كتابيا للحصول على إجازة خاصة ب/ أجر  2016تشرين الثاني /نوفمبر 27أرسل في 
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  A/5ب الذي يفرضه عليه توجيه شؤون الموظفين رقم جعبر مدير المدرسة، وذلك وفق الوا

�ي سبب آخر، فإن  على أي حال، سواء بسبب الوضع الملتھب في سوريا أو. وكذلك التعميم

طلب المدعي الذي أرسله مدير المدرسة بالبريد لم يصل مكتب التعليم في المنطقة وF رئيسة 

  .دائرة التعليم، ولذلك لم يتخذ المدعى عليه قرارا بشأن طلب المدعي Jجازة خاصة ب/ أجر

�دلة مع أن عدم وصول طلب المدعي إلى وجھته ليس ذنب المدعي، إF أن البيّن من ا .52

كانون /ديسمبر 1في السجل ومن شھادة الشاھدين أن المدعي توقف عن العمل اعتبارا من 

وھنا . بدون انتظار قرار المدعى عليه بشأن طلب اJجازة الخاصة ب/ أجر 2016ا�ول 

تذكير للمدعي أن اFلتزام الذي يضعه عليه النظام اJداري للموظفين المحليين وتوجيه 

والتعميم يقضي بأن ينتظر قرار المدعى عليه بشأن طلبه   A/5المحليين شؤون الموظفين 

لtجازة الخاصة ب/ أجر؛ وإلى حين تسلّم قرار بشأن طلبه، سواء كان قرارا مانحا أم مانعا، 

  . فإن المنتظر من المدعي أن يذھب إلى عمله

من التاريخ  قبل شھركما تقدم الذكر، لم يقدم المدعي طلبه في الوقت الم/ئم، أي  .53

كانون ا�ول /ديسمبر 1المزمع لtجازة، ووفقا لجميع ا�قوال، توقف المدعي عن العمل في 

إن رقم الھاتف والعنوان الواردين في السجل للمدعي ھما في تركيا؛ وقد رفع . 2016

، ثم توقف عن العمل بعد ث/ثة أيام، أي في 2016تشرين الثاني /نوفمبر 27المدعي طلبه في 

كانون ا�ول /عندما أعلم مدير المدرسة المدعي في ديسمبر. 2016كانون ا�ول /يسمبرد 1

) أو إرسال أحد لتوقيع(عن طريق والده بضرورة مراجعة مكتب التعليم لتوقيع  2016

النماذج المعتمدة لtجازة الخاصة ب/ أجر، لم يراجع المدعي مكتب التعليم، ولم يرسل ممث/ 

  . لقد تخلف المدعي عن امتثال واجباته.  ا بالنيابة عنهيوقعھ) كأبيه مث/(

من حرب تتأجج في سوريا، وما تعانيه  -مع أن المحكمة تتعاطف مع حالة المدعي  .54

إF أنھا F تستطيع أن تعذر تخلفه عن التزام النظام  - زوجته من إصابات خطيرة جدا 

ستكون مختلفة لو أن المدعي قدم اJداري للموظفين، كما تتساءل المحكمة إن كانت النتيجة 

طلب اJجازة الخاصة ب/ أجر في موعدھا الصحيح، لكان في سوريا يعمل في مركز عمله 

في ھذا المقام تذكير للمدعي أن عليه . ولربما أكمل اJجراءات بدF من أن يترك وظيفته فجأة

أن الوكالة احتاجت إلى التزامات تجاه الوكالة والط/ب في المدارس التي تديرھا الوكالة، و

وتخلفه عن التواصل فجأة الحفاظ على عملياتھا اليومية قائمة، وF عذر له في ترك وظيفته 

  . مع الوكالة مدة شھرين تقريبا
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م بأعمال مدير شؤون ئ، تلقى المدعي من القا2017كانون الثاني /يناير 31في  .55

مسطورة باللغتين  2017 كانون الثاني/يناير 11ا�ونروا في سوريا رسالة مؤرخة 

  .3اJنجليزية والعربية

 2016كانون ا�ول /ديسمبر 1لم تم إب/غي بأنك لم تلتحق بعملك منذ تاريخ  .1

بناء على ذلك، يجب أن أبلغك أنه إذا لم تقم باFلتحاق . �سباب غير معروفة
أو تقوم بتفسير /و 2017كانون الثاني /يناير 31بعملك في موعد  يتجاوز  

للوكالة على أن يكون كتابيا يبرر سبب غيابك، سوف يتم فصلك  من  مقبول
الخدمة على أساس التخلي عن الوظيفة وذلك وفقا  لقانون عمل الموظفين 

كانون /ديسمبر 1اعتبارا من تاريخ تغيبك عن العمل  في  4.109المحلي 
  .2016ا�ول 

ساس التخلي عن ونود أن نلفت انتباھك إلى أنه إذا تم إنھاء خدماتك على أ .2
الوظيفة سوف يتم حرمانك من مساھمة الوكالة في حساب صندوق اFدخار 

  .الخاص بك

وماذا كان من المدعي عندما تسلّم الرسالة المقتبسة أع/ه التي كان عمله كله مرھونا  .56

 2017شباط /فبراير 5بھا؟ بدF من أن يرسل توضيحا بأسرع ما يمكن، انتظر المدعي حتى 

  . للرد

ر جميع النقاط المذكورة أع/ه إلى واقعة واحدة ھي أن المدعى عليه لم يتخذ قرارا تشي .57

  .   بشأن طلب المدعي Jجازة خاصة ب/ أجر �ن المدعى عليه لم يتسلم الطلب

لما لم يتخذ قرار بشأن طلب المدعي Jجازة خاصة ب/ أجر، ترى المحكمة أن الدعوى  .58

  .اFختصاص الموضوعي F تستوفي أوضاع المقبولية من حيث

  .طعن المدعي أيضا في قرار المدعى عليه إنھاء عمله بسبب التخلي عن الوظيفة .59

  إنھاء التعيين

  اJطار التنظيمي 

المعنية بالتخلي عن  4.109تنص قاعدة النظام اJداري للموظفين المحليين رقم  .60

  :الوظيفة على ا{تي

                                                 
  .11والملحق  4الملحق  3
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لعمل بدون حصوله قبل في الحاFت التي يتغيب فيھا الموظف طوعا عن ا .1
الغياب أو بعده على التصريح بموجب ھذه القواعد، يجوز عندئذ فصل 
الموظف من الخدمة في الوكالة بسبب تخليه عن الوظيفة كما ھو منصوص 

  . عليه أدناه

أع/ه لمدة ث/ثة أيام  1عندما يتغيب الموظف بالطريقة الموصوفة في الفقرة  .2
مفوض العام أن يرسل إليه رسالة يُعلمه فيھا عمل متتابعة أو أكثر، يجوز لل

أو ) يخضع Fجتھاد المفوض العام(أنه إذا لم يعد إلى العمل في تاريخ محدد 
إذا لم يرفع توضيحا كتابيا لغيابه بحيث يقبله المفوض العام، فسوف يعتبر 
مفصوF عن الخدمة في الوكالة بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب أحكام 

   .ھذه القاعدة

أع/ه، فإن الموظف الذي يتخلف عن الحضور  2بموجب أحكام الفقرة  .3
للعمل أو عن تقديم توضيح خطي مقبول بحلول التاريخ المحدد في الرسالة، 

 2400تنتھي خدمته لدى الوكالة بموجب ھذه المادة اعتبارا من الساعة 

ه غير من اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم ا�ول من غياب) بالتوقيت المحلي(
  .الموافق عليه، ما لم يقرر المفوض العام خ/ف ذلك �سباب استثنائية

  :الذي يتناول الفصل من الخدمة A/9/Rev. 10بموجب توجيه شؤون الموظفين رقم  .61

إن مدير الموارد البشرية، فيما يخص موظفي الرئاسة العامة، ومديري . 25
مفوضان للتصرف بالنيابة  ا�قاليم فيما يخص الموظفين العاملين في اJقليم،

  . 4.109عن المفوض العام في تطبيق قاعدة النظام اJداري رقم 

 3و 2تسلّم المراس/ت الكتابية المرسلة إلى الموظفين بموجب الفقرتين . 26

وإذا .  باليد ما أمكن مع أخذ إيصال تسليم 4.109من قاعدة النظام اJداري 
تُرسل الرسائل حيثما أمكن بالبريد فشل توصيل المراس/ت بھذه الكيفية، 

  . المسجل

في الحاFت التي يعود فيھا الموظف إلى العمل ويقدم توضيحا لغيابه . 27
وتقبل الوكالة �سباب استثنائية التوضيح المقدم إذا قرر المفوض العام ذلك، 

وسيتم التعامل مع فترة الغياب، إذا . يجوز السماح للموظف باستئناف العمل
فق عليھا بصورة استثنائية بأثر رجعي، على أنھا إجازة ب/ أجر أو لم يوا

إجازة غير موافق عليھا؛ كما يجوز الشروع في إجراءات تأديبية إذا 
  .A/10اقتضت الظروف، وذلك بموجب توجيه شؤون الموظفين 

كانون ا�ول /ديسمبر 1كما ھو مثبت في السجل، لم يحضر المدعي إلى العمل منذ  .62

تسلّم رسالة عبر واتساب من القائم بأعمال مدير  2017كانون الثاني /يناير 31 وفي. 2016

تطلب منه العودة إلى  2017كانون الثاني /يناير 11شؤون ا�ونروا في سوريا تاريخھا 

لو . ، وإF فسيُعتبر متخليا عن وظيفته2017كانون الثاني /يناير 31العمل في موعد أقصاه 

عنوانه في تركيا، لربما تسلّم الرسالة في وقت أبكر ولرد في  قدم المدعي لصاحب العمل
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الوقت الم/ئم؛ ولو اتصل ھاتفيا لدى تسلّمه الرسالة بالقائم بأعمال مدير شؤون ا�ونروا في 

سوريا لشرح وضعه لربما كانت النتيجة مختلفة، بيد أن المدعي لم يحاول اFتصال بأي أحد 

  . 2016كانون ا�ول /ديسمبر 1ته في في مكتب إقليم سوريا بعد مغادر

ت/حظ المحكمة إھمال المدعي أو قلة تحليه بالمسؤولية تجاه التزامته المترتبة عليه  .63

بصفته موظفا، فقد تخلف عن الحضور إلى العمل، ولم يوقع النماذج الم/ئمة، ولم يراجع 

العمل، ولم يقدم مكتب التعليم كما طُلب إليه، وغادر إلى تركيا بدون تصريح من صاحب 

لصاحب العمل عنوانا ليتسنى له التواصل معه، فقد جاء أول ذكر لعنوانه في تركيا في 

ھنا تذكير للمدعي أن عليه بصفته . 2017آذار /مارس 16عريضة الدعوى التي رفعھا في 

موظفا أن يمتثل النظامين ا�ساسي واJداري للموظفين وغيرھما من اJصدارات اJدارية 

لو قدم المدعي شرحا في الوقت الم/ئم لغيابه عن العمل . لصلة، وأن لتجاھلھا عواقبذات ا

للقائم بأعمال مدير شؤون ا�ونروا في سوريا أو عاد إلى عمله فورا بعد تلقي رسالته، لكانت 

 27ھناك فرصة لمنح غيابه تصريحا بأثر رجعي بصورة استثنائية حسب أحكام المادة 

  .   سالفَي الذكر A/9ين وتوجيه شؤون الموظف

 2016كانون ا�ول /ديسمبر 1بحكم ا�دلة على الغياب غير المصرح به للمدعي من  .64

، وھي واقعة F يطعن فيھا 2017كانون الثاني /يناير 31حتى تاريخ إنھاء خدماته في 

غير المصرح به للمدعى عليه في  يابهالمدعي، وحيث إن تخلف المدعي عن تقديم شرح لغ

ليه إنھاء تعيين ، تجد المحكمة أن قرار المدعى ع2017كانون الثاني /يناير 31أقصاه موعد 

لي عن الوظيفة كان قرارا شرعيا اتُخذ بموجب النظامين ا�ساسي خالمدعي بسبب الت

ت/حظ المحكمة أن . واJداري للموظفين وغيرھما من اJصدارات اJدارية ذات الصلة

دافع غير سليم من جانب المدعى عليه؛ وF تجد المحكمة في  المدعي لم يزعم وجود تحيز أو

  .معرض مطالعتھا للسجل أيا من ذلك في العملية التي آلت إلى إنھاء تعيين المدعي

بناء على ما تقدم، تجد المحكمة أن قرار المدعى عليه إنھاء خدمات المدعي بسبب  .65

ري للموظفين وغيرھما من تخليه عن الوظيفة اتُخذ بموجب النظامين ا�ساسي واJدا

  . اJصدارات اJدارية ذات الصلة

  اFنتصاف المطلوب



Case No. UNRWA/DT/SFO/2017/016   

Judgment No. UNRWA/DT/2018/014    

  

Page 16 of 16 

التمس المدعي من المحكمة أن تأمر المدعى عليه بمنحه إجازة خاصة ب/ أجر اعتبارا  .66

وبنقض قرار إنھاء  2017كانون ا�ول /ديسمبر 1إلى  2016كانون ا�ول /ديسمبر 1من 

  . ما التمس التعويض عن ا�ضرار المعنويةخدماته بسبب التخلي عن الوظيفة، ك

بعد الحكم أن طلب المدعي Jجازة خاصة ب/ أجر لم يتم تسلّمه أو معالجته بموجب  .67

بموجب النظامين ا�ساسي واJداري للموظفين، وحيث إن مدة اJجازة الخاصة ب/ أجر 

Fنتصاف F ، تجد المحكمة أن ھذا ا2017كانون ا�ول /ديسمبر 1المطلوبة انقضت في 

  .يقوم

بناء على التحليل المتقدم، F تجد المحكمة أساسا لتلبية طلب المدعي لفسخ قرار فصله  .68

  .   من الخدمة بسبب التخلي عن الوظيفة، أو لتعويضه عن كربه المعنوي المزعوم

  الخ/صة

  .في مسألة اJجازة الخاصة ب/ أجر، F تستوفي الدعوى شروط المقبولية .69

  . اء الخدمة، الدعوى مردودةفي مسألة إنھ .70

      

  

_______________________       

      حضرة القاضية بانة بَرازي 

    2018شباط /فبراير 15بتاريخ 

              

  

  

  .2018شباط /فبراير  15أدِخل في السجل بتاريخ 

  

  

              
    لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا�ونروا للمنازعات، عّمان
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