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  ضد  
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  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  

   

  حكم  

 محامي المدعي: 

 المدعي يمثل نفسه 

 محامي المدعى عليه: 

 ناتالي بوكلي )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

هذه دعوى رفعها حسام رشيد )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي   .1

فلسطين في الشرق األدنى )"األونروا"، أو "الوكالة"، أو "المدعى عليه"(، وهو قرار عدم منحه مكافأة نهاية 

 ه التي يصفها بأنها قسرية. الخدمة بعد استقالت

 الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة مدرب فني تصليح سيارات على  1992سبتمبر/أيلول    12اعتبارا من   .2

في مركز تدريب دمشق في مكتب إقليم سوريا، وذلك بموجب تعيين مؤقت غير محدود   1والخطوة    9الدرجة  

 المدة. 

، ُوضع المدعي في إجازة خاصة غير  2018ر/أيلول  سبتمب  1إلى    2015أكتوبر/تشرين األول    1من   .3

 مدفوعة األجر. 

، أعلم المدعي  2018سبتمبر/أيلول    2بموجب رسالة إلى مكتب الموارد البشرية في إقليم سوريا تاريخها   .4

 الوكالة أنه عاد إلى عمله، وطلب توضيحا لوضعه الوظيفي. 

 بكر. ، قدم المدعي طلب تقاعد طوعي م2018سبتمبر/أيلول   12في  .5

في إقليم سوريا رسالة  والمهني  ، أرسل رئيس برنامج التدريب الفني  2018ديسمبر/كانون األول    27في   .6

إلى رئيس مكتب خدمات الموارد البشرية في إقليم سوريا وذكر أن    2018سبتمبر/أيلول    2المدعي المؤرخة  

 لمبكر قد ُرفض. وظيفة مدرب فني تصليح سيارات ألغيت، وأن طلب المدعي للتقاعد الطوعي ا

 17بموجب رسالة إليكترونية إلى دائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة لألونروا في عّمان تاريخها  .7

 ، استفسر المدعي مرة أخرى عن وضعه الوظيفي.  2019مارس/آذار 

مؤرخة   .8 إليكترونية  رسالة  الفني  2019سبتمبر/أيلول    3بموجب  التدريب  برنامج  سكرتيرة  أعلمت   ،

والمهني في مكتب إقليم سوريا المدعي بوجوب أن يستأنف عمله بصفة مدرب فني تصليح سيارات في مركز 

ي والمهني في ؛ كما أعلمت سكرتيرة برنامج التدريب الفن2019سبتمبر/أيلول    8تدريب دمشق اعتبارا من  
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مكتب إقليم سوريا المدعي أن تخلفه عن الحضور إلى العمل سيعتبر تخليا عن الوظيفة، وقد يخضع لتدابير  

 إدارية.  

، قدم المدعي استقالته إلى الوكالة، فقبلت الوكالة استقالته لتسري اعتبارا من  2019سبتمبر/أيلول    4في   .9

 . 2019سبتمبر/أيلول  5نهاية الدوام في 

، انفصل المدعي عن الوكالة، ولم يتسلم أي  2019سبتمبر/أيلول    5ارا من نهاية يوم العمل الموافق  اعتب .10

 مكافأة عن نهاية الخدمة، وهذا هو القرار الطعين. 

مدير شؤون األونروا في    من، طلب المدعي  2020أبريل/نيسان    21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة   .11

، كما أفاد أنه أكره على االستقالة، وطلب أن تعتبر استقالته تقاعدا طوعيا سوريا مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا

 مبكرا.

مؤرخة   .12 إليكترونية  رسالة  سوريا  2020مايو/أيار    30بموجب  في  األونروا  شؤون  مدير  كرر  إلى   ،

 المدعي طلبه لمكافأة نهاية الخدمة وللتعويض. 

 التاريخ اإلجرائي 

دعواه إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، فأرِسلت  ، رفع المدعي 2020يوليو/تموز   29في  .13

 . 2020يوليو/تموز   30إلى المدعى عليه في  

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي 2020أغسطس/آب    28في   .14

 .  2020أغسطس/آب  30في 

، قبلت المحكمة 2020سبتمبر/أيلول    10( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   170بموجب األمر رقم   .15

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده.  

، رفع المدعى عليه طلبا ثانيا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى،  2020أكتوبر/تشرين األول    9في   .16

 . 2020أكتوبر/تشرين األول  11فأرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي في 
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رقم   .17 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   229بموجب  الثاني    9(  قبلت 2020نوفمبر/تشرين   ،

 المحكمة الطلب الثاني الذي رفعه المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى.

، رفع المدعى عليه طلبا ثالثا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، 2020ديسمبر/كانون األول    11في   .18

 . 2020ديسمبر/كانون األول  13المدعي في فأرِسل طلب المدعى عليه إلى 

األمر رقم   .19 المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   260بموجب  األول    24(  قبلت  2020ديسمبر/كانون   ،

 المحكمة الطلب الثالث الذي رفعه المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 

إلى المدعي في   ، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد 2021يناير/كانون الثاني    22في   .20

 .2021يناير/كانون الثاني   24

الترجمات  2021فبراير/شباط    5في   .21 بشأن رفع  قائم  أمر  فيه إصدار  يلتمس  المدعى عليه طلبا  ، رفع 

 العربية لردوده على الدعاوى، ولم يُرسل هذا الطلب إلى المدعي.

رقم   .22 القائم  األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2021)   002بموجب  منحت  2021فبراير/شباط    8(   ،

يناير/كانون الثاني    22يوما لرفع الترجمات العربية لردوده المرفوعة في الفترة من   45المحكمة المدعى عليه  

 . 2021ديسمبر/كانون األول   31إلى  2021

، رفع المدعي مالحظاته على رد المدعى عليه بدون طلب إذن من المحكمة،  2021فبراير/شباط    16في   .23

 .2لكي يطلب إذن المحكمة قبل رفع مالحظاته بموجب األمر التوجيهي رقم   فوجهت المحكمة المدعي

، أودع المدعي طلبا لرفع مالحظاته على رد المدعى عليه، فأرِسل الطلب  2021فبراير/شباط    17في   .24

 إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

المحكمة ، أجابت  2021فبراير/شباط    28( المؤرخ  UNRWA/DT/2021)  032بموجب األمر رقم   .25

 لرفع مالحظاته على رد المدعى عليه.المدعي طلب 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى  2021مارس/آذار    9في   .26

 المدعي في اليوم نفسه.
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، رفع المدعي مالحظاته، فأرِسلت مالحظات المدعي إلى المدعى عليه في  2021مارس/آذار    14في   .27

 . 2021س مار  15

رقم   .28 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2022)  037بموجب  رقم   2022مارس/آذار    16(  )"األمر 

 . SFO-2017-001"(، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم النسخة اإلنجليزية من التعميم رقم 037

  ، فأرِسل SFO-2017-001، رفع المدعى عليه النسخة اإلنجليزية من التعميم  2022مارس/آذار    22في   .29

 . 2022مارس/آذار  23إلى المدعي في   037رد المدعى عليه على األمر رقم 

 حجج المدعي 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .30

i) بالرغم من إبالغه الوكالة عن عودته إلى العمل، ألغيت وظيفته وأحيل إلى إجازة خاصة بال أجر؛ 

ii) الوكالة فترة سماح مدتها ثالثة أشهر للبحث عن وظيفة بديلة؛  عرض عليهلم ت 

iii) لم ترد الوكالة على رسائله وطلباته بشأن وضعه الوظيفي؛ 

iv)   البداية الوكالة في  السابقة    -أن وظيفة مدرب فني تصليح سيارات  ب أخبرته    - أال وهي وظيفته 

 أنه عاد إلى عمله؛   ألغيت، لكنها عرضت عليه هذه الوظيفة بعد سنة من إعالمه الوكالة

v)   وذلك ألنه لم يتسلم أي قسيمة  2019لم يعلم أنه لم يتسلم مكافأة نهاية الخدمة في سبتمبر/أيلول ،

يوما المفروضة على رفع طلب    60مهلة الـتكن  راتب أو أي قرار من الوكالة في هذه المسألة، وعليه، لم  

 عندما قدم طلب مراجعة القرار؛قد انقضت مراجعة قرار 

vi) عندما قدم استقالته، احتفظ صراحة بحق رفع دعوى ضد الوكالة؛ 

vii)   أشهر، بما في ذلك عدم    10أجبرته الوكالة على ترك سوريا واالستقالة، وذلك بتجاهله عمدا مدة

 التواصل معه، وعدم عرض وظيفة عليه، وعدم منحه راتبا؛ 
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viii) 2019سبتمبر/أيلول    3لمؤرخة  أجبر على االستقالة ألنه خشي بعدما تلقى الرسالة اإلليكترونية ا  

من سكرتيرة برنامج التدريب الفني والمهني في مكتب إقليم سوريا أن تفصله الوكالة بسبب التخلي عن  

 الوظيفة وأنه سيفقد حقه في تلقي مكافأة نهاية الخدمة؛ و 

ix) .لم تعامله الوكالة معاملة شرعية وسليمة 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .31

i) ته تقاعدا طوعيا مبكرا؛ أن تعتبر الوكالة استقال 

ii)   إلى   -وهو التاريخ الذي أبلغ فيه الوكالة بعودته    -  2018سبتمبر/أيلول    2التعويض عن الفترة من

 . 2019سبتمبر/أيلول   4

 حجج المدعى عليه 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .32

i)  اعت المعقول،  وفق  به  يعلم  أن  له  ينبغي  كان  أو  الطعين،  بالقرار  المدعي  علم  من  لقد    1بارا 

، ولم يتسلم أي مكافأة 2019، وذلك ألنه تسلم قسيمة راتبه في سبتمبر/أيلول  2019أكتوبر/تشرين األول  

 نهاية خدمة؛

ii)   الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي، وذلك ألن المدعي

 ع دعواه أمام المحكمة؛ تقاصر عن تقديم طلب مراجعة قرار على نحو يراعي حسن التوقيت قبل رف

iii)   المحليين    النظام اإلداري للموظفينال يستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة بموجب أحكام قاعدة

 ألنه استقال؛   9.109

iv)  عاملته الوكالة معاملة شرعية وسليمة؛ 

v)   فترة السابقة عندما تجاوزت  إلى وظيفته  أنها ال تستطيع ضمان عودته  المدعي  الوكالة  أعلمت 

 الخاصة بال أجر الموافق عليها فترة سنة واحدة؛ اإلجازة
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vi)  أعلم المدعي الوكالة بعودته قبل شهر واحد فقط من نهاية إجازته الخاصة بال أجر، وقد حاولت

 لوظيفته السابقة؛  مكافئالوكالة إيجاد وظيفة أخرى للمدعي تالءم كفايته وخبرته على مستوى 

vii)   عرضت الوكالة على المدعي الفرصة  2019يلول  سبتمبر/أ   3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة ،

الستئناف واجباته، وفي هذا داللة على أن الوكالة لم تجبره على االستقالة، بيد أن المدعي رفض العرض  

 على أساس أنه خارج البالد؛

viii) ال تقوم قائمة لحجة المدعي بشأن الفصل الضمني من العمل؛ و 

ix)  المدعي. ال أساس لوسائل االنتصاف التي يلتمسها 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .33

 اإلطار القانوني 

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  9.109تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين   .34

1  . " التعيين  فئتي  من  الموظف  "Xيصبح  أو   "A  الخدمة نهاية  مكافأة  لتسلّم  مستحقا   "

 القاعدة شريطة تلبية الشروط التالية: بموجب أحكام هذه 

لما فيه مصلحة    1.9)أ( أن يكون تعيينه قد أنهي بموجب النظام األساسي للموظفين رقم  

 الوكالة؛

 )ب( أن يكون قد أتم ما ال يقل عن سنة واحدة من الخدمة المؤهلة كما هي معرفة أدناه؛ 

 عاما؛   60)ت( أن يقل عمره عن 

 من هذه القاعدة؛ 2سلّم مكافأة نهاية الخدمة بموجب الفقرة أال يكون ممنوعا من ت )ث( 

الفرعية  ج) الفقرة  بموجب  تعيينه  إنهاء  يكون  أن  اإلداري  5(  النظام  قاعدة  من  )د( 

 .  1.110للموظفين رقم 

 لن تدفع مكافأة نهاية الخدمة بموجب هذه القاعدة في الحاالت التالية:  .2

تعيي  فيها  يُنهى  التي  الحاالت  في  عدد )أ(  تقليص  أو  الوظيفة  إلغاء  بسبب  الموظف  ن 
الموظفين، مع توفير الوكالة عرض توظيف بديل هو في رأي المفوض العام غير مجحف  

 أخذ جميع الظروف في االعتبار بما في ذلك آراء الموظف؛ أو  مع للموظف، 
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)ب( عندما تنتهي خدمة الموظف مع الوكالة ألي سبب غير السبب المذكور في الفقرة  
)أ( من هذه القاعدة، أو عندما يُنهى تعيينه ألجل السبب المعلن الذي مفاده عجزه عن  1

مواصلة الخدمة مع الوكالة لدواع صحية كما هو مبين في قاعدة النظام اإلداري للموظفين  
7.109  . 

 ]...[ 

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  2.111تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين   .35

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

بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين األساسي واإلداري للموظفين وجميع  
 1.11اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام األساسي للموظفين رقم  

 كتابي لمراجعة القرار إلى:  )أ(، اتباع الخطوة األولى وهي رفع طلب 

)أ( مدير المكتب اإلقليمي لألونروا المسؤول عن المكتب اإلقليمي، وذلك في حالة أن  
 يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية].[ 

 ]...[ 

يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم    60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خالل   .3

 قرار اإلداري الذي سيطعن فيه. فيه الموظف إشعارا بال 

  ( على ما يلي:3)8ينص النظام األساسي للمحكمة في المادة  .36

تعليق   المدعي،  من  كتابي  على طلب  بناء  كتابيا،  تقرر  أن  المنازعات  لمحكمة  يجوز 
استثنائية   لفترة محدودة وفي حاالت  تمديدها، وذلك  أو  تعطيلها،  أو  النهائية،  المواعيد 

كمة المنازعات تعليق المواعيد النهائية السارية على مراجعة القرار، فقط، وال يجوز لمح
 أو تعطيل هذه المواعيد النهائية، أو تمديدها. 

 االعتبارات 

يطعن المدعي في قرار عدم منحه مكافأة نهاية الخدمة بعد استقالته التي يصفها أنها قسرية. ومن حججه   .37

، وذلك ألنه لم يتسلم أي قسيمة راتب  2019أيضا أنه لم يعلم أنه لم يتسلم مكافأة نهاية الخدمة في سبتمبر/أيلول 

لمدعى عليه أن الدعوى غير مستوفية لشروط  أو أي قرار من الوكالة في هذه المسألة. في المقابل، يحاجج ا

المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي، وذلك ألن المدعي تقاصر عن تقديم طلب مراجعة قرار على نحو  

 يراعي حسن التوقيت قبل رفع دعواه أمام المحكمة؛
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)ب( من 2ة  تالحظ المحكمة أن الموظف الذي يستقيل ال يستحق مكافأة نهاية خدمة بموجب أحكام الفقر .38

أن المدعي انفصل عن    سالفة الذكر. يبين من سجل القضية  9.109قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين  

الوكالة بعد استقالته، ولّما كان ذلك، ترى المحكمة أن المدعي علم، أو كان ينبغي له أن يعلم وفق المعقول، أنه  

.  "تقع على الموظف 2019سبتمبر/أيلول    4إلى الوكالة في    لن يتلقى مكافأة نهاية خدمة عندما قدم استقالته

ولّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن   1اإللمام باإلجراءات المعمول بها ]...[ وال يُتعذّر بالجهل" ضمان  مسؤولية  

 .  2019سبتمبر/أيلول  4المدعي كان على علم بالقرار الطعين في 

يوما تقويميا في    60لمضروبة على طلب مراجعة القرار البالغة  لّما كان ذلك، بدأ سريان المهلة الزمنية ا .39

لرفع طلبه لمراجعة    2019نوفمبر/تشرين الثاني    3، وكان أمام المدعي حتى تاريخ  2019سبتمبر/أيلول    5

، وبهذا تخلص  22020أبريل/نيسان    21القرار. تبين الوثائق المرفوعة أن المدعي قدم طلبه لمراجعة القرار في  

مة إلى أن المدعي تقاصر عن تقديم طلب مراجعة قرار في الوقت المالئم وفقا لقاعدة النظام اإلداري  المحك

( سالفة الذكر قبل رفع دعواه أمام المحكمة. لّما كانت المحكمة ال تملك والية 3) 2.111للموظفين المحليين رقم  

روط المقبولية من حيث االختصاص  اإلعفاء من هذا الشرط، فإنها تخلص إلى أن الدعوى غير مستوفية لش

 الموضوعي. 

  

 
. انظر أيضا حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  26الفقرة     UNAT-2011Jennings-184حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف    1

Vukasovic  2016-UNAT-699  وحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  14، الفقرة ،Abdellaoui2019-UNAT-929    28الفقرة. 
أبريل/نيسان    21نموذج القياسي المخصص لطلب مراجعة القرار في رسالته اإلليكترونية المؤرخة  تالحظ المحكمة أن المدعي لم يرفق ال  2

إلى مدير شؤون األونروا في سوريا، بيد أن المحكمة تعتبر هذه الرسالة اإلليكترونية طلب مراجعة قرار ألنها كانت طلبا كتابيا ال   2020

 عين. لبس فيه حددت بوضوح كال من الموظف والقرار الط
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 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .40

 الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، وهي بذلك مردودة.

 

 )وقع(                    

      

 القاضية يوهانا شوخنبروك   

 2022أبريل/نيسان  6بتاريخ    

 . 2022أبريل/نيسان  6بتاريخ  أدِخل في السجل 

 )وقع(                                                                   

 إليزابيث إلمور، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان 

 

 


