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. رئيسةً للجلسةالقاضية صوفيا آدينيريا،

  
 ملخص    

  األمـم املتحـدة     وكالـة   وهو موظف سـابق يف     ،)مغاري( مغاري   عبد الرمحن سليمان    - ١
أبريـل  /نيـسان  ١٩م يف   قدّ ،)األونروا(غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن        إل

 مـن  اعتبـارا  “سـتقالة وفقـا لقواعـد التقاعـد الطـوعي املبكـر          اال”فيهـا   طلـب   ي رسالة   ،٢٠٠٥
 اخلطـوات الالزمـة ملـلء       شـرعت يف اختـاذ     و تهقبلـت األونـروا اسـتقال     ف .٢٠٠٥مايو  /أيار ٢٠

 ُرفضفـ . تقاعـد الطـوعي   بالسـعى إىل سـحب طلبـه        مث  . ه عـن تقاعـد    ة النامجـ  ةالشاغرالوظيفة  
 لألونـروا   ة العامـ  ة املفوض تواعتمد. راجعة إدارية بإجراء م الحق  ال ه طلب فّضوُر.  الطلب هذا

ؤكـد هـذه    وت. القاضية بعدم الرجوع عن ذلك القرار     ا  ألونرولتوصية جملس الطعون املشترك     
  .ة العامةاحملكمة قرار املفوض

  
   واإلجراءاتئعالوقا    

، فاالسـتئنا   تقـدمي   األحـداث الـيت أدت إىل      الذي وقعـت فيـه    يف الوقت    ،كان مغاري   - ٢
مـارس  /يف آذار و. ١٩٦٩ نـوفمرب / منـذ تـشرين الثـاين      حيث عمل األونروا  لدى  مدرسا  يعمل  
فوّجـه لـه    .  أدائه بعد سلسلة من عمليـات تقيـيم لعملـه          بشأنثري عدد من الشواغل     أُ،  ٢٠٠٥

ــ.  علــى تقــصريهإنــذار خطــاَبياألردن يف رئــيس برنــامج التعلــيم امليــداين    عازيــارد مغــاري ف
 ١٢ مــؤرخ خطــابويف . التــدريسال عالقــة هلــا ب ضــعف أداء طالبــه إىل عوامــل أخــرى    

إجراء بـ مركـز تطـوير التعلـيم،       نائـب رئـيس      نامج على الربرئيس  أشار  ،  ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
ــيم آخــر لق  ــاستقي ــام   مــستوى التحــسن  ي ــنفبتمغــاري املطلــوب بعــدما ق ــيتذ التوصــيات ي  ال

 .قشت معهنو

ــابويف   - ٣ ــؤرخ خطـ ــسان ١٩ مـ ــل /نيـ ــّدم ، ٢٠٠٥أبريـ ــاري، قـ ــبمغـ ــدة مبوجـ  القاعـ
ــدانيني   ٢-١٠٩ ــوظفني املي ــام اإلداري للم ــن النظ ــب ، م ــتقال” طل ــد    وٍةاس ــد التقاع ــا لقواع فق

أبريـل،  / نيـسان  ٢٦ مـؤرخ    خطـاب يف  و. “٢٠٠٥مـايو   / أيار ٢٠ الطوعي املبكر، اعتبارا من   
 ،لبِـ قُقـد   األردن أن طلبه التقاعد الطـوعي املبكـر         يف   املوظفني امليدانيني    مسؤول شؤون  هأبلغ

  .٢٠٠٥مايو /أيار ١٩ اعتبارا من هناية العمل يوم صبح نافذا سيوأن تقاعده
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ــؤرخ خطــابيف و  - ٤ ــار ٩ م ــايو /أي ــه   ٢٠٠٥م ــسحب طلب ــاري ل التقاعــد ب، ســعى مغ
  مراســالتشــار إىلأ، و“ عــصيبظــرف عــاطفيبميــر ” إذ ذاكبكــر، ألنــه كــان  املالطــوعي
 بنـاء علـى   هطلبـ مـسؤول شـؤون املـوظفني    رفض فـ . مـي تعليبأدائـه ال  سابقا فيمـا يتعلـق       جرت

مـايو  /أيـار  ١٨ مـؤرخ    خطـاب  يف   انيـة، امليدالتربيـة   مـسؤول   ، و رئيس برنـامج التعلـيم    مشورة  
٢٠٠٥. 

 هيونيـ /حزيران ١٦ ويف.  األونروا سددهتا له   يت ال انتهاء اخلدمة ل مغاري مدفوعات    بِقَو  - ٥
املبكـر، وذكـر     الطـوعي ه تقاعـد بـسحب طلب إعادة النظر يف قرار عدم قبول طلبه        ،٢٠٠٥

فسي شديد ناجم عـن     حتت ضغط ن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩  يف ستقالةاالبطلب  تقّدم  ”نه  أ
 خطـاب ويف  . “ين، والتهديـدات املـستمرة     املستمر )]كذاه [abusement(االستغالل  واالهتام  
األردن يف  عمليـات األونـروا     عـن   املـسؤول   املوظـف    ه، أبلغ ٢٠٠٥ يهيون/حزيران ٢٩مؤرخ  

 J/17/97 رقـم    ني يف األردن   امليـداني  ملـوظفني ا  شعبة ىل تعميم إ وأشار. ه طلب بعدم إمكانية قبول  
 بالتقاعــد  كأســاس لعــدم قبــول ســحب طلبــه    ،١٩٩٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ١٢ املــؤرخ

عـادة،   قبـل ُي ال... االسـتقاالت  سـحب  ” علـى أن      املـذكور  يـنص التعمـيم   و. الطوعي املبكر 
 احلالــة،  هــذهيفو.  فحــسبلعمــللمــصلحة الــسحب  يف ذلــكمل يكــن مــن الواضــح، أن  مــا
 .“سبقةامل] األونروامدير عمليات [ سحب االستقالة موافقةُل شتَرطُي

إىل  اجمللـس    فأشـار . ٢٠٠٥ هيوليـ /متـوز  ٣١ جملس الطعـون يف      أمام مغاري   استأنفو  - ٦
 علـى  أو ه، عـدم التقيـد بـشروط تعيينـ        يا يف طعنـه   دعمـ قرار إداري   على   يعترض مغاري ال    أن

لـس  أشار اجمل و. ١-١١ امليدانيني النظام األساسي للموظفني     مبوجب  صدر حبقه  إجراء تأدييب 
ــرارا     ــاإىل أن التقاعــد الطــوعي املبكــر كــان ق ــاري، وعمــال  اختــذه  انفرادي ــيمبمغ  شــعبة تعم

.  يف مــصلحة الوكالــةمــا مل يكــن ذلــك ةســتقالاالال ميكــن ســحب  ،J/17/97  رقــمملــوظفنيا
 بــأن ى، وأوصــمــن حيــث املوضــوعمقبــوال لــيس أن الطعــن إىل لــس اجملوبنــاء عليــه، خلــص 

 خطـاب  يف املعـىن ذا هبـ  ة العامـ ةقـرار املفوضـ   ببلـغ مغـاري     أُو. م االستئناف رفض املفوض العا  ي
  .٢٠٠٨مايو /أيار ١٨مؤرخ 

 حمكمـة االسـتئناف بعـد إلغـاء         ة إىل احملكمـة اإلداريـة الـسابق      يف    مغـاري  أُحيل استئناف و  - ٧
هلـة  م ة العامـ  ةمنحت حمكمـة االسـتئناف املفوضـ      ف. ٢٠٠٩احملكمة اإلدارية السابقة يف هناية عام       

  .٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦ الرّد يفوقدمت ، ٢٠١٠مارس /آذار ١ حبلول رّداقدم كي تزمنية 
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  املرافعات    
 مغاري استئناف    

 الــيت أجربتــه علــى العــصيبةلظــروف ل االعتبــار الواجــب ه مل يــراَعنــبأمغــاري يــدفع   -  ٨
مـسؤول  ذي اختـذه  القـرار الـ  ُبطـالن    يف مسألةنبغي النظر ي هويقول إن. التقاعد املبكرطلب  
 األساســـيالنظـــامني ىل إ مل يـــستندنـــه أل ٢٠٠٥مـــايو /أيـــار ١٨املـــؤرخ  املـــوظفني شـــؤون

 شـؤون  كتـب مب التعلـيم اإلقليميـة      إدارةىل آراء املـسؤولني يف      إسـتند   ا، بـل    لوكالةل واإلداري
أن قـرار املوظـف املـسؤول       بويدفع كذلك   . تقدمي طلب التقاعد  حثهم إياه على    و،  املوظفني

ألنـه كـان     ، كان متـسرعا جـدا     J/17/97 رقم ملوظفنيشعبة ا   تعميم  إىل املستنِدعمليات  لاعن  
 .استقالتهدفعنه إىل تقدمي ل جلنة لتحديد الظروف اليت يشكتميكن 

الوثــائق يف نظــر يمل جملــس الطعــون بــأن   مغــارييــدفع، ة العامــةوفيمــا يتعلــق بقــرار املفوضــ   - ٩
 . حسب األصولاملعروضة عليه

ــو  - ١٠ ــادة  ي ــاري إىل امل ــن النظــام اإلداري للمــوظفني امل ٢-١٠٩شري مغ ــدانيني، وإىل  م ــيمي  تعم
 .قوق املوظفنيحب هذا التعميم غامض وميس ويدفع بأن،  J/17/97 رقم ملوظفنيشعبة ا

مـايو  /أيـار  ١٨  مـسؤول شـؤون املـوظفني املـؤرخ        قـرار  هذه احملكمة تلغي  طلب مغاري أن    وي  - ١١
 ةوقـرار املفوضـ    ،٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٢٩ عمليـات املـؤرخ   السؤول عـن    وظـف املـ   ، وقرار امل  ٢٠٠٥
 ٢٠تعويـضا عـن اخلـسائر يف املرتبـات للفتـرة مـن               أيـضا    ويطلـب . ٢٠٠٨مـايو   /أيار ١٤ؤرخ  ملا ةالعام
ــار ــايو /أيـ ــانون األول٣١  إىل٢٠٠٥مـ ــو،٢٠٠٧ ديـــسمرب/ كـ ـــ  وهـ ــن ال ــده يف سـ ــاريخ تقاعـ ، ستني تـ

 جتماعيــةاال ومبكانتــه ، معانــاة نفــسيةمــا حلــق بــه مــن املبكــر، والتعــويض ععــدهبتقــا واملــصاريف املتعلقــة
  .أضرار من
  

   ة العامةاملفوضردُّ     
 تـرك اخلدمـة      قرار  جملس الطعون ألن   جعهلريا قرار إداري ليس هناك   أنه  ب ة العام ة املفوض  تدفع  - ١٢

 . مغارياّتخذه قرارا انفرادياكان  عن طريق التقاعد الطوعي املبكر

تـدفع  ،  األخطـاء  مـن    اليـا  خ لـيس   استئناف مغاري  فض ر  أن  حمكمة االستئناف  رأتيف حال   و  - ١٣
 تهعـدم قبـول سـحب اسـتقال       حسب األصـول يف     تقديرية  ال تهاسلطمارست  ألونروا  اأن  ب ة العام ةاملفوض
أو ،  حتامـل  وجـود قـدم أدلـة تثبـت       ُيمل   مغـاري ف. J/17/97رقـم   شـؤون املـوظفني       شـعبة   تعمـيم  مبوجب
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 يف هـذا  ة، العامـ ةشري املفوضـ وتـ .  فيما يتعلق بقـرار األونـروا   خمالفة إجرائية، أو خطأ قانوين    أو  ،  ّيةن سوء
  .مغاري أداءبالشواغل املتعلقة سجل ، إىل الصدد

حمكمـة االسـتئناف    مـن    ةالعامـ ة  املفوضـ طلب  ت،   هذه احملكمة االستئنافَ   فضمل تر يف حال   و  -  ١٤
 .وقائعالللنظر يف زعات للمنا ألونرواا إىل حمكمة إعادة القضية

 بنـاء علـى توصـية    االسـتئناف  فـضت  عنـدما ر يـة  القانونمـن الناحيـة   ة العامـ ةطـئ املفوضـ  خت ملو  - ١٥
قـرارا   ال انفراديـا  ا طوعيـ  فعـال  تقاعد مغاري الطوعي املبكـر كـان         بأن أيضا فعدوهي ت . جملس الطعون 

  .للطعنقابال  اإداري
  

 يثياتاحل    

 يف اعتمـاد قـد أخطـأت    ة العامـ ةاملفوضيف معرفة ما إذا كانت    ملطروحة هنا   ااملسائل  تتمثل    - ١٦
حيـق  إذا كـان    و،  الذي يطلب فيه سحب طلبه التقاعـد       مغاري   خطابتوصية جملس الطعون بعدم قبول      

 .غاري احلصول على تعويض عن األضرار املعنوية واملاديةمل

مــن  الطــوعياملبكــر  تقاعــدال لبــه اخلــاصكــان بطاألونــروا يف  مغــاري انتــهاء خدمــةأن الحــظ ون  - ١٧
 أيـضا إىل أن نالحـظ  و.  مـن النظـام اإلداري للمـوظفني امليـدانيني         ٢ - ١٠٩ للقاعـدة اخلدمة وفقا   

عـادة،   قبـل ُي ال... االسـتقاالت   سـحب   ”يـنص علـى أن       ،J/17/97 رقـم  ملـوظفني شعبة ا تعميم  
 احلالــة،  هــذهيفو.  فحــسبلعمــللمــصلحة الــسحب  يف ذلــكمل يكــن مــن الواضــح، أن  مــا
 .“سبقةامل] األونروامدير عمليات [ سحب االستقالة موافقةُل شتَرطُي

الـيت آثـر حتـت      الظـروف     حتقيـق لتحديـد    إجـراء األونـروا   كان يتعـّين علـى       هأنبمغاري   ودفَع  - ١٨
  أسـباب  ةأيـ يف خطابـه     ذكر يـ  ألنـه مل   الواقـع، ال يـستند إىل     و،  دفـع واهٍ  لتقاعـد املبكـر     با خيـاره    وطأهتا
مــن أي مــن تعــّرض هلــا ن مــضايقات مــ شــكوى رمسيــة ةأيــبقــدم يت مل كمــا أنــه.  املبكــرهتقاعــدتــربر 
  .التقاعد الطوعي املبكرالذي يطلب فيه  خطابه تقدميقبل  رؤسائه
جـاء يف أعقـاب سلـسلة مـن عمليـات      مبكرا وطوعـاً  أن قرار مغاري التقاعد نالحظ بيد أننا    - ١٩

ننـا  أ إالّ. إنـذاران بـسبب ذلـك      وُوّجـه لـه    غـري مـرض،      أن أداءه من خالهلا   تبّين   ،التقييم ألدائه كمعلم  
ــذه التقييمـــات   ــأداة نعتـــرب هـ ــبريا عـــن أي الن واملـــشرفيـــستخدمها  هدارة األداء وتقييمـــإل ةعاديـ  تعـ

  .ضده حتيز
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مغـاري،  اختـذه   انفراديـا أشار جملس الطعون إىل أن التقاعد املبكر الطـوعي كـان قـرارا            و  - ٢٠
يف  مــا مل يكــن ذلــك ةســتقالاالال ميكــن ســحب  ،J/17/97 رقــم ملــوظفنيشــعبة ا تعمــيمبوعمــال 

األدلـة  وتبـيِّن   .  وحـدها  لتقـدير إدارة األونـروا    سحب اسـتقالته    قرار قبول   وُترك  . مصلحة الوكالة 
ــسجالت  ــواردة يف ال ــاريال ــمٍك ، أن أداء مغ ــاّ.  كــان غــري مــرض ،معل  اشــتراك اه مــن شــكوأم

تـدل بوضـوح    ، فإهنـا    سحب اسـتقالته  به، يف قرار رفض طلبه      ؤ رؤسا همفي ن، مب ني معين مسؤولني
ــة  علــى  ــه متــت اإلشــارة إىل ذلــك   شــفافية العملي ــار ١٨  مــؤرخيف خطــابخاصــة وأن ــايو /أي م
 .مسؤول شؤون املوظفني من ٢٠٠٥

أو خطـأ   إجرائيـة،   خمالفـة   أو سوء نّية، أو     ،  املحتوجود   مغاري أي دليل على      ومل يقّدم   - ٢١
 . استقالتهبسحبعدم قبول طلبه بقرار اليف اختاذ  قانوين

 مشـسي ،  ٩٩١رقـم    ة إىل حكم احملكمة اإلداريـة الـسابق       دفوعاتهاملفوض العام يف    وأشار    - ٢٢
 قـضية يف الفقـرة الرابعـة مـن    و. متثّل سابقة قانونية مقنعة، ولـذلك نعتمـدها    أهنانرى  و). ٢٠٠١(

  : ما يليةاحملكمة اإلدارية السابقورد يف حكم ، مشسي
قـدم  ه كـان     ألنـ  ى انتـه  قـد لـصاحب الطلـب       الوكالـة  احملكمة مقتنعة بأن تعـيني      

 بـسبب قـرار     ال،  قُبِـل طلـب قـد     ال ذلك كانلتقاعد الطوعي املبكر، وملا     طلبا با 
 تعــيني مقــدم وملــا كــان... وكالــةالمــصلحة ملــا فيــه  هإهنــاء تعيينــبى عليــه َعاملــّد

مــن أفعــال ة أي فعــل غــري مــشروع  نتيجــال، مبحــض إرادتــه يهنــأُالطلــب قــد 
مجيـع مـا يطلبـه مـن     كمـا أن   ، الطلب الدعاءات مقدمال أساسَ فى عليه،   َعّدملا

  . مرفوضةإجراءات انتصافية
  . ينطبق على هذه القضيةهاملنطق نفسو

بــالتعويض عــن   مغــاريمطالبــةفــإن ، وملــا كانــت املفوضــة العامــة مل ترتكــب أي خطــأ   - ٢٣
  .مرفوضةاألضرار 
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 كماحلُ    

  خطـاب  يف رفـض أنـه ال خطـأَ  ب ة العامـ ةقـرار املفوضـ  بناء على ما سبق، تؤكـد احملكمـة           - ٢٤
تــرفض  و.اتعلــى تعويــض صول باحلــمطالبــة مغــاريهــي تــرفض و. االســتقالةسحب  بــمغــاري

  .االستئناف
  

  

  

  

  

 . يف نيويورك، الواليات املتحدة٢٠١٠ هيولي/من متوز يف هذا اليوم األولخ مؤرَّ

 ]اإلنكليزيةب: األصل[
        

  )عيوقت(          )عيوقت( )عيوقت(
   

  سيمونالقاضي   بويكوةالقاضي لجلسةلةً، رئيسة آدينيرياالقاضي

 .يف نيويورك، الواليات املتحدةأغسطس، /ن يف السجل يف هذا اليوم السادس عشر من آبُدوِّ

 

 )عيوقت( 

  احملكمةمسجلتشنغ لني،يو
 لالستئنافتحدةاملاألممحمكمة

  


