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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2013/037                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/040 

Date: 13 November 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عدوي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة  ("المدعي") ضديوسف سعدي الحاج يوسف عدوي ھذه دعوى رفعھا  .1

ا&مم المتحدة $غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا 

  .منحه تمديداً ثانياً للخدمة بعد سن التقاعدعدم وھو قرار ، ("الُمدعى عليه")

  

 الوقائع 

 

ي وظيفة مسؤول دخل المدعي سلك الخدمة في الوكالة ف 1984مارس/آذار  1 اعتباراً من .2

 ." بموجب تعيين مؤقت غير محدد المدةBطبي "

 

أعلم مدير عمليات ا&ونروا في  2011ديسمبر/كانون ا&ول  14بموجب رسالة مؤرخة  .3

وأّنه سيكون  2012نوفمبر/تشرين الثاني  30الضفة الغربية المدعَي أّنه سيبلغ سن التقاعد في 

 . 2.109اعتباراً من ذلك التاريخ متقاعداً بموجب قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم 

 
إلى مدير عمليات ا&ونروا في الضفة  2012سبتمبر/أيلول  17ب رسالة مؤرخة بموج .4

منح المدعي تمديداً مدته سنة واحدة بعد سن بالغربية أوصى رئيس برنامج الصحة في ا$قليم 

 تقاعده. 

 
أعلم مسؤول الموارد البشرية في ا$قليم  2012سبتمبر/أيلول  28مؤرخة  بموجب رسالة .5

 31مليات ا&ونروا في الضفة الغربية وافق مؤقتاً على تمديد خدمته حتى المدعي أّن مدير ع

 . 2013مايو/أيار 

 
 للخدمة بعد سن التقاعد.  ثانياً طلب المدعي تمديداً  2013مارس/آذار  18في  .6
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أعلم مدير عمليات ا&ونروا في الضفة  2013أبريل/نيسان  2بموجب رسالة مؤرخة  .7

 د الثاني لم ُيقبل. للتمدي هطلبالغربية المدعَي أّن 

 
 انفك المدعي من خدمة الوكالة.  2013مايو/أيار  31في  .8

 
رفع المدعي طلب مراجعة لقرار عدم منحه تمديداً ثانياً  2013يونيو/حزيران  4في  .9

 للخدمة بعد سن التقاعد. 

 
أكتوبر/تشرين  1رفع المدعي دعواه إلى قلم المحكمة. وفي  2013سبتمبر/أيلول  29في  .10

 أرسل قلم المحكمة الدعوى إلى الُمدعى عليه.  2013ا&ول 

 
 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  2013أكتوبر/تشرين ا&ول  31في  .11

 
("ا&مر  2014مايو/أيار  5) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 058بموجب ا&مر رقم  .12

) أمرت المحكمة الُمدعى عليه بتقديم أسباب رفض الطلب الثاني للمدعي للتمديد بعد سن 058رقم 

 التقاعد. 

 
 . 058رّد الُمدعى عليه على ا&مر رقم  2014مايو/أيار  20في  .13

 
 ) رفع المدعي تعليقاته. UNRWA/DT/2014( 064بموجب ا&مر رقم  .14

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .15
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i(  24]... التمديد لفترة * تتجاوز 2.109[النظام ا&ساسي للموظفين "تجيز القاعدة السارية 

شھراً لمن يبلغون سن التقاعد. وجاءت القاعدة $عادة تأكيد الوضع السابق فيما يخص 

التمديد مرتين "... وأجازت 2014يناير/كانون الثاني  01الذين بلغوا سن التقاعد قبل 

 شھراً؛  12كل مرة تبلغ 

ii(  طلب مشرفه المباشر أن يمدد مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية عقد المدعي سنة

إضافية، وقد طلبت أيضاً "اللجان الشعبية" وممثلو الWجئين" وموظفو العيادات تمديد 

 عقده؛ و

iii(  ُفض، لكّن تم تمديد خدمة موظف أو وقع ضحية للظلم والتمييز &ّن طلبه الثاني للتمديد قد ر

 . 2014يناير/كانون الثاني  1أكثر بلغوا سن التقاعد قبل 

 

 : يلتمس المدعي ما يلي .16

  

i( تعليق ا$دارة لقرارھا القاضي بعدم تمديد خدمته؛ و 

ii( ا&سباب وراء رفض الوكالة منح  أن يظھر مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية

 المدعي تمديداً ثانياً للخدمة بعد سن التقاعد. 

  

  

  الُمدعى عليهحجج 

  

 
 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .17

  

i(  2.109تقاعد المدعي بسبب السن بموجب قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم 

)4 (Cod./A/59/Rev. 25 Amend. 117  يناير/كانون الثاني  01السارية منذ
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يناير/كانون  01) المؤرخة 4(2.109(قاعدة ا$داري للموظفين المحليين رقم  2010

 ")؛ 2010الثاني 

ii(  2.109إّن قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم )4 (Cod./A/59/Rev. 25 

Amend. 135  ظام ا$داري (قاعدة الن 2013يناير/كانون الثاني  01المؤرخة

") * تنطبق 2013يناير/كانون الثاني  01) المؤرخة 4( 2.109 للموظفين المحليين

ا$داري للموظفين النظام ن الرسمي للتقاعد أثناء سريان قاعدة سعلى المدعي &ّنه بلغ ال

 ؛ 2010يناير/كانون الثاني  01) المؤرخة 4(2.109المحليين رقم 

iii( مة قرار رفض الوكالة منح المدعي تWس ًWمديداً ثانياً للخدمة بعد سن التقاعد، وذلك عم

يناير/كانون  01) المؤرخة 4(2.109قاعدة ا$داري للموظفين المحليين رقم  بأحكام

 ؛ 2010الثاني 

iv(  ُبه إ*ّ لما فيه مصلحة الوكالة؛  ؤذنتمديد الخدمة بعد سن التقاعد ليس تلقائياً و* ي 

v( ق قوانين الوكالة، كما أّن فقه محكمة ا&مم المتحدة للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في تطبي

السلطة ا*جتھادية كان تعسفياً  استعماللWستئناف جلي في أّن المدعي الذي يزعم أّن 

إثبات الدافع غير السليم أو كانت دوافعه عوامل خارجة عن الموضوع يحمل عبء 

 والتحامل. وفي ھذه القضية عجز المدعي عن النھوض بعبء ا$ثبات؛ 

vi(  إّن مديري المكاتب ا$قليمية يتمتعون بالتصريح للموافقة على التمديدات بعد سن التقاعد

ات ا&طراف الثالثة، مثل لما فيه مصلحة الوكالة؛ و* ُتعد تدخWت وتوصيالرسمي 

الطلب الذي رفعه رئيس برنامج الصحة في ا$قليم و"اللجان الشعبية" والموظفين 

 اZخرين، أسساً لتبرير التمديد لما فيه مصلحة الوكالة؛ 

vii(  تمديد الخدمة ا&ول للمدعي بھدف إتاحة المجال أمام دائرة المدعي ُمنحت الموافقة على

لشغل وظيفته أو اتخاذ قرار بشأن نقل داخلي. وبأثر يسري للشروع في عملية استقدام 

ُنقل مسؤول الصحة في منطقة القدس إلى الخليل، وأعلِن  2013يونيو/حزيران  1من 

 ؛ 2013مايو/أيار  10عن وظيفة مسؤول الصحة في منطقة القدس في 

viii( من مصلحة الوكالة أن يشغل الوظيفة موظف يستطيع شغلھا على المدى البعيد؛ و 
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ix(  .أساس قانونياً لوسائل ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعي * 

      

 يلتمس الُمدعى عليه ما يلي:  .18

  

i( .رفض الدعوى بكاملھا 

  

  ا%عتبارات

 

 60 وھو منحه تمديداً ثانياً لعقده بعدما بلغ سن التقاعديطعن المدعي في رفض الوكالة  .19

 عاماً.  

 

يناير/كانون الثاني  01) المؤرخة 4(2.109قاعدة ا$داري للموظفين المحليين رقم تنص  .20

 في مسألة تمديد الخدمة على ما يلي:  2010

 
، ُيبلغ  60. في الحا*ت التي ُيحتفظ بھا بخدمات الموظف بعد يوم ميWده الـ4

الموظف بفترة الخدمة الممددة (التي لن تزيد عن سنة) وبتاريخ انقضائھا وبأي 

البشرية لموظفي الرئاسة، أو مديرو المكاتب  شروط خاصة يأذن بھا مدير الموارد

  ا$قليمية لموظفي ا&قاليم... 

  

 
يناير/كانون  01) المؤرخة 4(2.109بموجب قاعدة ا$داري للموظفين المحليين رقم  .21

 2012نوفمبر/تشرين الثاني  30أبلِغ المدعي أّنه سيصبح موظفاً متقاعداً اعتباراً من  2010الثاني 

 2012سبتمبر/أيلول  28، بيد أّن فترة خدمة المدعي ُمددت مؤقتاً في W60ده الـوھو تاريخ يوم مي

مايو/أيار  31، في حين ُرفض طلب المدعي الثاني للتمديد إلى ما بعد 2013مايو/أيار  31حتى 

. ويحتج الُمدعى عليه في رّده على الدعوى بأّن للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في عدم تمديد 2013
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سن التقاعد، لكّن الُمدعى عليه عجز عن تقديم أي أسباب لرفض القرار الذين بلغوا موظفين خدمة ال

بتقديم أسباب عدم الموافقة ، أمرت المحكمة الُمدعى عليه 058المطعون فيه. وبموجب ا&مر رقم 

 التمديد الثاني. على طلب 

 

ستة أشھر لالمؤقت  شرح الُمدعى عليه أّن التمديد ا&ول 058في الرد على ا&مر رقم  .22

لخدمة المدعي قُبل $تاحة المجال أمام الدائرة "للشروع في عملية استقدام لشغل وظيفته أو اتخاذ 

قرار بشأن نقل داخلي"؛ وقال الُمدعى عليه إّن الدائرة قررت استغWل نقل داخلي وإّن وظيفة 

. وحجة 2013و/حزيران يوني 1مسؤول الصحة في منطقة القدس ُنقلت إلى الخليل اعتباراً من 

الُمدعى عليه أّن مصلحة الوكالة اقتضت أن يم[ موظف دائم الوظيفة من خWل النقل الداخلي بد*ً 

 المتمثل في تمديد خدمة المدعي. من التجديد قصير المدى 

 
يناير/كانون الثاني  01) المؤرخة 4(2.109تتيح قاعدة ا$داري للموظفين المحليين رقم  .23

لمديري المكاتب ا$قليمية التصريح لتمديد خدمة الموظفين والموافقة عليھا لما بعد سن  2010

ي. وتWحظ المحكمة أّن ھذه التمديدات ليس حقاً بل إّن القاعدة المذكورة تحدد بوضوح مسالتقاعد الر

استثناء  60ھذه ھي القاعدة العامة وأّن تمديد الخدمة بعد سن الـ وأنّ  60سن التقاعد على أّنه 

في منح تمديد استثنائي من ھذا القبيل سلطة واسعة للقاعدة. وترى المحكمة أّن سلطة المفوض العام 

 المحكمة مطمئنة با&سباب التي قدّمھا الُمدعى عليه للقرار المطعون فيه. جداً و

 
 يشير المدعي إلى تدخWت وتوصيات من أطراف ثالثة، وھي عبارة عن الطلب الذي رفعه .24

رئيس برنامج الصحة في ا$قليم إلى مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية بموجب رسالة 

، ويذكر أيضاً الدعم من "اللجان الشعبية". ولئن كان ھذا الدعم 2012سبتمبر/أيلول  17مؤرخة 

مدير تثبت أّن يثبت ا*حترام الكبير الذي يكنه المجتمع المحلي للمدعي إ*ّ أّن ھذه الرسائل * 

على طلب التجديد عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية ارتكب خطاً جلياً عندما رفض الموافقة 

 الثاني الذي رفعه المدعي. 
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أخيراً، يزعم المدعي أّنه وقع ضحية للتمييز &ّن موظفين آخرين في الوضع نفسه الذي كان  .25

نظام ا$داري للموظفين المحليين فيه استفادوا من التجديد "بسبب تغير القاعدة" وھي قاعدة ال

. وتWحظ المحكمة أّن التمييز * ينشأ إ*ّ 2013يناير/كانون الثاني  01) المؤرخة 4( 2.109

عندما تتم معاملة أفراد في مجموعة الظروف نفسھا معاملة مختلفة؛ وقد شرح الُمدعى عليه في 

دمة المدعي ولم يفّند المدعي تفاصيل عدم تمديد خ القضية الحاضرة الظروف المحددة التي أدت إلى

وضعه بتقديم أدلة على أّن زمWءه الذين ُمددت خدمتھم كان في الوضع نفسه بالضبط. وفي غياب 

 الدليل ترد المحكمة ھذا الزعم. 

 
     يلزم مما سبق وجوب رّد الدعوى.  .26

  

  الخ'صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .27

 
  

  الدعوى مردودة. 

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي
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  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 13 بتاريخ

 

  

  2014نوفمبر/تشرين الثاني  13 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


