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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/003                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/041 

Date: 17 November 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  إسماعيل

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز

 



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                              Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/003                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/041                                             

 

Page 2 of 8 

  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا(مم  ("المدعي") ضد تيسير ناجي محمد إسماعيلھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة 'غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا(ونروا ("الُمدعى 

 31 وھو تجديد تعيينه محدد ا(جل لثFث سنوات أخرى بعد تاريخ انقضائه معدوھو قرار ، عليه")

 . 2012أغسطس/آب 

  

  الوقائع 

 

" في مدرسة الطيبة ا,بتدائية للذكور في Dالمدعي في خدمة الوكالة في وظيفة معلم " دخل .2

 . 1980أغسطس/آب  23عمان في ا(ردن في 

 

 31اعتباراً من طلب المدعي التقاعد الطوعي المبكر  2008ديسمبر/كانون ا(ول  16في  .3

 طلبه. قُبل  2008ديسمبر/كانون ا(ول  18. وفي 2008ديسمبر/كانون ا(ول 

 
الوكالة في وظيفة معلم في خدمة ال إلىالمدعي  عاد 2009سبتمبر/أيلول  6اعتباراً من  .4

في مدرسة الكرامة ا'عدادية للذكور في عمان في ا(ردن بموجب تعيين محدد  9على الدرجة 

 . 2012أغسطس/آب  31ا(جل مدته ثFث سنوات ينقضي في 

 
دائرة الموارد  عنموظف المسؤول أعلم ال 2012أغسطس/آب  13بموجب رسالة مؤرخة  .5

 . 2012أغسطس/آب  31البشرية في ا(ردن المدعَي أّن تعيينه لن ُيمدد بعد تاريخ انقضائه وھو 

 
أعلِم المدعي أّن مديرة عمليات ا(ونروا  2012أغسطس/آب  29بموجب رسالة مؤرخة  .6

 ين. دن وافقت بصورة استثنائية على تمديد تعيينه محدد ا(جل لشھرفي ا(ر
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 2012أكتوبر/تشرين ا(ول  18و 2012سبتمبر/أيلول  9بموجب رسالتين مؤرختين  .7

 طلب المدعي تمديداً آخر لتعيينه على أسس إنسانية. 

 
 13طلب المدعي مراجعة للقرار المؤرخ  2012أكتوبر/تشرين ا(ول  23في  .8

 31تاريخ انقضائه وھو القاضي بعدم تجديد تعيينه لثFث سنوات أخرى بعد  2012أغسطس/آب 

 . 2012أغسطس/آب 

 
أعلِم المدعي أّن مديرة عمليات  2012أكتوبر/تشرين ا(ول  24بموجب رسالة مؤرخة  .9

. 2013يناير/كانون الثاني  9ا(ونروا في ا(ردن وافقت مرة أخرى على تمديد تعيين المدعي حتى 

لتمديد ا,ستثنائي ا(خير لعقدك محدد ھذا ھو اوأعلمت الرسالة المدعي أّنه "ينبغي أن ُيفھم أّن 

 ا(جل". 

 
رّدت مديرة عمليات ا(ونروا في  2012ديسمبر/كانون ا(ول  5بموجب رسالة مؤرخة  .10

 9ا(ردن على طلب المدعي لمراجعة القرار؛ وُثبت القرار المطعون فيه وتم التأكيد على أّن تاريخ 

 لمدعي. ھو تاريخ انقضاء عقد ا 2013يناير/كانون الثاني 

 
إلى مديرة عمليات ا(ونروا في  2012ديسمبر/كانون ا(ول  11بموجب رسالة مؤرخة  .11

 ا(ردن طلب المدعي مرة أخرى تمديد تعيينه لثFث سنوات. 

 
أرسل رئيس منطقة الزرقاء إلى  2013يناير/كانون الثاني  15بموجب مذكرة مؤرخة  .12

مذكور [منقول] تھاء الخدمة بشأن استقالة المسؤول خدمات الموارد البشرية نسخة من "وثيقة ان

 ". 9/12/2012اعتباراً من نھاية يوم العمل الموافق 

 
 رفع المدعي دعواه إلى المحكمة.  2013يناير/كانون الثاني  16في  .13

 
 حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .14
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i( يخبره أحد عند تعيينه بأّن تعيينه كان عقداً لمرة واحدة وبأّنه لن ُيجدد في المستقبل؛  لم 

ii(  ونروا الجديدة الصادرة في)أي بعد شھرين من 2010يناير/كانون الثاني  1إّن قوانين ا ،

إعادة تعيينه، التي تمنع توظيف موظفي ا(ونروا السابقين الذين تركوا الخدمة بسبب 

وعي المبكر لم تنطبق على إعادة تعيينه؛ حيث لم تكن ھذه القوانين بأثر التقاعد الط

 رجعي ولذلك , ينبغي أن تؤثر في عقده؛ 

iii(  ن لن يستطيع سدادWبما أّنه كان يعلم أّن لديه أمان وظيفي وقّع على قرض لتعليم أبنائه، وا

 قرض البنك؛ و

iv(  يمكن أن يكون أساساً لرفض  2008إن تسلّمه لمنافع نھاية الخدمة عند تقاعده في عام ,

تعيينه (ّن المئات من موظفي ا(ونروا الذين تقاعدوا من الخدمة العامة ا(ردنية 

استحقاقاتھم ومنافع المعاشات من جھات التوظيف التي عملوا معھا "أعيد وتسلّموا 

 تعيينھم" من قبل الوكالة وُجددت عقودھم. 

    

 يلتمس المدعي ما يلي:  .15

  

i( إلى وظيفة المعلم بالوضع السابق؛  إعادة 

ii(  دينار أردني.  50,000التعويض عن خسارته بمبلغ 

  

  حجج الُمدعى عليه 

 
 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .16

  

i( كان عدم تجديد تعيين المدعي ممارسة سليمة للسلطة ا,جتھادية للُمدعى عليه؛ 
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ii(  ساسي للموظفين المحليين رقم)(ب)(1.4اُتخذ القرار بموجب النظام اi 7.6) والفرع رقم 

يناير/كانون  1الذي بدأ سريانه في  A/9 Rev.9من توجيه شؤون الموظفين رقم 

 ؛ 2012الثاني 

iii(  ستئناف أّن ھناك مسألة عامة مفادھا أّن لقد قضتFمم المتحدة ل)ھذه المحكمة ومحكمة ا

 محددة ا(جل , تحمل توقعاً للتجديد؛  التعيينات

iv(  لم يقّدم المدعي أي دليل على أّن ممارسة تلك السلطة ا,جتھادية كانت تعسفية أو مزاجية أو

كانت دافعھا التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ 

 ؛ في القانون

v( جل بفعل يقّدم المدعي أي دليل على أّن الوكالة خلقت توقعاً قانونياً  لم)لتجديد تعيينه محدد ا

 "وعد صريح"؛ و

vi(  ا,ستقالة أحادية الجانب التي رفعھا المدعي من الوظيفة جلعت قرار الوكالة القاضي بعدم

 تجديد تعيينه محدد ا(جل قراراً جدلياً. 

  

 

 محكمة الدعوى بكاملھا.يلتمس الُمدعى عليه أن ترد ال .17

  

  ا%عتبارات

  

يطعن المدعي في قرار عدم تجديد تعيينه محدد ا(جل لثFث سنوات أخرى بعد تاريخ  .18

 . 2012أغسطس/آب  31انقضائه وھو 

 

 9م الُمدعى عليه أّن الدعوى جدلية (ّن المدعي قرر ا,ستقالة اعتباراً من أّما زع .19

، فتجد المحكمة أّن الُمدعى عليه لم يقدم دليFً يثبت بوضوح أّن المدعي 2012ديسمبر/كانون ا(ول 

رفع ا,ستقالة، كما , يستطيع الُمدعى عليه ا,حتجاج بأّن المدعي حصل على مبتغاه أ, وھو تجديد 

؛ وعليه تجد المحكمة أّن الدعوى غير 2012أغسطس/آب  31تعيينه لثFث سنوات اعتباراً من 
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جدلية وأّن المدعي له مصلحة في الحصول على قرار من المحكمة بشأن شرعية القرار المطعون 

 فيه. 

 
 وفي شأن القرار المطعون فيه فإّن زعم الُمدعى عليه بأّن القرار كان ممارسة سليمة للسلطة .20

القضية الحاضرة ا,جتھادية للمفوض العام زعم في غير محله، حيث تجد المحكمة أّنه في ظروف 

 لم يكن للوكالة سلطة اجتھادية لتجديد عقد المدعي. 

 
، وبعد أخذ التقاعد الطوعي المبكر في نھاية ديسمبر/كانون 2009سبتمبر/أيلول  6في  .21

ة بموجب تعيين محدد ا(جل مدته ثFث سنوات ، عاد المدعي إلى الخدمة في الوكال2008ا(ول 

. وكما ھو الحال مع جميع الموظفين، خضع تعيين المدعي 2012أغسطس/آب  31تنتھي في 

 ذات الصلة. ا(خرى للنظامين ا(ساسي وا'داري للموظفين ول[صدارات ا'دارية 

 
) على أّن تعيين المدعي خاضع i(ب)(1.4ينص النظام ا(ساسي للموظفين المحليين رقم  .22

(حكام النظامين ا(ساسي وا'داري للموظفين الساريين على الموظفين المحليين ولـ"التغييرات التي 

 ا(صول في ھذين النظامين ا(ساسي وا'داري للموظفين من وقت إلى آخر".  بقد ُتجرى حس

 
 2012ير/كانون الثاني ينا 1اعتباراً من  PD A/9 Rev.9ينص توجيه شؤون الموظفين  .23

على أّن "الموظف الذي يترك الخدمة في الوكالة بالتقاعد الطوعي  7.6قرة ففي النصاً صريحاً 

مؤھFً 'عادة التوظيف في ظل ا(نماط التعاقدية ا(خرى" (التشديد في ا(صل).  لن يكونالمبكر 

 PD A/9 Rev.8وتFحظ المحكمة أّن ھذا النص كان مشمو,ً أصFً في توجيه شؤون الموظفين 

 . 2010يناير/كانون الثاني  1الساري منذ 

 
، قررت الوكالة 2012أغسطس/آب  31في الزمن الذي انقضى فيه تعيين المدعي، أي  .24

من توجيه شؤون  7.6بصورة صحيحة عدم تجديد تعيينه لثFث سنوات أخرى بموجب الفقرة 

و, في أي جزء آخر في توجيه  7.6؛ و, توجد استثناءات في الفقرة PD A/9 Rev.9الموظفين 

للموظفين الذين أخذوا التقاعد الطوعي المبكر سلفاً وأعيد  PD A/9 Rev.9شؤون الموظفين 

 تعيينھم قبل تاريخ سريان ھذا النص. 
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الثاني يناير/كانون  9لئن قررت الوكالة تجديد تعيين المدعي مرتين لفترتين قصيرتين حتى  .25

، PD A/9 Rev.9من توجيه شؤون الموظفين  7.6إ,ّ أّن ھذين القرارين يخالفان الفقرة  2013

، و, 2012أغسطس/آب  31وقد أخطأت الوكالة فعFً عندما قررت تجديد تعيين المدعي بعد 

 لحصول على تمديد آخر لتعيينه. ليخول ھذان القراران المدعي 

 
أخطأت عندما طبقت ھذا النص القانوني بأثر رجعي وكالة المدعي مخطئ في زعمه أّن ال .26

(ّن الوكالة لم تطبق النص القانوني على تعيين المدعي قبل تاريخ انقضائه بل طبقته في زمن 

التجديد المحتمل لتعيين المدعي الذي ُيعد بالفعل عقداً جديداً. وبھذا , يوجد تطبيق بأثر رجعي لھذا 

 يق القانون الساري في زمن التجديد. النص القانوني بل تم تطب

 
 7.6الفقرة  PD A/9 Rev.9تجد المحكمة أّن الوكالة، وفقاً لتوجيه شؤون الموظفين  .27

، لم يكن لديھا سلطة اجتھادية لمنح أي إلى أخذ المدعي تقاعداً طوعياً مبكراً في السابق واستناداً 

آخر غير عدم تجديد تعيين المدعي، مما يعني أّن تجديد لعقد المدعي؛ ولم يكن أمام الوكالة أي خيار 

  , أساس لھا و, ضرورة (ّن تبحث فيھا المحكمة أكثر من ھذا. المدعي في ھذا الصدد  جحج

   

 يلزم مما تقدم أّنه يجب رّد الدعوى.  .28

  

 

  الخ'صة

 
 :أنّ ھذا تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب  .29

  

  الدعوى مردودة. 
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     (ُوقـaع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 17 بتاريخ

 

  

  2014نوفمبر/تشرين الثاني  17 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـaع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


