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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/004                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/042 

Date: 17 November 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الشافعي

  

  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
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا'مم  ("المدعي") ضد غازي رشيد خالد الشافعيھذه دعوى رفعھا  .1

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

 29تجديد تعيينه محدد ا'جل لثFث سنوات أخرى بعد تاريخ انقضائه في عدم وھو قرار ، عليه")

  .2012سبتمبر/أيلول 

  

 الوقائع 

 

" في عّمان في ا'ردن بموجب Bمة في الوكالة في وظيفة معلم "دخل المدعي في سلك الخد .2

 .1976سبتمبر/أيلول  16تعيين محدد ا'جل مدته اثني عشر شھراً يسري من 

 

 31طلب المدعي تقاعداً طوعياً مبكراً يسري من  2006أكتوبر/تشرين ا'ول  15في  .3

 . 2006أكتوبر/تشرين ا'ول  30في  ، وتمت الموافقة على طلبه2006أكتوبر/تشرين ا'ول 

 
انفك المدعي من الخدمة في الوكالة بموجب التقاعد  2006أكتوبر/تشرين ا'ول  31في  .4

 الطوعي المبكر. 

 
عاد المدعي إلى الخدمة في الوكالة في وظيفة معلم  2009سبتمبر/أيلول  30اعتباراً من  .5

ل في مدرسة ذكور ماركا ا%عدادية في عمان في ا'ردن بموجب تعيين محدد ا'ج 9على الدرجة 

 . 2012سبتمبر/أيلول  29مدته ثFث سنوات ينقضي في 

 
أعلم الموظف المسؤول عن دائرة الموارد  2012أغسطس/آب  14بموجب رسالة مؤرخة  .6

 29البشرية في إقليم ا'ردن المدعَي أّن تعيينه لن ُيمدد بعد تاريخ انقضائه المذكور وھو 

 . 2012سبتمبر/أيلول 
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أعلِم المدعي أّن مديرة عمليات ا'ونروا  2012آب أغسطس/ 20بموجب رسالة مؤرخة  .7

 29في ا'ردن وافقت بصورة استثنائية على تمديد تعيينه محدد ا'جل مدة شھرين، أي حتى 

 . 2012نوفمبر/تشرين الثاني 

 
طلب المدعي تمديداً آخر لتعيينه حتى  2012سبتمبر/أيلول  18بموجب رسالة مؤرخة  .8

 . 2012/2013نھاية العام الدراسي 

 
طلب المدعي من مديرة عمليات ا'ونروا  2012سبتمبر/أيلول  23بموجب رسالة مؤرخة  .9

 . 2013ديسمبر/كانون ا'ول  29في ا'ردن تمديد عقده في وظيفة معلم حتى 

 
مديرة عمليات ا'ونروا في  وافقت 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  25بموجب رسالة مؤرخة  .10

. وأعلمت الرسالة المدعي أّنه 2013يناير/كانون الثاني  9ا'ردن على تمديد تعيين المدعي حتى 

 "ينبغي أن ُيفھم أّن ھذا ھو التمديد ا+ستثنائي ا'خير لعقدك محدد ا'جل". 

 
 14طلب المدعي مراجعة للقرار المؤرخ  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  25في  .11

القاضي بعدم تجديد تعيينه محدد ا'جل لثFث سنوات بعد تاريخ انقضائه وھو  2012طس/آب أغس

 . 2012سبتمبر/أيلول  29

 
رّدت مديرة عمليات ا'ونروا في  2012ديسمبر/كانون ا'ول  5بموجب رسالة مؤرخة  .12

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

 ھو تاريخ انقضاء عقد المدعي. 2013يناير/كانون الثاني 

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

 

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .14

  

i(  لن يكون مستحقاً للعمل مع الوكالة مرة أخرى بعد انتھاء الخدمة بالتقاعد لم ُيعلم َقط أّنه

 الطوعي المبكر؛ 

ii(  ث سنوات أّنه عقد لمرة واحد فقط؛Fيذكر عقده البالغة مدته ث + 

iii(  ثFتعّين الوكالة الكثير من الناس الذين تقاعدوا من زارة التربية بإعطائھم عقوداً مدتھا ث

  سنوات تجدد تلقائياً؛  

iv(  التي تمنع توظيف  2010يناير/كانون الثاني  1إّن قاعدة ا'ونروا الجديدة الصادرة في

موظفي ا'ونروا السابقين الذين تركوا الخدمة بسبب التقاعد الطوعي المبكر لم تنطبق 

ي أن تؤثر في على إعادة تعيينه؛ حيث لم تكن ھذه القاعدة بأثر رجعي ولذلك + ينبغ

 عقده؛ 

v(  .سوف "ينقطع" مصدر الرزق الوحيد لعائلته، ويذكر أّن له ابن في مرحلة التعليم العالي 

 

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .15

  

i( تجديد عقده و"الحفاظ على ا+ستقرار النفسي والمالي لعائلة المدعي"؛ أو 

ii(  دينار أردني عن خسارة دخله السنوي.  8,000التعويض المالي بمبلغ 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

  

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .16



                                                                                                                          

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/004                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/042                               

                                                                                                                               

 

Page 5 of 8 

i( كان عدم تجديد تعيين المدعي ممارسة سليمة للسلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه؛ 

ii(  1.4اُتخذ القرار بموجب النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم)(ب)i 7.6) والفرع رقم 

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

 ؛ 2012الثاني 

iii(  ستئناف أّن ھناك مسألة عامة مفادھا أّنFلقد قضت ھذه المحكمة ومحكمة ا'مم المتحدة ل

 التعيينات محددة ا'جل + تحمل توقعاً للتجديد؛

iv( أخطاء إجرائية أو كان  لم يقّدم المدعي أي دليل يثبت أّن قرار عدم تجديد تعيينه قرار شابته

 نتيجة التمييز أو اعتبارات أخرى خارجة عن الموضوع؛

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

 .وعد صريحبفعل 

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .17

  

 ا%عتبارات

 
ار عدم تجديد تعيينه محدد ا'جل لثFث سنوات أخرى بعد تاريخ يطعن المدعي في قر .18

 . 2012سبتمبر/أيلول  29انقضائه وھو 

 

شأن القرار المطعون فيه فإّن زعم الُمدعى عليه بأّن القرار كان ممارسة سليمة للسلطة  وفي .19

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

 لم يكن للوكالة سلطة اجتھادية لتجديد عقد المدعي.

 
د الطوعي المبكر في نھاية أكتوبر/تشرين ، وبعد أخذ التقاع2009سبتمبر/أيلول  30في  .20

، عاد المدعي إلى الخدمة في الوكالة بموجب تعيين محدد ا'جل مدته ثFث سنوات 2006ا'ول 

. وكما ھو الحال مع جميع الموظفين، خضع تعيين المدعي 2012سبتمبر/أيلول  29تنتھي في 

 ذات الصلة.ا'خرى  للنظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين ولZصدارات ا%دارية
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) على أّن تعيين المدعي خاضع i(ب)(1.4ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .21

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

 قت إلى آخر".قد ُتجرى حسب ا'صول في ھذين النظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين من و

 

 2012يناير/كانون الثاني  1اعتباراً من  PD A/9 Rev.9ينص توجيه شؤون الموظفين  .22

على أّن "الموظف الذي يترك الخدمة في الوكالة بالتقاعد الطوعي  7.6نصاً صريحاً في الفقرة 

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 2012 سبتمبر/أيلول 29في الزمن الذي انقضى فيه تعيين المدعي، أي  .23

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 

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

 تعيينھم قبل تاريخ سريان ھذا النص.

 
يناير/كانون الثاني  9لئن قررت الوكالة تجديد تعيين المدعي مرتين لفترتين قصيرتين حتى  .24

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

، و+ 2012سبتمبر/أيلول  29لمدعي بعد وقد أخطأت الوكالة فعFً عندما قررت تجديد تعيين ا

 يخول ھذان القراران المدعي للحصول على تمديد آخر لتعيينه.

 
المدعي مخطئ في زعمه أّن الوكالة أخطأت عندما طبقت ھذا النص القانوني بأثر رجعي  .25

'ّ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 

 النص القانوني بل تم تطبيق القانون الساري في زمن التجديد.
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 7.6الفقرة  PD A/9 Rev.9تجد المحكمة أّن الوكالة، وفقاً لتوجيه شؤون الموظفين  .26

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

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

  حجج المدعي في ھذا الصدد + أساس لھا و+ ضرورة 'ّن تبحث فيھا المحكمة أكثر من ھذا. 

 
  دم أّنه يجب رّد الدعوى.يلزم مما تق  .27

  

 

  الخ'صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .28

 
  

  الدعوى مردودة. 

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 17 بتاريخ
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  2014نوفمبر/تشرين الثاني  17 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


