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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/014                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/035 

Date: 7 June 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  قاسم

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

     المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

المتحدة وكالة ا'مم اتخذته  ("المدعي") ضد قرار محمد خير أحمد قاسمھذه دعوى رفعھا  .1

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

 . ن إضافيتين بعد السن الرسمي للتقاعدتمديد خدماته سنتيعدم وھو قرار 

  

 الوقائع

 

" Bانضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة معلم " 1974سبتمبر/أيلول  16اعتباراً من  .2

أكتوبر/تشرين  30بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة في منطقة إربد في ا'ردن. واعتباراً من 

في أعيد توظيف المدعي  1992سبتمبر/أيلول  17استقال المدعي من الوكالة. وفي  1975ا'ول 

 " في مدرسة وقاص ا%عدادية للذكور. Dوظيفة معلم "

 

أعلم مسؤول خدمات الموارد  2012ول أكتوبر/تشرين ا' 7بموجب رسالة مؤرخة  .3

ديسمبر/كانون  18في  60البشرية في إقليم ا'ردن المدعَي أّنه وفقاً لملفه الشخصي سيصل سن الـ

يناير/كانون الثاني  1ونتيجة لذلك ينبغي إنھاء خدماته من الوكالة بسبب التقاعد في  2013ا'ول 

قليم ا'ردن أّنه من باب الحرص على مصلحة وذكر مسؤول خدمات الموارد البشرية في إ. 2014

برنامج التعليم سُيبقى المدعي في الخدمة حتى نھاية الفصل ا'ول من السنة الدراسية 

2013/2014 . 

 
لفت مسؤول خدمات الموارد البشرية في إقليم  2013مايو/أيار  30بموجب رسالة مؤرخة  .4

ا'ردن انتباه المدعي إلى انتھاء خدماته الوشيك في الوكالة بسبب التقاعد اعتباراً من "نھاية الفصل 

"، كما أعلمه مسؤول خدمات الموارد البشرية في إقليم 2013/2014ا'ول من السنة الدراسية 

 'ردن باستحقاقاته. ا
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إلى مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن  2014يناير/كانون الثاني  4بموجب رسالة مؤرخة  .5

وإلى رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم ا'ردن، طلب المدعي تمديد خدماته سنتين إضافيتين 

 بعد سن التقاعد. 

 
س مكتب الموارد البشرية رفض رئي 2014يناير/كانون الثاني  9بموجب رسالة مؤرخة  .6

 في إقليم ا'ردن طلب المدعي المذكور أعNه. 

 
 أنھيت خدمات المدعي من الوكالة.  2014يناير/كانون الثاني  11اعتباراً من  .7

 
رفع المدعي طلب مراجعة لقرار عدم تمديد خدماته مع  2014فبراير/شباط  17في  .8

 . 60الوكالة سنتين إضافيتين بعد سن الـ

 
رد مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن على  2014مارس/آذار  12بموجب رسالة مؤرخة  .9

 طلب المدعي لمراجعة القرار، وثّبت القرار. 

 
رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا'ونروا للمنازعات ("المحكمة")،  2014مايو/أيار  7في  .10

 . 2014مايو/أيار  13وأرسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه في 

 
 رفع الُمدعى عليه رداً على الدعوى.  2014يونيو/حزيران  10في  .11

 
 2014أغسطس/آب  3المؤرخ ) UNRWA/DT/2014( 075بموجب ا'مر رقم  .12

 27أمرت المحكمة الُمدعى عليه بأن يرفع ترجمة لرده من اللغة ا%نجليزية إلى العربية. وفي 

 الُمدعى عليه الترجمة العربية التي أرسلت +حقاً إلى المدعي.  رفع 2014أغسطس/آب 

 
 2015مارس/آذار  10) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 027بموجب ا'مر رقم  .13

أمرت المحكمة الُمدعى عليه بتقديم مرافعة أخرى تبين الدافع وراء عدم تمديد خدمة المدعي سنتين 

 بعد السن الرسمي للتقاعد. 
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رفع الُمدعى عليه المعلومات المطلوبة التي أرسلت فيما بعد  2015 مارس/آذار 24في  .14

 إلى المدعي. 

 
  حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .15

  

i(  يتمتع بصفته موظفاً بجميع الحقوق وكان خاضعاً لجميع ا+لتزامات السارية على فترة

ولذلك كان ينبغي تطبيق تمديد  ،11/1/2014إلى  1/1/2014التمديد وھي من 

 السنتين على حالته؛

ii(  للترقية للدرجة ًNالساري على الموظفين في بموجب ا%طار القانوني الجديد  11كان مؤھ

 قطاع التعليم، مما كان يعني أّن "قواعد التمديد" كانت سارية عليه؛

iii(  الحقوق وخاضعاً  وكان مستحقاً لجميع 2014مع أّنه كان ما يزال موظفاً في بداية عام

لجميع ا+لتزامات لم يتم تطبيق "قواعد التمديد" عليه، ومع ذلك خسر مساھمات 

 ؛ و2014صندوق ا+دخار لشھر يناير/كانون الثاني 

iv(  11إلى نھاية الفصل ا'ول في  2014يناير/كانون الثاني  1ما دامت خدمته مددت من 

  مديد خدمته لفترة أطول. فلربما كان من الممكن ت 2014يناير/كانون الثاني 

 

 يلتمس المدعي أن تأمر المحكمة بما يلي:  .16

  

i(  وصرف راتب سنتين بد+ً من التمديد؛ 

ii(  .التعويض عن الكرب العاطفي الذي عاناه ھو وعائلته نتيجة للقرار 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .17
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i(  تمديد خدمات المدعي لسنتين إضافيتين حسب ا'صول بمراعاة النظام  عدماُتخذ قرار

 ا%داري للموظفين الساري وتوجيھات شؤون الموظفين؛

ii(  لم يقدم المدعي أي دليل مقنع أو حتى غير مقنع على أّن قرار عدم تمديد خدماته لسنتين

خرى خارجة عن إضافيتين كان تعسفياً أو مزاجياً أو كانت دوافعه التحامل أو عوامل أ

 الموضوع، أو أّنه معيب بخلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ و

iii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيNأساس قانونياً ل + 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .18

  

  ا$عتبارات

 

القضية الحاضرة يطعن المدعي في قرار عدم تمديد خدماته لسنتين إضافيتين بعد السن  في .19

 الرسمي للتقاعد. 

 

 ، تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين على اVتي: 2013يناير/كانون الثاني  1اعتباراً من  .20

 
  التقاعد بسبب السن

 

  

في الوكالة  العملالموظف إلى التقاعد بسبب السن عندما تطلب منه الوكالة ترك  ُيحال .1

 بسبب سنه بموجب ا'حكام الNحقة في ھذه القاعدة. 

 60التقاعد الرسمي، وھو + يجوز ا%بقاء على الموظف في الخدمة الفعلية بعد بلوغه سن  .2

 أدناه. 4الفقرة بموجب أحكام  حده العمريتمديد أجيز إ+ّ إذا  ،سنة

  

*** 
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  . بالنسبة إلى حا+ت التمديد بعد السن الرسمي للتقاعد: 4

 31سنة في  60(أ) في حالة الموظفين الذين يبلغون السن الرسمي للتقاعد وھو 

أو قبله، يجوز لمدير الموارد البشرية (بناًء على توصية من  2013ديسمبر/كانون ا'ول 

موظفي الرئاسة العامة أو لمديري المكاتب ا%قليمية في حالة مدير الدائرة المعني) في حالة 

موظفي المكاتب ا%قليمية أن يوافقا على التمديد بعد سن التقاعد الرسمي لما فيه مصلحة 

) شھراً وأ+ّ يتجاوز ذلك يوم ميNده 12الوكالة، شريطة أ+ّ تتجاوز الزيادات اثني عشر (

  . 62الـ

 *** 

  

ُيحتفظ بھا بخدمات الموظف بعد السن الرسمي للتقاعد، ُيبلغ الموظف  (ث) في الحا+ت التي

بفترة الخدمة الممددة وبتاريخ انقضائھا وبأي شروط خاصة يجيزھا مدير الموارد البشرية 

بعد توصية من مدير الدائرة المعنية في حالة موظفي الرئاسة، أو مدير المكتب ا%قليمي في 

  حالة موظفي ا%قليم.

  
 

ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  2013يناير/كانون الثاني  1اعتباراً من  .21

A/9/Rev.9/Ammend.2 في ، المعني بتمديد خدمة الموظفين بعد سن التقاعد، على ما يلي

 الجزء ذي الصلة: 

  

يكون الموظف مؤھNً لُينظر في تمديد تعيينه بعد السن الرسمي للتقاعد  3.7

  حسب الشروط المسبقة التالية: 

  

سنة في  60في حالة الموظفين الذين يبلغون السن الرسمي للتقاعد وھو  1.3.7

أو قبله، يجوز لمدير الموارد البشرية (بناًء  2013ديسمبر/كانون ا'ول  31

ر الدائرة المعني) في حالة موظفي الرئاسة العامة أو على توصية من مدي

لمديري المكاتب ا%قليمية في حالة موظفي المكاتب ا%قليمية أن يوافقا على 
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التمديد بعد سن التقاعد الرسمي لما فيه مصلحة الوكالة، شريطة أ+ّ تتجاوز 

  . 62) شھراً وأ+ّ يتجاوز ذلك يوم ميNده الـ12الزيادات اثني عشر (

*** 

لما فيه مصلحة برنامج التعليم ولتفادي وقوع تشويش في الغرف  5.3.7

   :الصفية

  

 31سنة في  60في حالة الموظفين الذين يبلغون السن الرسمي للتقاعد وھو   ) أ(

أو قبله، ُتفّوض السلطة إلى مدير ا'قاليم (بناء على  2013ديسمبر/كانون ا'ول 

ليم) ل]بقاء على المعلمين في الخدمة حتى توصية من رئيس برنامج التعليم في ا%ق

 نھاية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي الذي يبلغون فيه السن الرسمي للتقاعد. 

 

 
سنة وأّن  60للموظفين المحليين في الوكالة ھو تNحظ المحكمة أّن السن التقاعد الرسمي  .22

ً  60المدعي بلغ من العمر  وعليه تنطبق على ھذه . 2013ديسمبر/كانون ا'ول  18في  عاما

(أ) وتوجيه شؤون الموظفين المحليين  4القضية قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين الفقرة 

 (أ). 5.3.7و 1.3.7الفقرتان  A/Rev.9/Ammend.2رقم 

  

افقة على التمديد بعد المكاتب ا%قليمية المو يوفقاً لھذه ا%صدارات ا%دارية يجوز لمدير .23

السن الرسمي للتقاعد إذا كان ھذا التمديد لما فيه مصلحة الوكالة وذلك بواقع زيادات + تتعدى اثني 

لمديري المكاتب ا%قليمية سلطة ا%بقاء أّن للموظف، كما  62عشر شھراً و+ تتجاوز يوم الميNد الـ

أو الفصل الدراسي الذي يبلغون فيه السن على المعلمين في الخدمة حتى نھاية السنة الدراسية 

 الرسمي للتقاعد. 

 
تNحظ المحكمة أّنه + يوجد نص من النصوص المتقدمة ينص على التمديد التلقائي لخدمة  .24

الموظف بعد سن التقاعد الرسمي، بل تجيز ھذه النصوص إجراء تمديد محدود للخدمة عندما يكون 

 ھذا التمديد لما فيه مصلحة الوكالة. 
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في القضية الحاضرة رفضت الوكالة طلب المدعي لتمديد خدمته لسنتين إضافيتين بعد سن  .25

 2013/2014حتى نھاية الفصل ا'ول من السنة الدراسية التقاعد إ+ّ أّن المدعي أبقي في الخدمة 

بھدف تحاشي أي تشويش في الغرفة الصفية. وأوضح  2014يناير/كانون الثاني  11أي حتى 

ليه أّنه لدى تقاعد المدعي اقتضت مصلحة الوكالة ملء الوظيفة الشاغرة بمرشح من قائمة الُمدعى ع

المرشحين الناجحين التي تحتفظ بھا دائرة الموارد البشرية التي شملت عدداً كبيراً من المعلمين؛ 

وعليه تجد المحكمة أّن تمديد خدمة المدعي حتى نھاية الفصل ا'ول من السنة الدراسية 

 كان مراعياً ل]طار التنظيمي وشّكل ممارسة سليمة للسلطة ا+جتھادية للوكالة.  2013/2014

 
تستحضر المحكمة أّن الفقه القانوني لمحكمة ا'مم المتحدة لNستئناف يضع العبء على  .26

وقد استعرضت المحكمة ا'دلة  المدعي ليثبت عدم سNمة ا%جراء والتحامل اللذين يزعمھما؛

الواردة في ملف القضية وتعتبر أّن المدعي لم يقدم أي دليل مقنع أو غير مقنع على أّن قرار عدم 

تمديد خدماته سنتين إضافيتين كان تعسفياً أو مزاجياً أو كانت دوافعه التحامل أو عناصر أخرى 

 قانون. خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في ال

 
يلزم مما سبق أّن المحكمة تجد أّن قرار عدم تمديد خدمة المدعي لسنتين إضافيتين بعد السن  .27

 الرسمي للتقاعد كان قانونياً. 

 
  

  

  الخ)صة

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

 

 الدعوى مردودة. 
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     (ُوقـ[ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 يونيو/حزيران 7 بتاريخ

 

  

 2015يونيو/حزيران  7 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـ[ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


