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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2016/047                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/019 

Date: 14 May 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الغرباوي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة  عاطف عليوة الغرباويھا ھذه دعوى رفع .1

و قرار ، وھوتشغيل (جئي فلسطين في الشرق ا$دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا$ونروا ("المدعى عليه")

 . بعد تقاعده الطوعي المبكر الوضع السابقب عدم إعادته إلى وظيفته السابقة

 

  الوقائع 

  

غير محدود المدة في وظيفة المدعي تعيينا مؤقتا  حاز 1988نوفمبر/تشرين الثاني  1اعتبارا من  .2

 .1والخطوة  4في المركز الصحي لمدينة غزة على الدرجة  ممرض عملي

 

ع منافع إنھاء ي، وتسلّم عندئذ جم2009مايو/أيار  28ية اعتبارا من تعيين المدعي $سباب طبأنِھي  .3

 الخدمة بما في ذلك استحقاق العجز. 

 
طلب  إلى مدير عمليات ا$ونروا في غزة 2009أكتوبر/تشرين ا$ول  22مؤرخة مذكرة بموجب  .4

 المدعي ا"حالة إلى مجلس طبي لتقييم لياقته $نه شفي تماما وقادر على العمل. 

 
أعيد تعيين المدعي في وظيفة ممرض عملي في المركز  2010أبريل/نيسان  1من اعتبارا  .5

عملية إعادة تعيينه إلى إعادة بالوضع السابق اعتبارا  تالمدعي ُحول بناء على طلبالصحي لمدينة غزة؛ و

قتضت منه أن يعيد إلى الوكالة ، علما أن إعادة توظيف المدعي بھذه الطريقة ا2010أبريل/نيسان  1من 

 جميع المبالغ التي قبضھا عند إنھاء الخدمة. 

 
وظيفة ممرض عملي ُنقل المدعي بموجب ترقية إلى ، 2012ديسمبر/كانون ا$ول  1من بارا اعت .6

 . 6على الدرجة دم أق

 
إعادة جدولة ا(قتطاعات عي طلب المد 2014نوفمبر/تشرين الثاني  24رسالة مؤرخة بموجب  .7

 طلب. لالتي ُتجرى بغرض السداد، غير أن رئيس مكتب الموارد البشرية في ا"قليم رفض ا
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 1اعتبارا من يسري قدم المدعي طلب تقاعد طوعي مبكر  2015نوفمبر/تشرين الثاني  22في  .8

، قُبل طلب المدعي 2015ديسمبر/كانون ا$ول  13رسالة مؤرخة . وبموجب 2016يناير/كانون الثاني 

 اعد الطوعي المبكر. للتق

 
طلب المدعي أن ُيعاد توظيفه نظرا  2016يونيو/حزيران  27رسالة إليكترونية مؤرخة بموجب  .9

 إلى الوضع المالي لعائلته. 

 
، أعلم مدير الموارد البشرية المدعَي 2016يونيو/حزيران  30رسالة إليكترونية مؤرخة بموجب  .10

في الوكالة وأن خير السبل لمعالجة الوضع المالي أن إعادة توظيفه أمر مستحيل بموجب السياسة المتبعة 

 قضيته إلى دائرة ا"غاثة والخدمات ا(جتماعية. لعائلته ھي تحويل 

 
 16المدعي أنه طلب مراجعة لقرار عدم إعادته إلى عمله بعد التقاعد الطوعي المبكر في يؤكد  .11

 . 2016ل سبتمبر/أيلو 4وأنه تلقى ردا عليه في  2016طس/آب سأغ

 
الوصول إلى الوثائق سالفة الذكر، م استطاعته إلى عد المدعى عليه في رده على الدعوى أشار .12

مسألة المقبولية في حال تبين له أن المدعي لم يرفع طلبا  واحتفظ بحق طلب إذن لرفع رد معّدل يتناول

المحكمة أنھا لم تتسلم حتى اOن طلبا من المدعى عليه يلتمس فيه ا"ذن لرفع راجعة القرار. وتNحظ لم

 تعديل يتناول ھذه المسألة. 

 
، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات 2016نوفمبر/تشرين الثاني  23في  .13

 . 2016ر/تشرين الثاني نوفمب 30("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

 
المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده خارج مھلة رفع  2016ديسمبر/كانون ا$ول  23في  .14

 27) من القواعد ا"جرائية للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 1(6المحددة في المادة  30ا$يام الـ

 . 2016ديسمبر/كانون ا$ول 

 
، وافقت 2017يناير/كانون الثاني  5المؤرخ  (UNRWA/DT/2017) 012ا$مر رقم بموجب  .15

  المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. 
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لدعوى، فأرِسل إلى المدعي في رفع المدعى عليه رده على ا 2017يناير/كانون الثاني  30في  .16

 اليوم نفسه. 

 

 "، فأرِسل الطلب إلىلترجمة الردعليه "طلب تمديد الوقت ، رفع المدعى 2017فبراير/شباط  3في  .17

 . 2017فبراير/شباط  5المدعي في 

 
رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ثم أرِسلت  2017فبراير/شباط  10في  .18

 . 2016فبراير  12الترجمة إلى المدعي في 

 
  

 المدعيحجج 

 
 المدعي الحجج التالية: يقدم   .19

  

i(  رفعه لطلب التقاعد الطوعي المبكر مشروطا بقدرته على العودة إلى العمل، وقد وعدته بذلك كان

شرية، وما استقال إ( $نه كان على يقين من إعادة رئيسة قسم ا(ستقدام التابع لدائرة الموارد الب

 توظيفه؛ 

ii(  جتماعي أن عائلته تعاني تؤكد)و فقرا شديدا؛تقارير الباحث ا 

iii(  قتطاع من استحقاقات تقاعده، وھو يستحق ھناك)أخطاء في الحسابات التي أجرتھا الوكالة بشأن ا

 دو(ر أميركي.  28,000استرداد المبالغ المقتطعة من استحقاقاته بواقع 

  

 المدعي ما يلي: يلتمس  .20

  

i(  إلى العمل؛ والعودة 

ii(  ر أميركي.  28,000ُيدفع إليه المبلغ المقتطع من استحقاقاته بواقع أن)دو 
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 المدعى عليهحجج 

 

 المدعى عليه الحجج التالية:يقدم  .21

  

i(  يين رقم توجيه شؤون الموظفين المحلينصA/9/Rev.10  يونيو/حزيران  23الساري اعتبارا من

ھلية "عادة على أن الموظف الذي يترك الوكالة بفعل التقاعد الطوعي المبكر يفقد ا$ 2015

 حت أي نمط من ا$نماط التعاقدية ا$خرى؛ التوظيف ت

ii( أو تحامل أو دافع غير سليم أو خلل إجرائي أو  يزعم المدعي ولم يثبت وقوع تعسف أو مزاجيةم ل

 خطأ في القانون من جانب الوكالة؛ 

iii(  غير أنه لم يقدم أي نه حصل على وعد بأن ُيعاد توظيفه بعد التقاعد الطوعي المبكردعي أالميزعم ،

 دليل يدعم ھذا الوعد المزعوم؛ 

iv(  2المدعي في حساب استحقاقات تقاعده، بيد أن المدعي أعلِم بھذا بموجب رسالة مؤرخة يطعن 

المدعى أكدت فيھا الوكالة المبالغ المستحقة للمدعي والمدفوعة إليه. ويرى  2016أغسطس/آب 

ليس موضوع الدعوى الماثلة  2016أغسطس/آب  2عليه أن القرار الذي أبلِغ به المدعي في 

 أمام المحكمة؛ و

v(  ) .نتصاف الذي يلتمسه المدعيNأساس قانونيا ل 

  

 ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. المدعى عليه أن يلتمس  .22

  

  

  ا"عتبارات

 

يونيو/حزيران  23الساري اعتبارا من  A/9/Rev.10يين رقم توجيه شؤون الموظفين المحلينص  .23

 اOتي:  على 2015
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 لن يكونيترك الخدمة في الوكالة بفعل التقاعد الطوعي المبكر  إن الموظف الذي. 17

 Nمن ا$نماط التعاقدية ا$خرى (التشديد في ا$صل)"عادة التعيين تحت أي نمط مؤھ  

 

في الوكالة $ن طلبه للتقاعد الطوعي المبكر قُبل  المدعي إعادة استخدامواضح، وھو يمنع النص  .24

 . 2016يناير/كانون الثاني  1وبدأ سريانه في  2015ديسمبر/كانون ا$ول  13في 

 

المدعي أنه قدم طلب التقاعد الطوعي المبكر فقط $ن رئيسة قسم ا(ستقدام التابع لدائرة يزعم  .25

 حقا، غير أن المدعي ( يقدم دليN على ھذا الوعد المزعوم. الموارد البشرية وعدته بإمكانية إعادة توظيفه (

 
مزاعم المدعي أيضا أن الوكالة أخطأت في حساب استحقاقات تقاعده بعد طلبه للتقاعد الطوعي من  .26

ستحقاقات تقاعده فقط في ار مسألة الخطأ في حساب االمبكر وأجرت اقتطاعا خاطئا، بيد أن المدعي أث

دعوى. وفي ھذا الصدد، قضت محكمة ا$مم المتحدة لNستئناف في حكمھا عريضة ال

Seyfollahzadeh :بجملة أمور منھا ، 

 
(ستئناف أيضا أن محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات لم تخطئ في القانون اتجد محكمة  .29

اردة في عريضة الدعوى التي رفعتھا السيدة الوا$خرى  عندما خلُصت إلى أن المطالبات

سيف ] زادة غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث ا(ختصاص الموضوعي $نھا لم 

   1ب التقييم ا"داري.توردھا في طل

 
 

 على ذلك، ( تستوفي حجة المدعي ھذه شروط المقبولية. بناء  .27

 

طلب مراجعة القرار، فما كان منه إ( الزعم  افترضنا جد( أن المدعي أثار ھذه المسألة فيولو  .28

لو أثار المدعي ھذه المسألة ده بدون تقديم أدلة. وحتى بوجود بعض ا$خطاء الحسابية في استحقاقات تقاع

تقديم برھان يثبت خطأ  لقضت المحكمة أن المدعي عجز عن حسب ا$صول في طلب مراجعة القرار،

 الوكالة في حساب استحقاقات تقاعده. 

 

                                      
1
  .Seyfollahzadeh 2016-UNAT-620محكمة ا$مم المتحدة لNستئناف حكم   
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رعية قرار رفض إعادته إلى العمل بعد تقاعده مما سبق أن المدعي عجز عن إثبات عدم شيلزم  .29

 مبكر. الطوعي ال

 
  

  

  الخ$صة

 
 :، تقرر المحكمة بموجب ھذا أنما تقدم تأسيسا على .30

  

  

   .الدعوى مردودة

 
 

  

  

     (ُوقـ\ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 مايو/أيار 14بتاريخ 

 

  2017مايو/أيار  14بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ\ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


