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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: U  UNRWA/DT/JFO/2016/031

 Judgment No.: UNRWA/DT/2017/034  

 Date:  6 November 2017  

 Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

   

    استيتي  

    ضد  

  
  المفوض العام لوكالة ا,مم المتحدة (غاثة وتشغيل

    8جئي فلسطين في الشرق ا,دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه 

  

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

محمد شريف مصطفى استيتي ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ھذه دعوى رفعھا  .1

ا,مم المتحدة (غاثة وتشغيل 8جئي فلسطين في الشرق ا,دنى التي تُعرف أيضا باسم ا,ونروا 

  .62ته بعد سن ا("المدعى عليه")، وھو قرار عدم تمديد خدم

  الوقائع

ن مؤقت غير محدود ، ُعرض على المدعي تعيي1982سبتمبر/أيلول  13اعتبارا من  .2

بعد وفي منطقة عّمان في ا,ردن.  1والخطوة  9" على الدرجة Aالمدة في وظيفة معلم "

ترقيات عدة وتنقZت، كان المدعي في الزمن مدار الدعوى موظفا بصفة أستاذ مساعد في كلية 

  .18والخطوة  15ا]داب والتربية على الدرجة 

، أعلِم المدعي أنه سيبلغ سن التقاعد في 2014أبريل/نيسان  13بموجب رسالة مؤرخة  .3

  . 2014سبتمبر/أيلول  18

، قدم المدعي طلبا للبقاء في الخدمة بعد سن التقاعد، فقبل 2014أبريل/نيسان  17في  .4

  . 2014يونيو/حزيران  29مدير عمليات ا,ونروا في ا,ردن طلبه حسب ا,صول في 

م المدعي بالتاريخ الجديد لتقاعده، ، أعلِ 2014يونيو/حزيران  6بموجب رسالة مؤرخة  .5

  . 2016سبتمبر/أيلول  18أ8 وھو 

، أصدرت الوكالة إعZن شاغر لوظيفة المدعي بغية ملئھا 2016أبريل/نيسان  9في  .6

  لدى تقاعده.

، رفع المدعي لمدير 2016يونيو/حزيران  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

  .62خدمته بعد سن عمليات ا,ونروا في ا,ردن طلب تمديد 

، رفضت رئيسة مكتب الموارد 2016أغسطس/آب  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

  البشرية طلب المدعي.
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، طلب المدعي مراجعة لقرار عدم تمديد 2016أغسطس/آب  7بموجب رسالة مؤرخة  .9

، ثبت 2016أغسطس/آب  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة و. 62خدمته إلى ما بعد سن 

  .2016أغسطس/آب  2الموارد البشرية القرار المؤرخ مدير 

، تم تذكير المدعي بالتاريخ الجديد 2016أغسطس/آب  18بموجب رسالة مؤرخة  .10

  .2016سبتمبر/أيلول  18لتقاعده، أ8 وھو 

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا,ونروا للمنازعات 2016أغسطس/آب  25في  .11

  .2016أغسطس/آب  29عليه في  ("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى مصحوبا بطلب قبول 2016سبتمبر/أيلول  30في  .12

. قبلت 2016أكتوبر/تشرين ا,ول  2الرفع المتأخر للرد، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 

    المحكمة الرد المرفوع متأخرا من المدعى عليه، وأدخلته في سجل القضية.

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة 2016أكتوبر/تشرين ا,ول  18في  .13

  الرد"، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.

أكتوبر/تشرين ا,ول  30) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 088بموجب ا,مر رقم  .14

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.2016

يه الترجمة العربية للرد على ، رفع المدعى عل2016نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .15

  الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 

إلى رئيسة قلم  2016ديسمبر/كانون ا,ول  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

المحكمة، طلب المدعي إلى المحكمة أن تعيد إرسال الترجمة العربية لرد المدعى عليه، فأعيد 

  إلى المدعي في اليوم نفسه.إرسال الترجمة العربية 

، أرسل المدعي رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم 2016ديسمبر/كانون ا,ول  19في  .17

  المحكمة يلتمس فيھا إضافة معلومات إلى قضيته، وذكر في الرسالة ا(ليكترونية ما يلي: 

لعدد من الخبراء التربويين في  62لقد ُمنح تمديد الخدمة إلى ما بعد سن 
 1ة العامة في عّمان ,سباب إنسانية تتعلق برفع الدرجة حتى الرئاس

. وقد ُمددت عقودھم لفترات مختلفة لكي يبقوا في 2017يوليو/تموز 
  الخدمة حتى التاريخ المذكور. 
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، أرِسلت الرسالة ا(ليكترونية المذكورة إلى المدعى 2016ديسمبر/كانون ا,ول  19في  .18

  عليه.

، رفع المدعى عليه "طلب رفع تعليقات"، فأرِسل 2016ديسمبر/كانون ا,ول  22في  .19

  الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

يناير/كانون الثاني  2) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 001بموجب ا,مر رقم  .20

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لرفع تعليقات. 2017

لمدعى عليه تعليقاته، فأرِسلت إلى المدعي في ، رفع ا2017يناير/كانون الثاني  16في  .21

  .2017يناير/كانون الثاني  17

، رفع المدعي مZحظاته في نموذج الطلب، فقبلت المحكمة 2017أبريل/نيسان  11في  .22

  .2017أبريل/نيسان  20فأرِسلت إلى المدعى عليه في  ،لمZحظات وأدخلتھا في سجل القضيةا

 3") المؤرخ 060("ا,مر رقم ) UNRWA/DT/2017( 060بموجب ا,مر رقم  .23

  ، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم المزيد من المعلومات لھا.2017مايو/أيار 

، رفع المدعي مZحظات إضافية في نموذج الطلب، فقبلت 2017يونيو/حزيران  9في  .24

 18المحكمة المZحظات وأدخلتھا في سجل القضية، وأرِسلت إلى المدعى عليه في 

  . 2017يو/حزيران يون

 12") المؤرخ 074) ("ا,مر رقم UNRWA/DT/2017( 074بموجب ا,مر رقم  .25

، وأمرت المدعى عليه أن يقدم 060استحضرت المحكمة ا,مر رقم  2017يونيو/حزيران 

  المعلومات المطلوبة. 

 19") المؤرخ 81) ("ا,مر رقم UNRWA/DT/2017( 081بموجب ا,مر رقم  .26

، قبلت المحكمة طلب المدعي لرفع أدلة جديدة، وأمرت المدعى عليه أن 2017يونيو/حزيران 

  المسطورة في طلب المدعي. رفع تعليقاته على ا,دلة الجديدةي

   



Case No. UNRWA/DT/JFO/2016/031    

Judgment No. UNRWA/DT/2017/034    

  

Page 5 of 11 

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لتقديم تعليقاته 2017يونيو/حزيران  30في  .27

المدعى عليه رده على ا,مر  على ا,دلة الجديدة المقدمة من المدعي. وفي اليوم نفسه، رفع

  ، وعبر عن أسفه للتأخر في الرد، كما طلب أن يقبل رده في سجل القضية،074رقم 

  .2017يوليو/تموز  3إلى المدعي في  074فأرِسل رد المدعى عليه على ا,مر رقم  .28

بمحض إرادته، ثم  074، رفع المدعي ردا على ا,مر رقم 2017يوليو/تموز  4في  .29

  . 2017يوليو/تموز  5أرِسل الرد إلى المدعى عليه في 

 5") المؤرخ 084) ("ا,مر رقم UNRWA/DT/2017( 084بموجب ا,مر رقم  .30

، 074رفعه المدعى عليه على ا,مر رقم  الذي، قبلت المحكمة الرد المتأخر 2017يوليو/تموز 

  .081ووافقت على طلبه لتمديد الوقت لرفع تعليقاته على إثر ا,مر رقم 

، فأرِسل الرد 081، رفع المدعى عليه رده على ا,مر رقم 2017يوليو/تموز  23في  .31

  إلى المدعي في التاريخ نفسه.

، 81عليه على ا,مر رقم  ، رفع المدعي ردا على رد المدعى2017يوليو/تموز  24في  .32

  . 2017يوليو/تموز  31ثم أرِسل الرد إلى المدعى عليه في 

، أصدرت المحكمة إشعار جلسة استماع دعت فيه الطرفين 2017أغسطس/آب  9في  .33

  .2017سبتمبر/أيلول  11إلى حضور جلسة استماع، ومن ثم ُعقدت الجلسة في 

 11") المؤرخ 121ر رقم )  ("ا,مUNRWA/DT/2017( 121بموجب ا,مر رقم  .34

، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم المزيد من المعلومات لھا بعد 2017سبتمبر/أيلول 

  المسائل التي أثيرت في خZل جلسة ا8ستماع. 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على ا,مر 2017سبتمبر/أيلول  18في  .35

  .121رقم 

أرسل المدعي رسالتين إليكترونيتين إلى المحكمة بشأن  ،2017سبتمبر/أيلول  20في  .36

 21المسائل التي أثيرت في خZل جلسة ا8ستماع، وأرِسلت الرسالتان إلى المدعى عليه في 

  . 2017سبتمبر/أيلول 
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، 2017سبتمبر/أيلول  21) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 131بموجب ا,مر رقم  .37

إلى المدعي  131وقت، وأرِسل الطلب وا,مر رقم قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد ال

  . 2017سبتمبر/أيلول  21في 

، رفع المدعى عليه طلبا آخر لتمديد الوقت بغية امتثال 2017أكتوبر/تشرين ا,ول  6في  .38

  .121ا,مر رقم 

 9") المؤرخ 141) ("ا,مر رقم UNRWA/DT/2017( 141بموجب ا,مر رقم  .39

ت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت، كما طلبت ، قبل2017أكتوبر/تشرين ا,ول 

 9إلى المدعي في  141معلومات إضافية من المدعي. وأرِسل طلب المدعى عليه وا,مر رقم 

  .2017أكتوبر/تشرين ا,ول 

، ثم أرِسل 141، رفع المدعي رده على ا,مر رقم 2017أكتوبر/تشرين ا,ول  9في  .40

  .2017توبر/تشرين ا,ول أك 12الرد إلى المدعى عليه في 

، ثم 121، رفع المدعى عليه رده على ا,مر رقم 2017أكتوبر/تشرين ا,ول  18في  .41

  .2017أكتوبر/تشرين ا,ول  19أرِسل الرد إلى المدعي في 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .42

i(  بيرةكسيتيح له تمديد خدمته الترقية إلى رتبة ا,ستاذية، وھي تنطوي على أھمية 

  ؛مسيرته ا,كاديميةل

ii(  َأجر، وتخلى عن استحقاقبِ ق Zته لقاء فترة تمديد تعيينه؛ ال أن يعمل ب  

iii(  ل اجتماع أن الوكالة شھدتZقليم خ)أخبرته رئيسة مكتب الموارد البشرية في ا

  حالتين مشابھتين مددت فيھما خدمات موظفين ,سباب إنسانية؛ 

iv( ل منZئه من خZحه عقد مدة محدودة؛ مددت الوكالة خدمة أحد زم  
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v(  ءZمارست الوكالة التمييز ضده بفعل معايير مزدوجة عندما مددت خدمة زم

  آخرين وامتنعت عن تمديد خدمته؛ و

vi(  يجيز قانون التعليم العالي في ا,ردن ,عضاء الھيئة التعليمية في الجامعات

  .70ا8ستمرار في العمل حتى سن 

  لحصول على الترقية إلى رتبة ا,ستاذية. يلتمس المدعي البقاء في الخدمة حتى ا .43

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .44

i(  مة قرار عدم قبول الطلب المقدم من المدعي؛Zطبقت الوكالة قاعدة النظام فقد س

، وتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 2.109ا(داري للموظفين المحليين 

A/9/Rev.10/2.1ي في الحكم الصادر عن المحكمة ، وا8جتھاد القضائAdawi 

UNRWA/DT/2014/40  ؛  

ii(  ليس على الوكالة التزام يجبرھا على قبول طلب المدعي، وكما ذكر مدير الموارد

، فلم يكن ھذا التمديد 2016أغسطس/آب  18البشرية في رسالته ا(ليكترونية المؤرخة 

  في مصلحة الوكالة؛

iii(  كان فيه زميله ز.أ الذي يعمل بموجب عقد لم يكن المدعي في الوضع نفسه الذي

، مما يعني أنه ليس موظفا، علما أن العقد الخاضع 29خاضع للتوجيه التنظيمي رقم 

  8 يفرض حدا عمريا؛  29للتوجيه التنظيمي 

iv(  ث أخرى، ُمنح تمديد استثنائي للخدمة بعد سنZلخبراء تربويين،  62في حا8ت ث

ث الثZث المذكورة، أخذت الوكالة في الحسبان عددا وذلك ,سباب إنسانية. وفي الحا8

من المسائل منھا قدرة الدائرة على استقدام بد8ء، ومنھا أيضا اعتبارات ترتبط بتنفيذ 

برنامج دائرة التعليم، علما أن جميع ھذه ا8عتبارات تعلقت بمصلحة الوكالة. أما 

   المدعي، فھو 8 يطالعنا بأي حجج سوى مصالحه الشخصية؛
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v(  ووقع ا8ختيار 2016أبريل/نيسان  9كان قد أعلِن عن وظيفة المدعي سلفا في ،

، أي أن تمديد 2016سبتمبر/أيلول  18على أحد المرشحين لشغل الوظيفة اعتبارا من 

تعيين المدعي لم يكن يصب في مصلحة الوكالة من حيث حاجاتھا في مجال المZك 

  الوظيفي؛ و 

vi( قانون التعليم العالي في ا,ردن الذي يتيح للمعلم البقاء 8 أساس 8ستشھاد المدعي ب

، ومرد ذلك إلى أن عZقة العمل بين ا,ونروا وموظفيھا 8 70في الخدمة حتى سن 

  في ا,ونروا.تخضع للقانون ا,ردني بل للنظامين ا(داري وا,ساسي 

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .45

  باراتا'عت

  .62يطعن المدعي في قرار عدم الموافقة على تمديد خدمته إلى ما بعد سن  .46

على ما يلي في الجزء ذي  2.109تنص قاعدة النظام ا(داري للموظفين المحليين رقم  .47

  الصلة: 

  إشعار التقاعد 

يُعطى الموظف الذي سيبلغ سن التقاعد إشعارا خطيا بإحالته إلى   .3
يوما تقويميا، ويُحدد (ستين)  60التقاعد، بحيث 8 تقل مدة ا(شعار عن 

ھذا ا(شعار التاريَخ الذي ستنتھي به خدمته في الوكالة، وھو تاريخ 8 
  يجوز أن يكون قبل بلوغه سن الستين. 

  تمديد الخدمة 

  ى ما بعد سن التقاعد الرسمي: التمديد إل تفي حا8  .4

...  

 1(ب) يجوز للموظفين الذين يبلغون السن الرسمي للتقاعد في 

أو بعده، أن يطلبوا في موعد أقصاه ستين  2014يناير/كانون الثاني 
) يوما تقويميا من تسلّمھم إشعار التقاعد الكتابي المذكور في الفقرة 60(
لوغ السن الرسمي للتقاعد، على أن أعZه البقاء في خدمة الوكالة بعد ب 3

  يكون ھذه التمديد لفترة تراكمية 8 تتجاوز سنتين.

...  
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للموظف، فلن يتجاوز  62(ج) أما تمديد الخدمة إلى ما بعد يوم الميZد الـ
وتجوز الموافقة عليه وفقا لZجتھاد الحصري للمفوض  ؛مدة سنة واحدة

 ت استثنائية لرفضيحتفظ المفوض العام بالسلطة في حا8كما  ،العام

  طلب الموظف البقاء في الخدمة إلى ما بعد السن الرسمي للتقاعد.

 2.109، وبموجب قاعدة النظام ا(داري للموظفين المحليين 2014أبريل/نيسان  13في  .48

. وبعدما طلب المدعي 2014سبتمبر/أيلول  18، أعلِم المدعي أنه سيبلغ سن التقاعد في 4الفقرة 

سبتمبر/أيلول  18الوكالة، قبلت الوكالة ا(بقاء على المدعي في الخدمة حتى في  هتمديد خدمت

2016  .  

، بيد 62، رفع المدعي طلبا جديدا لتمديد خدمته بعد سن 2016يونيو/حزيران  21في  .49

ُرفض. من الحجج التي يسوقھا  2016سبتمبر/أيلول  18أن طلبه لتمديد خدمته بعد تاريخ 

الدعوى أن طلب المدعي لم يصب في مصلحة الوكالة في ضوء المدعى عليه في رده على 

، أمرت المحكمة 060حاجات مكتب إقليم ا,ردن إلى المZك الوظيفي. وبموجب ا,مر رقم 

المدعى عليه أن يشرح بوضوح المعنى الدقيق لحاجات مكتب إقليم ا,ردن إلى المZك 

    الوظيفي. 

أن الوكالة أعلنت سلفا عن وظيفة المدعي  060أفاد المدعى عليه في رده على ا,مر رقم  .50

، أي قبل أكثر من شھرين من الطلب الثاني الذي رفعه المدعي مبتغيا 2016أبريل/نيسان  9في 

. 2016سبتمبر/أيلول  18فيه تمديد خدماته؛ وعليه، اختير موظف لشغل الوظيفة اعتبارا من 

المدعي لم يكن ضمن حاجات مكتب إقليم بناء على ذلك، يحاجج المدعى عليه بأن تمديد تعيين 

ا,ردن إلى المZك الوظيفي. ولما كان ذلك، تقضي المحكمة أن واقعة ا(عZن عن وظيفة 

المدعي قبل وقت طويل من طلبه الثاني لتمديد الخدمة واقعة تبرر بحد ذاتھا رفض الوكالة 

  لطلبه. 

 عمل بZ أجر، غير أن ھذه الحجةيزعم أنه كان ينبغي للوكالة تمديد تعيينه ,نه عرض ال .51

تفتقر إلى ا,ساس القانوني ,ن الوكالة 8 تستطيع تعيين موظف في وظيفة وأ8 تدفع إليه الراتب 

  المقابل.

من مزاعم المدعي أيضا أنه وقع ضحية للتمييز، وذلك لوجود موظفين آخرين في وضع  .52

يز 8 يقع إ8 عندما يُعامل أفراد معاملة مشابه انتفعوا من تمديد الخدمة. تZحظ المحكمة أن التمي
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عرض المحكمة حا8ت تمختلفة مع أنھم تحت ظروف مشابھة؛ ومع تذكر ھذا المبدأ، ستس

  التمديد ا,خرى التي أشار إليھا المدعي.  

أو8، في شأن تمديد خدمة زميل المدعي الذي كان يعمل بموجب عقد التوجيه التنظيمي  .53

  لم يكن موظفا.  ه، ترى المحكمة أن ظروفه تختلف عن ظروف المدعي ,ن29

لثZثة خبراء تربويين، فقد ذكر  62المسألة الثانية ھي تمديد الخدمة إلى ما بعد سن  .54

بان عددا من المسائل المرتبطة بمصلحة الوكالة، منھا المدعى عليه أن الوكالة أخذت في الحس

قدرة الدائرة على استقدام بد8ء، ومنھا أيضا اعتبارات ترتبط بتنفيذ برنامج دائرة التعليم. أما 

في حالة المدعي، فإن المدعى عليه يحاجج أنه لم يقدم أي حجج تدعم التمديد سوى مصالحه 

ت الثZث اختلفت اختZفا جليا عن وضع المدعي، وأن الشخصية. تجد المحكمة أن ھذه الحا8

  المدعي عجز عن تقديم أي أدلة تثبت عكس ذلك. 

ثالثا، اعترف المدعي أثناء جلسة ا8ستماع أن خدمته مددت ثZثة أشھر. حيث إن السيد  .55

 ع. ص أيضا منح تمديدا مدته ثZثة أشھر، فZ أساس لزعم المعاملة التمييزية. أما حالة السيد

حيث إن ھذا موضوع 8 يخص  ؛ص. أ، فھي حالة يفيد المدعي أن أخطاء إجرائية اعترتھا

  تمديد الخدمة، فمن الجلي أن ھذه الحالة مختلفة عن حالة المدعي.

تجد المحكمة في معرض تدبرھا ل�دلة الواردة في سجل القضية أن المدعي عجز عن  .56

  ذلك، ترد المحكمة ھذه المزاعم.تقديم أدلة يثبت بھا تعرضه للتمييز؛ ولما كان 

أخيرا، يزعم المدعي أن قانون التعليم العالي في ا,ردن يجيز ,عضاء الھيئة التدريسية  .57

. بيد أن المحكمة تقضي بخطأ ھذه الحجة، فكما قضت محكمة 70البقاء في الخدمة حتى سن الـ

، وفي الفقرة Wang 2014-UNAT-454من حكمھا  32ا,مم المتحدة لZستئناف في الفقرة 

فإن المنظمة محكومة بنظاميھا ا(داري  El Rush 2016-UNAT-627من حكمھا  14

 وا,ساسي، وليس بالقوانين الوطنية للدول ا,عضاء فيھا، مما يسقط ھذه الحجة. 
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  الخ0صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .58

  الدعوى مردودة. 

  

  

  (ُوقِّع)

             القاضي جان فرانسوا كوزانحضرة 

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  6بتاريخ 

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  6أدِخل في السجل بتاريخ 

  (ُوقِّع)                                                        

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان

  


