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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.:  UNRWA/DT/HQA/2018/103  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2019/071  

Date:  25 November 2019  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

    عساف  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة 'غاثة

    وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى 

      

    حكم  

   محامي المدعي:

  خليل رضوان

  محامي المدعى عليه:

مايكل شوازفول (مدير دائرة الشؤون القانونية بالوكالة)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا سميح حسن عساف ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم المتحدة  .1

'غاثة وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى 

  عليه")، وھو قرار عدم تمديد خدمته بعد سن التقاعد. 

  الوقائع

" على Bكالة المدعي بصفة معلم "، وظفت الو1983سبتمبر/أيلول  19اعتبارا من  .2

في مكتب إقليم ا
ردن، وذلك بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة.  1والخطوة  8الدرجة 

في الزمن مدار الدعوى الراھنة، كان المدعي يشغل وظيفة مستشار مناھج وتقييم على الدرجة و

17.  

، أعلم مسؤول 2018يناير/كانون الثاني  7بموجب رسالة إلى المدعي تاريخھا      .3

الموارد البشرية المعني با6ستحقاقات المدعي أنه سينفك عن الخدمة في الوكالة بسبب سنه 

  ، كما أعلِم المدعي بإمكانية تمديد خدمته بعد سن التقاعد. 2018أبريل/نيسان  30اعتبارا من 

  لتقاعد.، رفع المدعي طلبا لتمديد خدمته لما بعد سن ا2018يناير/كانون الثاني  8في  .4

، وفيه 2018يناير/كانون الثاني  17المؤرخ  A/01/2018أصدرت الوكالة التعميم رقم  .5

أعلمت الموظفين المحليين أن المفوض العام قرر بسبب حدة النقص في التمويل الذي كانت 

  .2018تواجه الوكالة عدم السماح بتمديد الخدمة ما بعد سن التقاعد الرسمية في عام 

، أعلم مسؤول الموارد البشرية المعني 2018فبراير/شباط  20رخة بموجب رسالة مؤ .6

  با6ستحقاقات المدعي أن طلبه لتمديد الخدمة إلى ما بعد سن التقاعد الرسمية ُرفض. 

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2018مارس/آذار  6في  .7

زعات ، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا
ونروا للمنا2018يونيو/حزيران  7في  .8

  .2018يوليو/تموز  8("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 
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، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2018أغسطس/آب  7في  .9

  .2018أغسطس/آب  8المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الرد، ثم 2018أغسطس/آب  17في  .10

  .2018أغسطس/آب  19ي أرِسل الطلب إلى المدعي ف

، 2018أغسطس/آب  30) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 151بموجب ا
مر رقم  .11

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2018ديسمبر/كانون ا
ول  17في  .12

  الدعوى، فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه. 

  حجج المدعي

  التالية:يقدم المدعي الحجج  .13

i(  مه بإمكانية تمديد خدمته، رفع فورا طلبا لتمديد الخدمة إلى ما بعد سنmبعد إع

  التقاعد الرسمية؛

ii(  بدون إشارة إلى  2018يناير/كانون الثاني  17نُشر قرار المفوض العام في

  تطبيقه بأثر رجعي؛ 

iii(  مه برفض طلبه أكثرmن ملم تعالج الوكالة طلبه بتوقيت حسن، فقد استغرق إع

  ؛ و2018يناير/كانون الثاني  17شھر رغم أن قرار المفوض العام نُشر في 

iv(  نه كان يتوقع  2018يناير/كانون الثاني  10رفض عرض توظيف آخر في


  تمديد خدمته. 

  يلتمس المدعي ما يلي: .14

i(  أن تعيد الوكالة النظر في طلبه الراجي تمديد الخدمة ما بعد سن التقاعد الرسمية؛

  و 

ii(  ضرار المعنوية التي قاساھا. التعويض
  عن ا
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  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .15

i(  صول، فقد قرر المفوض العام عدمqجاء قرار عدم تمديد خدمة المدعي مراعيا ل

، 2018السماح بتمديد الخدمة ما بعد سن التقاعد الرسمية للموظفين المحليين في عام 

  مدعي؛وكان ذلك قبل تقييم طلب ال

ii(  اتخذ المفوض العام التدبير ا6ستثنائي القاضي بمنع تمديد الخدمة بعد سن التقاعد

  بسبب نقص التمويل في الوكالة؛  2018الرسمية للموظفين المحليين في عام 

iii(  4في فقرتھا رقم  2.109تنص قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم 

  سن التقاعد الرسمية ليس حقا من الحقوق؛نصا جليا على أن تمديد الخدمة ما بعد 

iv(  عجز المدعي عن النھوض بعبء ا'ثبات المطلوب ليبرھن بأدلة مقنعة أن القرار

الطعين اتُخذ بصورة تعسفية أو مزاجية، أو أن دوافعه كانت التحامل أو عناصر أخرى 

  خارجة عن الموضوع، أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ 

v(  تأخير في النظر في طلب المدعي؛ و لم يقع  

vi( .نتصاف الذي يلتمسه المدعيm6 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .16

  ا"عتبارات

  موضوع الدعوى

  يطعن المدعي في قرار الوكالة عدم تمديد خدمته بعد سن التقاعد الرسمية.  .17

على ما يلي  2.109ا'داري للموظفين المحليين رقم في ھذا المقام، تنص قاعدة النظام  .18

  في ا
جزاء ذات الصلة:

. يتقاعد الموظف بسبب السن عندما تطلب الوكالة إليه ترك العمل في 1
  الوكالة بسبب السن وفقا لqحكام المبينة أدناه. 
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. يجوز ا'بقاء على الموظف في الخدمة الفعلية بعد بلوغه السن 2
عاما، عندما يُجاز تمديد الحد العمري  60وھي سن الـ الرسمية للتقاعد،

  أدناه.  4له بموجب أحكام الفقرة 

[…]  

  . في حا6ت التمديد إلى ما بعد سن التقاعد الرسمي:4

[…]  

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

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

  يكون ھذه التمديد لفترة تراكمية 6 تتجاوز سنتين.

[…]  

اوز للموظف، فلن يتج 62(ج) أما تمديد الخدمة إلى ما بعد يوم الميmد الـ
مدة سنة واحدة، وتجوز الموافقة عليه وفقا لmجتھاد الحصري للمفوض 
العام. يحتفظ المفوض العام بالسلطة في حا6ت استثنائية لرفض طلب 

  الموظف البقاء في الخدمة إلى ما بعد السن الرسمي للتقاعد. 

 Jafariھا من حكم 28تبعا لما أكدته محكمة ا
مم المتحدة لmستئناف مؤخرا في الفقرة  .19

2019-UNAT-927 ه 6 ترسي حقا تلقائيا للموظف فيmحكام القانونية المقتبسة أع
، فإن ا

تمديد خدمته بعد سن التقاعد الرسمية لدى تقديمه طلبا بذلك؛ فاتخاذ قرار بشأن تمديد الخدمة 

عمل يُ  إلى ما بعد سن التقاعد أمر يقع ضمن السلطة ا6جتھادية للوكالة، وللمفوض العام أن

اجتھاده وأن يرفض طلبات التمديد فقط في ظل ظروف استثنائية (حكم محكمة ا
مم المتحدة 

  ).37الفقرة  Jafari 2019-UNAT-927لmستئناف 

أعلِم الموظفون المحليون بقرار المفوض العام الذي طبق  A/01/2018بموجب التعميم  .20

، وھو قرار رفض جميع 2.109من قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم  4فيه الفقرة 

نظرا إلى الظروف ا6ستثنائية المرتبطة  2018طلبات تمديد الخدمة بعد سن التقاعد في عام 

ل. بناء على ذلك، اتسم قرار المفوض العام با6نطباق بالوضع المالي للوكالة بعد نقص التموي

  العام والفوري. 

يناير/كانون  8يزعم المدعي أن قرار المفوض العام طُبق بأثر رجعي 
نه قدم طلبه في  .21

يناير/كانون  17في  A/01/2018، أي قبل إعmن قرار المفوض العام في التعميم 2018الثاني 
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النظر في شرعية القرار  ، فالواجب ھو6 تتفق مع ھذه الحجةن المحكمة ، غير أ2018الثاني 

  ا'داري في تاريخ اتخاذ القرار، وكذلك بموجب النصوص القانونية السارية في ذلك التاريخ. 

، ونُشر التعميم 2018فبراير/شباط  20في القضية الماثلة أمامنا، اتُخذ القرار الطعين في  .22

A/01/2018  ؛ أي أن قرار المفوض العام رفض جميع 2018ني يناير/كانون الثا 17في

  طلبات تمديد الخدمة لما بعد سن التقاعد لم يُطبق بأثر رجعي على حالة المدعي. 

من حجج المدعي المدعي أيضا أن الوكالة لم تنظر في طلبه في الوقت المناسب، ولو  .23

دعي قدم طلبه لتمديد أن الوكالة نظرت في طلبه فورا لربما قُبل. لكن، ترى المحكمة أن الم

، وأن قرار المفوض العام أعلِن بعد تسعة أيام تقويمية 2018يناير/كانون الثاني  8الخدمة في 

. وعليه، ترى المحكمة أن من غير 2018يناير/كانون الثاني  17(سبعة أيام عمل)، أي في 

ما صيرة كھذه؛ كالمعقول أن يتوقع المرء من الوكالة أن تعالج طلب المدعي في فترة زمنية ق

تأخيرا غير عادي،  2018فبراير/شباط  620 يمكن اعتبار إعmم المدعي برفض طلبه في 

أبريل/نيسان  30وذلك 
ن تاريخ سريان انفكاك المدعي عن الخدمة في الوكالة بسبب السن ھو  

2018.  

ما ليلزم مما سبق أن المدعي عجز عن النھوض بعبء إثبات أن قرار عدم تمديد خدمته  .24

بعد سن التقاعد الرسمية اتُخذ بصورة تعسفية أو مزاجية، أو أن دوافعه كانت التحامل أو 

لما كان   عناصر أخرى خارجة عن الموضوع، أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون.

  ذلك، يجب رد الدعوى. 

  وسائل ا6نتصاف 

قديم ما بعد سن التقاعد عند ت حيث إن الموظف 6 يتمتع بحق تلقائي في تمديد خدمته إلى .25

طلب لذلك، وحيث إن القرار الطعين سلم مما ينال من شرعيته، ولما برئ اتخاذه من التأخير 

  المخل، فm حق للمدعي في أي تعويض مادي أو معنوي لقاء الضرر الذي يزعم أنه قاساه.

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .26

  الدعوى مردودة. 
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  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019نوفمبر/تشرين الثاني  25بتاريخ 

  2019نوفمبر/تشرين الثاني  25أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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