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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/022-023                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/019 

Date: 02 July 2014 

Original:           English 
 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                  :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شبيطة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم اتخذته قرار  ضد )"المدعي"( الدعوى ا'ولى رفعھا غالب صدقي شبيطة .1

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

وقد ُرفعت  .رفض طلب المدعي للتأمين الصحي لدى إنھاء تعيينه 'سباب طبيةبالقاضي  عليه")

  .UNRWA/DT/2013/022رقم ب قضيةھذه ال

  

ضد قرار الُمدعى عليه القاضي برفض طلبه *ستحقاقات رفع المدعي نفسه الدعوى الثانية  .2

 .UNRWA/DT/2013/023العجز لدى إنھاء تعيينه 'سباب طبية. وقد ُرفعت ھذه القضية برقم 

   

ة، رفع المدعي نفسه القضيتين المذكورتين أعIه، وھما ترتبطان بإنھاء خدماته 'سباب طبي .3

. وترى المحكمة وجوب دمج القضيتين والبت فيھما بحكم وحجج المدعي متشابھة جداً في الدعويين

 واحد لتحقيق مصلحة العدل.

  

  الوقائع 

 

، دخل المدعي في خدمة ا'ونروا في 1976نوفمبر/تشرين الثاني  18بأثر يسري من  .4

 في منطقة عّمان في ا'ردن بموجب تعيين مؤقت غير محدود 6على الدرجة  "D"وظيفة معلم 

 8ا، كان المدعي يشغل وظيفة معلم علوم على الدرجة مالمطعون فيھ ينزمن القرار . وفيالمدة

 في مدرسة ماركا ا%عدادية الثانية للذكور.  23والخطوة 

 

 Vanbreda، دخلت الوكالة في عقد مع شركة 2010سبتمبر/أيلول  29بأثر يسري من  .5

International NV وشركة الشرق العربي للتأمين، وشركة ،Allianz VIE  لتوفير بوليصة

 محلياً ومعاليھم المعترف بھم في ا'ردن.  ستخدمينالم ھاتشمل فيھا موظفي ةتأمين صحي جماعي
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إجازات مرضية  أخذَ ، عانى المدعي مشاكل صحية ألزمته 2012أيلول في سبتمبر/ .6

 متكررة. 

 

لبشرية في إقليم ، طلب مسؤول خدمات الموارد ا2012نوفمبر/تشرين الثاني  14في  .7

ا'ردن إلى رئيس برنامج الصحة في إقليم ا'ردن عقد مجلس طبي للنظر فيما إن كان المدعي *ئقاً 

من قاعدة النظام ا%داري للموظفين  7طبياً لمواصلة خدمته مع الوكالة وفيما إن كانت أحكام الفقرة 

 تنطبق على حالته. 7.109المحليين رقم 

 
، عّين نائب رئيس برنامج الصحة في إقليم ا'ردن 2012نوفمبر/تشرين الثاني  15 في .8

 مجلساً طبياً من ثIثة أشخاص.

 

*ئق لمواصلة  غير، استنتج المجلس الطبي أّن المدعي 2013يناير/كانون الثاني  22في  .9

*  7.109محليين رقم من قاعدة النظام ا%داري للموظفين ال 7الخدمة مع الوكالة وأّن أحكام الفقرة 

 تنطبق على حالته.

 
، طلب المدعي ترك الوكالة بموجب 2013يناير/كانون الثاني  27رسالة مؤرخة بموجب  .10

تقاعد طوعي مبكر بد*ً من إنھاء خدمته 'سباب طبية، وذلك ليتسنى له ا*نتفاع بالتأمين الصحي 

 الموفر للموظفين المتقاعدين. 

 
تفق رئيس برنامج الصحة في إقليم ا'ردن مع استنتاجات ، ا2013فبراير/شباط  7في  .11

، أقر مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن نتائج 2013فبراير/شباط  17المجلس الطبي، وفي 

من [قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين] رقم  7المجلس الطبي وأضاف أّن "أحكام الفقرة 

 * تنطبق على حالته". 7.109

 
من مسؤول خدمات الموارد البشرية في  2013فبراير/شباط  27بموجب رسالة مؤرخة  .12

بموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفين إقليم ا'ردن، أعلِم المدعي أّن خدماته سُتنھى 'سباب طبية 

، وأّنه با%ضافة إلى استحقاقاته في 2013مايو/أيار  22بأثر يسري من  7.109المحليين رقم 
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من قاعدة النظام ا%داري  2*دخار فإّنه سيكون مؤھIً لتلقي استحقاق عجز بموجب الفقرة صندوق ا

 .7.109للموظفين رقم 

 
، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية في 2013مارس/آذار  11بموجب رسالة مؤرخة  .13

تنتھي اعتباراً من إقليم ا'ردن المدعَي أّنه * يمكن قبول طلبه للتقاعد الطوعي المبكر 'ّن خدماته س

 . 'سباب طبية 2013مايو/أيار  23

 
، طلب المدعي مراجعة لقرار إنھاء تعيينه 'سباب طبية وقرار 20131مارس/آذار  31في  .14

  . انتھاء خدمتهحرمانه من ا*نتفاع من التأمين الصحي بعد 

   

طلب المدعي مراجعة لقرار رفض منحه استحقاقات عجز  ،20132أبريل/نيسان  8في  .15

 لدى إنھاء خدماته 'سباب طبية.

 
، رد مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن على طلَبي المدعي 2013مايو/أيار  16في  .16

 لمراجعة القرار، وثّبت القرارين المطعون فيھما. 

 
 ، انتھت خدمة المدعي من الوكالة 'سباب طبية.2013مايو/أيار  22من  اعتباراً  .17

 
القضية رقم  عريضَتي دعوى إلى المحكمة، وُتعنى ، رفع المدعي2013مايو/أيار  30في  .18

UNRWA/DT/2013/022  بقرار الوكالة الرافض لطلب المدعي للتأمين الصحي لدى إنھاء

فتعنى بقرار الوكالة القاضي  UNRWA/DT/2013/023أّما القضية رقم خدماته 'سباب طبية. 

 برفض طلب المدعي *ستحقاقات العجز لدى إنھاء تعيينه 'سباب طبية. 

 
 30ه على الدعوَيين المرفوعتين في ي، رفع الُمدعى عليه ردّ 2013 يونيو/حزيران 30في  .19

 . 2013مايو/أيار 

                                      
1
 31إّن طلب مراجعة القرار الذي رفعه المدعي غير مؤرخ، بيد أّن المدعي يشير في عريضة الدعوى إلى أّنه رفع ذلك الطلب في  

  .2013مارس/آذار 
2
 8طلب مراجعة القرار الذي رفعه المدعي غير مؤرخ، بيد أّن المدعي يشير في عريضة الدعوى إلى أّنه رفع ذلك الطلب في  إنّ  

  . 2013أبريل/نيسان 
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النظر في قضيتيه، ولم يرفع  ، رفع المدعي طلباً لتعجيل2014ان أبريل/نيس 16في  .20

 أي رد على الطلبين.الُمدعى عليه 

 
 

، وافقت 2014مايو/أيار  14المؤرخين  062وا'مر رقم  061بموجب ا'مر رقم  .21

 المحكمة على طلب المدعي لتعجيل النظر في قضيته.

 

  

  UNRWA/DT/2013/022القضية رقم 

  

  حجج المدعي:

  

 

 يحتج المدعي بما يلي: .22

  

)i(  ل 2013يناير/كانون الثاني  20فيIتناھى إلى "علمه من خ ،

مكالمة ھاتفية مع الموظف المسؤول عن التأمين في ا'ونروا/ا'ردن 

... أّن الموظف التي تنتھى خدماته بقرار مجلس طبي لن يكون 

التأمين الصحي حتى ولو كان ذلك على في مستحقاً لIشتراك 

 2013يناير/كانون الثاني  27 حسابه/حسابھا". وعليه، قّدم في

 بد*ً من أن ُيحال إلى مجلس طبي؛ اً طلب تقاعد طوعي مبكر

)ii(  تتحمل شركة التأمين أي خسارة 'ّن الخسارة يتحملھا *"

الموظفون" [...] "الھدف من التأمين الصحي ھو توفير المساعدة في 

 حالة المرض". 

  

 يلتمس المدعي ا*نتصاف التالي: .23
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)i(  ."البقاء مشمو*ً في التأمين الصحي بعد إنھاء خدماته في ا'ونروا 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 تالياً حجج الُمدعى عليه: .24

  

)i(  ينبغي للدعوى أن "ُترد من حيث ا*ختصاص الموضوعي 'ّن

المدعي * يزعم حدوث وقائع تثبت وجود قرار إداري قابل للطعن 

 يقع ضمن اختصاص المحكمة"؛

)ii(  ّالوكالة أنھت تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة بموجب  إن"

لدى صدور استنتاج  1.9النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم 

مجلس طبي ... مفاده أّن المدعي كان "غير *ئق لمواصلة الخدمة 

من  7مع الوكالة". ووجد المجلس الطبي أيضاً أّن "أحكام الفرع 

* تنطبق على  7.109وظفين المحليين رقم قاعدة النظام ا%داري للم

 حالة المدعي"؛

)iii(  إّن "المدعي الذي أنِھي تعيينه 'سباب طبية لم يكن يتمتع بأي حق

للنظر في طلبه للتقاعد الطوعي المبكر أو تلقي أي منافع في ھذا 

لدعوى من حيث الصدد". وعليه؛ ينبغي رّد ھذا الجزء من ا

 ا*ختصاص الموضوعي؛

)iv( حرمان المدعي من تعويض عجز تكميلي ومن تقاعد  يشّكل قرارا

تي تتمتع بھا طوعي مبكر ممارسة سليمة للسلطة ا*جتھادية ال

 الوكالة. 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى بكاملھا. .25

  



                                                                                Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/022-023                                                    

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/019  

 

 

Page 7 of 17 

  3UNRWA/DT/2013/02القضية رقم 

  

  :حجج المدعي

 

 يحتج المدعي بما يلي: .26

)i(  استحقاقه لتعويض عجز يختلف عن ذلك الواجب دفعه للموظف الذي

ويرفع استقالة عادية بدون  تقيل لدى بلوغه سن التقاعد المبكريس

 عجز طبي؛

)ii(  فبراير/شباط  27من كتاب إنھاء الخدمة المؤرخ  3تشير الفقرة

من قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين  2إلى الفقرة  2013

ي "تنطبق على شخص ُتنھى خدماته بقرار مجلس الت 7.109رقم 

 طبي وليس على شخص ُتنھى خدماته بقرار المجلس الطبي والعجز

 "؛الصحي

)iii(  ًوخطيراً  ينص التقرير الطبي على أّن لديه "عجزاً صحياً كبيرا ." 

  

 يلتمس المدعي ا*نتصاف التالي: .27

)i(  التعويض عن العجز...وفقاً لرواتب ا'شھر التي ينبغي أن تكافئ"

 التقرير الطبي"؛... الكبير كما ھو موضح في الصحي العجز 

  

  حجج الُمدعى عليه  

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .28

  

)i( للدعوى أن "ُترد من حيث ا*ختصاص الموضوعي 'ّن  ينبغي

المدعي * يزعم حدوث وقائع تثبت وجود قرار إداري قابل للطعن 

يقع ضمن اختصاص المحكمة". والوكالة "لم تصدر قط بصورة 
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صريحة أي قرار كتابي يحرم المدعي من الشمول في التأمين 

قة على التقاعد الصحي وإن كان القرار ضمنياً في قرار عدم المواف

 الطوعي المبكر للمدعي؛

)ii( عطيه حقاً في الشمول ت"التي  مادة القانونية* يشير المدعي أبداً إلى ال

 في بوليصة التأمين الصحي الجماعية بعد الخدمة"؛

)iii(  إّن قرار "منع المدعي من مواصلة الشمول في بوليصة التأمين

ة للوكالة". الصحي الجماعية كان ممارسة سليمة للسلطة ا*جتھادي

لبوليصة التأمين الصحي  من طلب العرض 19.31وينص الفرع 

مواصلة ل مؤھلونالجماعية على أّن الموظفين المحليين في ا'ردن 

الشمول في بوليصة التأمين الصحي الجماعية على حسابھم إذا أخذوا 

"و* . 65ـIدھم الي"التقاعد الطوعي المبكر أو إذا استقالوا قبل يوم م

وجد مادة قانونية لتمديد التغطية بالتأمين الصحي للموظفين من ت

نھى خدماتھم من الوكالة ... بصفتھم غير تُ أمثال المدعي الذين 

 *ئقين طبياً لمواصلة الخدمة في الوكالة"؛

)iv(  يناير/كانون الثاني  27عندما طلب المدعي تقاعداً طوعياً مبكراً في

واصلة الخدمة في الوكالة قيد مسألة لياقته الطبية لم ت، كان2013

مارس/آذار  11النظر لدى مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن. وفي 

عندما أبلغ مسؤول خدمات الموارد البشرية في إقليم ا'ردن  2013

المدعي أّنه * يمكن قبول طلبه للتقاعد الطوعي المبكر، كان قد تقرر 

أّن  2013ير/شباط فبرا 27كما ھو وارد في الرسالة المؤرخة سلفاً 

 خدماته في الوكالة سُتنھى 'سباب طبية؛

)v(  مة القرار ا%داري، وعلى المدعي عبء تقديم دليلIھناك قرينة س

 على حا*ت الخلل التي تعتري القرار المطعون فيه. 

  

  

  



                                                                                Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/022-023                                                    

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/019  

 

 

Page 9 of 17 

  ا%عتبارات

  

  المسائل التمھيدية

 
كما تقرر أعIه، يجب البت في ھاتين الدعويين بحكم واحد 'ّن القرارين المطعون فيھما  .29

 متربطان بالكامل و* يمكن فھمھا إذا ُنظر في كل منھما على حدة. 

 

  Massabni 2012-UNAT-238 ذّكرت محكمة ا'مم المتحدد لIستئناف في حكمھا .30

 * مناص من تفسيرھا: بواجبات القاضي عندما * تكون الدعوى واضحة و

 

  

وا*ستيعاب  إّن من الواجبات المترتبة على القاضي قبل اتخاذ قرار التفسيرُ . 2

الكافيين للدعاوى المقدمة من الطرفين مھما كانت أسماؤھا، أو كلماتھا، أو تركيبھا، 

يوردونه فيھا؛ ويجب على الحكم بالضرورة أن يشير إلى نطاق أو المحتوى الذي 

لتنفيذ مھمته ن، وإ*ّ فلن يستطيع صانع القرار اتباع العملية الصحيحة حجج الطرفي

حكم ناتج عن موجبات الوقائع والقانون المرتبطة أو عقد رأيه والتفصيل في 

  بمذكرات الطرفين. 

3 ًIيدرس دراسة ل. وعليه، تعطي سلطُة ا%د*ء با'حكام القاضي نفوذاً متأص

، وكذلك لتحديد أيضاً  تعريفهلطرف ما ومن فيه المطعون داري ا% قرارَ ال تفريدية

مما قد ُيطعن فيه فعIً، وبالتالي تحديد ما ھو قيد ا*ستعراض القضائي  ما ھيةما

  يؤدي إلى منح الحكم المطلوب أو منعه. 

     

 

، يطعن UNRWA/DT/2013/022في الدعوى ا'ولى للمدعي، وھي المسجلة بالرقم  .31

لوكالة القاضي بعدم منحه التأمين الصحي بموجب بوليصة التأمين الصحي المدعي رسمياً في قرار ا

خرين أولھما آقرارين لدى إنھاء تعيينه 'سباب طبية؛ بيد أّن ھذا القرار ضمني وناتج عن الجماعية 

بقرار  2013فبراير/شباط  27، وفيه إعIم للمدعي في 2013فبراير/شباط  17يحمل تاريخ 
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في ا'ردن القاضي بإقرار نتائج المجلس الطبي التي تفيد أّن خدمات المدعي  مدير عمليات ا'ونروا

 11. أّما القرار الثاني المؤرخ 2013مايو/أيار  22سُتنھى 'سباب طبية بأثر يسري من 

، فھو قرار الوكالة القاضي برفض قبول طلب المدعي للتعاقد الطوعي المبكر 2013مارس/آذار 

 باب طبية. 'ّن خدماته ستنتھي 'س

 

بقرار يطعن المدعي UNRWA/DT/2013/023 في الدعوى الثانية المسجلة بالرقم  .32

 رفض منحه استحقاقات عجز لدى إنھاء تعيينه 'سباب طبية. 

 
بعد النظر المتمعن في الملفين، ترى المحكمة أّن المسألة ا'ولى والرئيسية في القضيتين  .33

د الطوعي المبكر. وسيجيب قرار المحكمة في ھذه طلب المدعي للتقاعقبول ھي قانونية رفض 

 المسألة عن المسائل القانونية ا'خرى التي أثارتھا ھاتان القضيتان. 

 

  قانونية قرار الوكالة القاضي برفض طلب المدعي لتقاعد طوعي مبكر

 
 على ا_تي:  2.109تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .34

  

  المبكرالتقاعد الطوعي 

  

  . يجوز للموظف ترك الخدمة في الوكالة بالتقاعد الطوعي المبكر:8

   

أو بعده،  60أو في أي وقت بعده، لكن ليس في يوم ميIده الـ 55في يوم ميIده الـ  ) أ(

 ما ھو مبين في سجIت الوكالة؛ أو... علماً أّن يوم ميIده يكون حسب

 10ذا كان قد أمضى أو في أي وقت بعده، ھذا إ 45في يوم ميIده الـ  ) ب(

أعIه لكن ليس في  6سنوات من الخدمة المؤ̀ھلة حسب تعريفھا الوارد في الفقرة 

ما ھو مبين في سجIت  أو بعده، علماً أّن يوم ميIده يكون حسب 60يوم ميIده الـ

 الوكالة؛ أو
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سنة من الخدمة المؤ̀ھلة حسب تعريفھا الوارد  20في اليوم الذي يكمل فيه   ) ت(

  أعIه، أو في أي وقت بعد ذلك.  6رة رقم في الفق

    

 
يتجلى من النص الوارد أعIه أّن رفض قبول طلب موظف للتقاعد الطوعي المبكر قرار  .35

 إداري، وعليه؛ يمكن الطعن فيه أمام ھذه المحكمة. 

 

نظراً إلى أّن التسلسل الزمني للوقائع مھم جداً، على المحكمة التذكير بالوقائع الرئيسية  .36

إجازات  أخذَ ، عانى المدعي مشاكل صحية ألزمته 2012المبسوطة أعIه: في سبتمبر/أيلول 

، طلب مسؤول خدمات الموارد البشرية في 2012نوفمبر/تشرين الثاني  14مرضية متكررة. وفي 

وفي ردن أن ينظر مجلس طبي فيما إن كان المدعي *ئقاً طبياً لمواصلة الخدمة في الوكالة. إقليم ا'

، استنتج المجلس الطبي أّن المدعي لم يكن *ئقاً لمواصلة الخدمة في 2013يناير/كانون الثاني  22

د ، طلب المدعي ترك الخدمة في الوكالة بالتقاع2013يناير/كانون الثاني  27الوكالة. وفي 

، أقر مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن نتائج 2013فبراير/شباط  17الطوعي المبكر. وفي 

. 2013مايو/أيار  22المجلس الطبي وقرر إنھاء تعيين المدعي 'سباب طبية بأثر يسري من 

، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية المدعَي أّن 2013مارس/آذار  11وبموجب رسالة مؤرخة 

 2013مايو/أيار  23اعتباراً من  اعد الطوعي المبكر * يمكن قبوله 'ّن خدماته ستنتھيطلبه للتق

 'سباب طبية. 

 

أّن المدعي طلب تقاعداً طوعياً مبكراً فور علمه أّن  ذات الصلةيتجلى للمحكمة من الوقائع  .37

من المرجح، بعد المشورة التي أدلى بھا المجلس الطبي، أّن خدماته سُتنھى من الوكالة بناًء على 

 ، من الضروريمن الناحية القانونية أسباب طبية. وقبل البت فيما إن كان المدعي مستحقاً لفعل ذلك

. وفيما يلي وصف لحالة المدعي: المدعي يعاني مرضاً ملتوياً وليس  الحكم إن كان سلوكه منصفاً 

فإّن تكلفة العIج الطبي لمرضه يغطيھا تأمين إلزامي ينص شديداً؛ وبصفته موظفاً في ا'ونروا 

عليه النظام ا%داري للموظفين المحليين، وھو يعلم أّن مجلساً طبياً انعقد %بداء المشورة لمدير 

أمر لياقته لمواصلة الخدمة في الوكالة. وأعلمته الوكالة أّنه في حال تقرر إنھاء ونروا في عمليات ا'
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خدمته في الوكالة 'سباب طبية فلن يبقى مشمو*ً بالتأمين، وكان يعي أّن من المستحيل عليه أن 

طلب فوراً  يغطي تكلفة الرعاية الطبية. وبما أّنه كان يعلم أّنه مؤھل للتقاعد الطوعي المبكر فقد

 قراراً يمنحه إياه. وفي رأي المحكمة، اتخذ المدعي أفضل قرار لخدمة مصلحته. 

 
وجود موظفين  لھدف ھوإنما ُيتخذ قرار إنھاء التعيين 'سباب طبية لما فيه مصلحة الوكالة  .38

*ئقين 'داء وظيفتھم. وبالنسبة إلى الوكالة، فإّن ترك الموظف للخدمة بموجب تقاعد طوعي مبكر 

و بموجب إنھاء التعيين 'سباب طبية له عملياً النتيجة الرئيسية ذاتھا، أ* وھي أّن الوظيفة ستبقى أ

متوفرة. وعIوة على ذلك، لم يحتج الُمدعى عليه بوجود أي ضرر على الوكالة من إنھاء خدمة 

لمحكمة أّنه ترى اموظف ما بموجب التقاعد الطوعي المبكر بد*ً من إنھائھا 'سباب طبية. وعليه؛ 

بما أّن المدعي طلب التقاعد الطوعي المبكر، فإّن مصلحة الوكالة لم تعد تتطلب أن ُينھى تعيين 

في حين تطلبت المصلحة العليا للمدعي الموافقة على طلبه للتقاعد الطوعي ، المدعي 'سباب طبية

 المبكر. 

 

لى المحكمة النظر فيما إن بعد الحكم بأّن طلب التقاعد الطوعي المبكر لم يكن كيدياً، ع .39

وقد ُذكر رفض طلب المدعي للتقاعد الطوعي المبكر.  من الناحية القانونيةكانت الوكالة تستطيع 

التي أعلم بھا مسؤول  2013مارس/آذار  11سبب رفض الطلب بوضوح في الرسالة المؤرخة 

به للتقاعد الطوعي المبكر، خدمات الموارد البشرية في إقليم ا'ردن المدعَي أّنه * يمكن قبول طل

، بيد أّن الشك اعترى 2013مايو/أيار  23السبب ھو أّن خدماته ستنتھي اعتباراً من فقد جاء أّن 

يجب النظر في طلب الحصول على منفعة بناًء على التاريخ الذي ُرفع فيه الطلب  هھذا السبب 'نّ 

 وليس في التاريخ الذي ُيتخذ فيه القرار. 

 

طلب المدعي التقاعد الطوعي المبكر قبل اتخاذ قرار إنھاء تعيينه 'سباب طبية، وعليه؛ *  .40

، وبالذات الفقرة 2.109يمكن للوكالة ا*عتماد على قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم 

 منھا التي تنص على ا_تي:  9
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من ھذه  8لفقرة يجوز للموظف المؤھل للتقاعد الطوعي المبكر بموجب ا .9

يتسلّم خIل فترة ا'ھلية ھذه إشعاراً بإنھاء تعيينه المؤقت غير محدود والقاعدة 

('سباب غير ا'سباب الصحية  1.9المدة بموجب النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

أن يترك خدمة الوكالة برفع طلب  صلة الخدمة مع الوكالة)امثل العجز عن مو

المعنية  8وفقاً 'حكام الفقرة  رلتقاعد الطوعي المبككتابي لترك الخدمة بموجب ا

  ذلك سُيسحب إشعار إنھاء التعيين.  بالتاريخ المحدد %نھاء تعيينه؛ وبناًء على

   

 

 27كان السؤال الذي كان ينبغي لمدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن أن يسأله ھو: في  .41

ھل كان مؤھIً ومستحقاً للتقاعد الطوعي  ،عندما رفع المدعي طلبه 2013كانون الثاني يناير/

وعمل  1955أبريل/نيسان  22المبكر؟ لقد ُحددت القواعد السارية أعIه، وتاريخ ميIد المدعي ھو 

؛ وعليه، * شك في أّن ھذه القواعد أجازت التقاعد 1976نوفمبر/تشرين الثاني  18للوكالة منذ 

لس الطبي جلطوعي المبكر للمدعي وأّن مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن رفض طلبه فقط 'ّن الما

مشورته التي تفيد أّن المدعي كان غير *ئق لمواصلة  2013يناير/كانون الثاني  22قّدم في 

إنھاء  الخدمة في الوكالة. ومع ذلك، عندما طلب المدعي التقاعد الطوعي المبكر لم ُيتخذ قرار بشأن

، والوحيد الذي كانت لديه لس الطبي مشورةجالخدمة 'سباب طبية، وما حدث فقط ھو إبداء الم

 .في ا'ردن سلطة ا'خذ بھذه المشورة واتخاذ قرار نتيجة لھا ھو مدير عمليات ا'ونروا

  

على المحكمة أن تفسر السبب الذي يوجب النظر في طلب لمنفعة ما وفقاً للقواعد  مع ذلك، .42

والظروف السارية في تاريخ الطلب؛ فعندما يطلب موظف منفعة يستحقھا في تاريخ رفع طلبه، 

* تستطيع 'سباب إدارية أن ترد على غالباً أّن ا%دارة بدو يجب أن تنظر ا%دارة في ھذا الطلب، وي

تغيرت الظروف أو إذا تغيرت القواعد الحاكمة للمنفعة بين تاريخ الطلب  ذاالطلبات فوراً، لكن إ

وتاريخ القرار ا%داري، فقد يعني ھذا أّن المدعي يمكن أن يخسر المنفعة فقط 'ّن ا%دارة تأخرت 

قد يكون أّن مديراً أّجل قراره لسبب سليم أو غير  أّن السببربما في قرارھا، بل ا'ھم من ذلك 

إّن المبدأ القائل إّنه يجب النظر في استحقاق موظف للمنفعة وفقاً للقواعد والظروف سليم. وعليه؛ 

   للموظفين وللمديرين أيضاً.  السارية في تاريخ الطلب ھو مسألة يقين
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 27مدعي عندما رفع طلبه في في القضية الحاضرة، * شك لدى المحكمة في أّن ال .43

كان مستحقاً للتقاعد الطوعي المبكر؛ وعليه، كان المطلوب من مدير  2013يناير/كانون الثاني 

له اعتباراً من ذلك التاريخ وليس إنھاء تعيينه بعمليات ا'ونروا في ا'ردن أن ينظر في طلبه ويق

 بناًء على أسباب طبية. 

 
محكمة أّن قرار رفض طلب المدعي للتقاعد الطوعي المبكر كان استناداً إلى ما تقّدم، تجد ال .44

 قراراً غير شرعي، وبناًء على ذلك، كان قرار إنھاء تعيين المدعي 'سباب طبية غير شرعي أيضاً. 

  

  

  قانونية قرار الوكالة القاضي برفض طلب المدعي للشمول في بوليصة التأمين الصحي الجماعية

  

 
قرار رفض طلب المدعي للشمول في بوليصة التأمين الصحي يزعم الُمدعى عليه أّن  .45

 ليس قراراً إدارياً وبذلك * يمكن الطعن فيه أمام المحكمة. الجماعية 

 

على ما يلي: "يجوز للمفوض العام  4.6ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .46

 وضع خطط حماية صحية لمنفعة الموظفين". 

 
المعنية بخطة الحماية الصحية  5.106تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .47

 على ما يلي: 

 

  

بموجب  ُوضعتإّن مشاركة الموظفين أو أي فئة من فئاتھم في أي خطة حماية صحية 

وفقاً  ، يجوز أن تكون مشاركة إجبارية أو اختيارية4.6النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

ة بمساھماتھم بموجب قالمفوض العام. ويجوز إجراء ا*قتطاعات المتعل حددهيلما 

  ا'خرى.  العوائدالخطة من رواتب الموظفين المشاركين ومن 



                                                                                Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/022-023                                                    

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/019  

 

 

Page 15 of 17 

 
دخلت الوكالة في  2010سبتمبر/أيلول  29* طعن في الواقعة التي مفادھا أّنه اعتباراً من  .48

م المعترف بھم في ا'ردن تغطيًة في بوليصة محلياً ومعاليھ لموظفيھا المستخدمينعقد خدمة لتوفر 

التأمين الصحي الجماعية (تأمين صحي طبي)، وكان ھذا التأمين إجبارياً للموظفين المحليين، 

وتسمح الوكالة بموجب ظروف معينة للموظفين المتقاعدين أن يكونوا مؤھلين للمشاركة في الشمول 

الجلي أّن ھذه التغطية حق للموظفين المحليين  . وعليه؛ منةفي بوليصة التأمين الصحي الجماعي

التي تمنحھا الوكالة فقط. وبذلك، * شك لدى المحكمة في أّن رفض الوكالة للسماح يرتبط بتعييناتھم 

     للمدعي با*نتفاع من الشمول في التأمين الصحي قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام المحكمة.  

 

تصدر قط بصورة صريحة أي قرار كتابي يحرم  الوكالة لميزعم الُمدعى عليه أيضاً أّن  .49

المدعي من الشمول في التأمين الصحي، بيد أّن الُمدعى عليه يعترف أّن ھذا القرار الضمني موجود 

في قرار الوكالة القاضي بعدم الموافقة على التقاعد الطوعي المبكر للمدعي. وعIوة على ذلك، 

مدعي طلب على ا'قل شفھياً إلى الوكالة أن ُيشمل في بوليصة يكشف لنا استعراض الملف أّن ال

 التأمين الصحي الجماعية. 

 
تIحظ المحكمة أّن المدعي طلب مراجعة لرفض الوكالة منحه الشمول في بوليصة التأمين  .50

الصحي الجماعية، وعليه؛ تعتبر المحكمة أّن المدعي طعن في ھذا القرار حسب ا'صول، وحرمته 

ن منفعة التأمين الصحي لسبب وحيد ھو أّن تعيينه أنِھي 'سباب طبية. ووجدت المحكمة الوكالة م

فيما تقّدم أن قرار إنھاء تعيين المدعي 'سباب طبية كان غير شرعي؛ وعليه، يجب على المحكمة 

أن تعلن أّن قرار رفض منح المدعي حق الشمول في بوليصة التأمين الصحي الجماعية غير 

 شرعي أيضاً.

 
قانونية قرار الوكالة القاضي برفض طلب المدعي *ستحقاقات العجز لدى إنھاء تعيينه 'سباب 

  طبية.  

 
تقرر أعIه أّنه كان ينبغي للوكالة النظر في طلب المدعي للتقاعد الطوعي المبكر وقبوله،  .51

لتلقي منافع  لم يكن المدعي مستحقاً  وما كان ينبغي لھا إنھاء تعيينه 'سباب طبية، وبناًء على ذلك،
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ُتمنح للموظفين المحليين الذين يتركون الخدمة بموجب التقاعد الطوعي  أو عIوات غير تلك التي

 المبكر، ونتج عن ذلك أّن المدعي * يستطيع تلقي استحقاقات العجز التي طلبھا. 

  

 التعويض

 
طلب المدعي للتقاعد الطوعي قررت المحكمة أعIه أّن قرار الوكالة القاضي برفض  .52

المبكر كان غير شرعي، ويجب على المحكمة ا_ن أن تعيد بأثر رجعي المدعي إلى الوضع ذاته 

الذي كان سيكون فيه لو أّن طلبه قُبل، وھذا يعني على وجه الخصوص أّن طلبه للشمول في 

تنفذ الوكالة ا'مر  وعليه؛ عندما .بوليصة التأمين الصحي الجماعية يجب أن ُينفذ بأثر رجعي

المذكور أعIه، فلن يبقى المدعي يعاني أي ضرر جّراء القرارين غير الشرعيين، وبذلك * يمكن 

 منح تعويض له من المحكمة. 

  

          الخ)صة

  

 نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .53

  

)i( ه؛Iدمج الدعويين المذكورتين أع 

)ii( فسخ قرار الوكالة القاضي بإنھاء تعيين المدعي 'سباب طبية؛ 

)iii( فسخ قرار الوكالة الرافض لطلب المدعي للتقاعد الطوعي المبكر؛ 

)iv(  فسخ قرار الوكالة الرافض لطلب المدعي للشمول في بوليصة

 التأمين الصحي الجماعية؛

)v(  .رفض جميع الطلبات ا'خرى المقدمة من المدعي  

  

  

  

     (ُوقـ̀ع) 
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  جان فرانسوا كوزانالقاضي 

  2014 يوليو/تموز 2 بتاريخ

 

  

  2014يوليو/تموز  2 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


