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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2010/12                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2012/043  

Date: 11 September 2012 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بريسون

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  رينيه م. بوين

  

  محامي الُمدعى عليه:

 آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا%مم المتحدة #غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار ليونيل بريسونھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("الُمدعى عليه")وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق 

 . الطبيعي اعدقعدم تعويضه عن خسارة القدرة على الكسب بعد سن التقرار 

  

  الوقائع

 
بموجب  1993ديسمبر/كانون ا%ول  1منذ دخول المدعي سلك الخدمة في الوكالة في  .2

خدم على التوالي في وظيفة  2005يوليو/تموز تعيين محدد ا%جل حتى بلوغه سن التقاعد في 

مدير شؤون ا%ونروا في لبنان، ثم مدير عمليات ا%ونروا في غزة، ثم مدير عمليات ا%ونروا في 

 الرئاسة العامة في غزة.

 

ديسمبر/كانون  31إلى  2004ديسمبر/كانون ا%ول  1كان التمديد ا%خير لعقد المدعي من  .3

 60بلغ المدعي سن  2005يوليو/تموز  6خدمته من الوكالة. وفي عندما انتھت  2005ا%ول 

 عاما الذي كان سن التقاعد للموظفين الدوليين في الوكالة. 

 
أصيب المدعي في تفجير وقع في فندق غراند حياة في  2005نوفمبر/تشرين الثاني  9في  .4

 عمان في ا%ردن أثناء عمل رسمي للوكالة. 

 
 كتب المدعي إلى الوكالة يطلب التعويض.  2005ي نوفمبر/تشرين الثان 30في  .5

 
رفع المدعي مطالبة بشأن ا%ضرار الواقعة تحت مسؤولية جھة  2007أغسطس/آب  7في  .6

 توظيفه %نه اعتبر أنه تعرض لMضرار أثناء العمل %جل الوكالة. 
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لمجلس ا رفعت الوكالة مطالبة تعويض بالنيابة عن المدعي إلى 2007سبتمبر/أيلول  6في  .7

 .ا+ستشاري المعني بمطالبات التعويض

 
نظر المجلس ا+ستشاري المعني بمطالبات التعويض في  2009أبريل/نيسان  3في  .8

 المطالبة المرفوعة من المدعي. 

 
أعلم مدير ا#دارة والموارد البشرية في  2009مايو/أيار  31بموجب مذكرة مؤرخة  .9

الرئاسة العامة في غزة المفوض العام بالتوصيات التي قدمھا المجلس ا+ستشاري المعني 

 بمطالبات التعويض وھي: 

 
  

)i(  ا+ضطراب المزمن) ينبغي ا+عتراف بمرض صاحب المطالبة

التالي للصدمة) على أنه منسوب إلى أداء الواجبات  ا#جھادي

 الرسمية بالنيابة عن ا%مم المتحدة؛ و

)ii(  فبراير/شباط  9استنادا إلى تقييم الطبيب النفسي المستقل المؤرخ

، 3، وحيث إن صاحب المطالبة يعاني إعاقة عقلية من الفئة 2009

ھو ودو+را أميركيا  133,662.00ينبغي منحه تعويضا مقداره 

) في المئة من الفقدان الدائم لوظائف الشخص 50يعادل خمسين (

) من قواعد ث(ت) من الملحق ( 3.11الكامل وذلك بموجب المادة 

  النظام ا#داري للموظفين. 

 
أرسلت مصادقة المفوض العام  2009يونيو/حزيران  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 على التوصية إلى المدعي. 

 

 دو+را أميركيا.  133,662.00قبل المدعي مبلغ  2009/حزيران يونيو 16في  .11
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لكن المدعي اعتبر أن التعويض المذكور أعSه كان عن ا+ضطراب المزمن ا#جھادي  .12

وما نجم عنھا من  التالي للصدمة وأنه لم يتعلق با#صابات (الطرش ثنائي الجانب وألم الرقبة)

 . 2007أغسطس/آب  7لمؤرخة القدرة على الكسب كما ورد في مطالبته ا

 
أرسل المدعي مطالبة تكميلية بشأن ا#صابات وفقدان  2009نوفمبر/تشرين الثاني  17في  .13

 الكسب، وھما مسألتان لم يبحث فيھما المجلس ا+ستشاري المعني بمطالبات التعويض. 

 
أعلمت الوكالة المدعي أن المجلس ا+ستشاري المعني  2010فبراير/شباط  10في  .14

% وأن ُيدفع إليه مبلغ 52بمطالبات التعويض أوصى برفع الفقدان الدائم لوظائف الجسد إلى 

دو+را أميركيا بسبب ا#صابات التي لم يعوض عنھا حتى تلك  5,346.48إضافي مقداره 

اللحظة، ووافق المفوض العام على ھذه التوصية من المجلس ا+ستشاري المعني بمطالبات 

 التعويض. 

 
مدعي العرض %نه اعتبر المبلغ المقترح غير متوافق مع الجدول المرفق بالملحق أ رفض ال .15

 من النظام ا#داري للموظفين. 

 
أعلمت الوكالة المدعي أن اقتراحا إضافيا يقضي بدفع مبلغ  2010يونيو/حزيران  16في  .16

بموجب سياسة التأمين ضد ا%عمال ا#جرامية. وفي أميركي دو+ر  15,000.00إليه مقداره 

 قبل المدعي العرض.  2010نيو/حزيران يو 22

 
لكن المجلس ا+ستشاري المعني بمطالبات التعويض لم يقبل تعويض المدعي عن فقدان  .17

الكسب، والسبب ھو "عدم وجود التزام على عاتق المنظمة لتعويض أصحاب القدرة على 

 المطالبات عن فقدان القدرة على الكسب بعد سن تقاعدھم الطبيعي". 

 
يطلب كتب المدعي رسالة (باللغة الفرنسية) إلى المفوض العام  2010وليو/تموز ي 15في  .18

 مراجعة إدارية للقرار. 
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رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات  2010يوليو/تموز  28في  .19

 ("المحكمة"). 

 
 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2012أغسطس/آب  13في  .20

 
      حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .21

  

)i(  نوفمبر/تشرين الثاني  9لم يستطع الضلوع في أي نشاط مھني منذ

على ا%قل، أي  2015بينما كان يمكن أن يعمل حتى عام  2005

 ؛70حتى سن الـ

)ii(  ووكا+تھا من الممارسات الشائعة أن توظف منظمة ا%مم المتحدة

  بعد سن التقاعد؛ ا%مم المتحدة كباَر موظفي

)iii(  ته لكن ما  2015كان العمل حتى عامSأمرا معقو+ نظرا إلى مؤھ

منعه من ذلك ھي ا#عاقة وا#صابات التي تسبب بھا الحادث الذي 

   نوفمبر/تشرين الثاني.  9وقع في 

 

تعويضه عن فقدان يلتمس المدعي من المحكمة أن تفسخ قرار المدعى عليه القاضي بعدم  .22

(ت) من الملحق 1.11اعده، كما يلتمس من المحكمة بموجب المادة القدرة على الكسب بعد سن تق

أ من النظام ا#داري للموظفين وبموجب مبادئ عدم التمييز والمبادئ العامة لقانون المضاّرة أن 

يمثل ثلثي ا%جر التقاعدي عن  1,440,000تأمر المدعى عليه بأن يدفع إليه تعويضا قيمته 

 . x 216,000 x 10 2/3عشر سنوات، أي 

  

 حجج المدعى عليه



                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     Case No.: UNRWA/DT/GFO/2010/12                                             

                                                                                                                     Judgment No.: UNRWA/DT/2012/043  

                                                                                                                      

                                              

Page 6 of 13 

يحتج المدعى عليه بعدم وجود قرار إداري قابل للطعن وأن الدعوى غير مستوفية لشروط  .23

 المقبولية %نھا ممنوعة بفعل الحاجز الزمني. 

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .24

 
  

  ا$عتبارات

  

  المقبولية

  

 ھل ھناك قرار إداري قابل للطعن؟ 

 
(أ) من النظام ا%ساسي للمحكمة تكون الدعوى مستوفية لشروط 1.8بموجب المادة  .25

المقبولية في حال أن "تكون محكمة المنازعات مختصة لSستماع للدعوى والحكم فيھا بموجب 

على جواز الطعن في قرار إداري ُيزعم  2من النظام ا%ساسي الحالي". وتنص المادة  2المادة 

 يفرض إجراء تأديبيا. التعيين أو قرار إداري  أنه + يراعي بنود

 

 1157وفي مسألة تعريف القرار ا#داري تھتدي المحكمة بالتعريف الوارد في الحكم رقم  .26

الذي أصدرته المحكمة ا#دارية لMمم المتحدة، وھي Andronov (2004) في قضية في قضية 

الذي يحمل الرقم  Tabariمھا كوكررته محكمة ا%مم المتحدة لSستئناف في ح محكمة سابقة، 

2010-UNAT-030  18في الفقرة : 

 
  

بأّن ا#دارة تتخذھا، وبأّنھا أحادية الجانب، وذات انطباق  ...تتسم القرارات ا#دارية

  فردي، وتحمل نتائج قانونية مباشرة.
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المسألة قيد النظر في القضية الحاضرة ھي إن كان قرار المدعى عليه عدم تعويض  إن .27

المدعي عن فقدان قدرة الكسب بعد سن التقاعد ا+عتيادي قرارا إداريا ضمن معنى النظام 

 (أ) الذي يضع أحكاما للطعن في:  1.11ا%ساسي للموظفين الدوليين رقم 

  

)i( ... اعي بنود التعيين أو عقد التوظيففي قرار إداري ُيزعم أّنه + ير 

ذات  جميع أحكام النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين بما في ذلك

 ؛ الصلة، وجميع ا#صدارات ا#دارية ذات الصلة

)ii(  .قرار إداري يفرض إجراء تأديبيا ... 

  

 عند تدبر ا#طار التنظيمي وا#داري الساري على القضية تلفت المحكمة انتباه المدعي إلى .28

 الذي ينص على ما يلي:  2.9النظام ا%ساسي للموظفين الدوليين رقم 

  

إن الموظفين، الذين دخلوا الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي ا%مم   ) أ(

أو قبله، + ُيستبقون في الخدمة  1989ديسمبر/كانون ا%ول  31المتحدة في تاريخ 

بعد سن ستين عاما. و+ ُيستبقى في الخدمة العاملة بعد سن ستين عاما العاملة 

الموظفون الذين دخلوا الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي ا%مم 

أو بعده. ويجوز للمفوض العام  1990يناير/كانون الثاني  1المتحدة في تاريخ 

 تثنائية. تمديد حد السن ھذا تحقيقا لمصلحة الوكالة في حا+ت اس

 يعتبر انتھاء الخدمة بموجب أحكام ھذا النظام ا%ساسي للموظفين إنھاءً   ) ب(

إ+ إذا تقاعد الموظف  4.9للخدمة %غراض النظام ا%ساسي للموظفين رقم 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي ا%مم المتحدة.  بموجب أنظمة
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ان يعمل مع منظمة أممية أخرى وأن تاريخ عند تدبر ا%دلة تSحظ المحكمة أن المدعي ك .29

. 1988الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي ا%مم المتحدة كان مساھمته في 

المذكور أعSه ووفقا لMدلة الواردة في الملف بلغ  2.9وبموجب النظام ا%ساسي للموظفين رقم 

حتى ديسمبر/كانون ا%ول عمل لكنه بقي ي 2005سنة في يوليو/تموز  60المدعي سن التقاعد 

 عندما انتھت خدمته.  2005

 

ومن المواد ذات الصلة بالدعوى ھو الملحق أ بالنظام ا#داري للموظفين الدوليين في  .30

، علما أن الملحق معنون القواعد الحاكمة للتعويض للموظفين في حالة الوفاة أو ا#صابة الوكالة

 الرسمية بالنيابة عن الوكالة، وينص على ما يلي: أو المرض المنسوبة إلى أداء الواجبات 

 
  1.11المادة 

  

في حالة ا#صابة أو المرض المؤديان إلى إعاقة يعتبرھا المفوض العام كاملة، وسواء 

  استمر الموظف في العمل مع الوكالة أو أنھيت خدمته، يصار إلى ما يلي: 

*   *   *   *  

  

الراتب واجبا دفع فورا بعد التاريخ الذي + يعود فيه يحصل الموظف،  (ت)

والعSوات بموجب النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين بما في ذلك الفقرة (ب) من 

، على مبالغ تعويض سنوية تعادل ثلثي أجر إعاقته الكاملةھذه المادة، وطوال فترة 

أي طفل غير  لقاءالسنوي  إلى ثلث ھذا المعدل التقاعد النھائي الذي بلغه با#ضافة

  (ت)... 2متزوج من أطفاله المؤھلين بموجب المادة 

  

   2.11المادة 
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في حالة ا#صابة أو المرض المؤديين إلى إعاقة يعتبرھا المفوض العام جزئية،   

  يصار إلى ما يلي: 

  

*   *   *   *  

  

كالة أنه معاق (ث) في الحا+ت التي ُيعتبر فيھا الموظف لدى انتھاء خدمته من الو

جزئيا نتيجة #صابة أو مرض بطريقة تؤثر في قدرته على الكسب، فإنه يكون 

(ت) من التعويض السنوي بما 1.11مؤھS لتسلّم النسبة المنصوص عليھا في المادة 

يتوافق مع درجة عجز المدعي التي تقّيم بناء على ا%دلة الطبية وبما يتعلق بفقدان 

نته ا+عتيادية أو في مھنة معادلة لھا وتSئم مؤھSته القدرة على الكسب في مھ

  وخبراته. 

   

 

ينشأ القرار القابل للطعن من تطبيق أنظمة أساسية وإدارية معينة للموظفين، و+ تجد  .31

سن التقاعد المحكمة نظاما إداريا أو أساسيا ينص على التعويض عن القدرة على الكسب بعد 

للحصول على تعويض أعSه وفسرھا على أنھا تخوله  11الطبيعي. وقد أشار المدعي إلى المادة 

لكنه عجز عن وصف كيفية انطباقھا على موظف متقاعد، كما + تجد المحكمة تمييزا بين 

دما الموظفين العاملين والموظفين المتقاعدين يمكن نسبه إلى المدعى عليه كما يزعم المدعي عن

يكون موقف المدعى عليه في ھذه المسألة بالتحديد ناجما عن النظامين ا%ساسي وا#داري 

الذي يحتكم إليه المدعي، فھذا تذكير له أن موظفي للموظفين. أما ما يخص قانون المضاّرة 

 بالنظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين في ا%ونروا. قصراو حصراالوكالة محكومين 

 

 UNRWA/DT/2012/009 Sanbarحكمة في أحكام سابقة (انظر لقد قضت الم .32

للطعن  ) أن الشخص + يخلق قرارا إداريا قابUNRWA/DT/2012/019 BarmawiSو
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ا#داري للموظفين ذات الصلة، ثم الشكوى وا%ساسي  ينبطلب منفعة + تنص عليھا أحكام النظام

 . عندما ُيرفض طلبه

 
ار المطعون فيه + أثر له في بنود تعيين الموظف أو في يلزم من التحليل أعSه أن القر .33

النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين الحاكمين لتعيينه. وعSوة على ذلك، لم يحدد المدعي أي 

حالة من حا+ت عدم امتثال بنود تعيينه أو خرق لھا. وكما أفادت المحكمة ا#دارية لMمم المتحدة 

 : Tabari (2004)في قضية  1145في حكمھا 

 
  

ليتمتع مجلس الطعون المشترك، أو المحكمة، بالو+ية في أية إجراءات تقام أمامه، 

يجب على المدعي أو الموظف أن يسعى إلى إثبات حدوث خرق لبنود تعيينه، أو 

إثبات حرمانه من حق معين تنص عليه تلك البنود، أو إثبات وقوع خرق لحكم من 

للموظفين، أو النظام ا#داري للموظفين، بما أدى إلى التأثير أحكام النظام ا%ساسي 

 فيه بصفته موظفا، أو إثبات خرق لحق من حقوقه بسبب اتخاذ إجراء تأديبي ضده.

 
 Andati-Amwayiتشير المحكمة إلى فقه محكمة ا%مم المتحدة لSستئناف في حكمھا  .34

2010-UNAT-058  كالذي في القضية الحاضرة  -بشأن القرارات ا#دارية  18وتحديدا الفقرة

 موضوع دعوى أو استئناف %نھا + تؤثر في بنود تعيين موظف بعينه: نالتي + يمكن أن تكو –

 

  

في حا+ت أخرى، قد تكون القرارات ا#دارية ذات انطباق عام، وتسعى إلى 

ياسات، وا%ھداف ا#دارية، ورغم أّن تنفيذ تشجيع التنفيذ الفعال للغايات، والس

القرار قد يفرض بعض المتطلبات ليمارس الموظف حقوقه، إ+ّ أّن القرار + يؤثر 

  بالضرورة في بنود تعيينه أو عقد توظيفه.
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مع أن المحكمة متعاطفة مع المدعي في محنته إ+ أنھا تجد أن المدعي عجز عن إثبات  .35

اة لبنود توظيفه أو حرمان له من حق يفرضه النظامان ا%ساسي وجود أي خرق أو عدم مراع

وا#داري للموظفين، وبذلك تجد المحكمة أن الدعوى ليست طعنا من قرار إداري حسب التعريف 

من النظام ا%ساسي للمحكمة، وھكذا تكون الدعوى غير مستوفية لشروط  2الوارد في المادة 

 لنظام ا%ساسي للمحكمة. (أ) من ا1.8المقبولية بموجب المادة 

 

  ھل الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؟

   

 
 على جملة أمور منھا:  2.111تنص قاعدة النظام ا#داري للموظفين الدوليين رقم  .36

  

الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم  على .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا%ساسي 

وا#داري للموظفين وجميع ا#صدارات ا#دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا%ساسي للموظفين رقم 

  .طلب كتابي لمراجعة القرار ا%ولى وھي رفع

  

* * *  

 

يوما تقويميا من التاريخ الذي  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خSل 3

  يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا#داري الذي سيطعن فيه. 

 

يوليو/تموز  15لدى تدبر السجل تSحظ المحكمة أن المدعي طلب بموجب رسالة مؤرخة  .37

مراجعة إدارية لقرار عدم تعويضه عن فقدان القدرة على الكسب، علما أنه طلب المدعي  2010

 . 2010يونيو/حزيران  16أبلغ بالقرار في 
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تجد المحكمة أن طلب مراجعة القرار مستوفيا لشروط المقبولية رغم أنه ُرفع باللغة  .38

#طار التنظيمي الفرنسية حيث + يوجد نص في قواعد النظام ا#داري للموظفين الدوليين أو في ا

القانوني ا%ساسي للوكالة يطلب من الموظف بصراحة رفع طلب المراجعة ا#دارية باللغة 

 ا#نجليزية أو الفرنسية. 

 

من نظامھا ا%ساسي التي تنص على "رفع  6الفقرة  8بيد أن المحكمة + تغفل المادة  .39

الدعوى وغيرھا من المواد باللغة ا#نجليزية أو العربية"، لكنھا ترى أن ھذا النص يسري على 

ا#جراءات المقامة أمام المحكمة وليس على طلب المراجعة ا#دارية الذي يعتبر خطوة تمھيدية 

لية القضائية. ونظرا إلى غياب قاعدة محددة في ھذا الصدد يعتبر الطلب مستوفيا لشروط في العم

المقبولية، ناھيك عن أن اللغة الفرنسية لغة رسمية من لغات ا%مم المتحدة ولغة عمل في ا%مانة 

العامة لMمم المتحدة، مما يعني أن من الظلم عدم اعتبار طلب مراجعة إدارية غير مستوف 

رفعه المدعي بھذه اللغة ضمن المھل الزمنية. وتSحظ المحكمة على وجه ط المقبولية لشرو

أنه ينبغي رفع ترجمة إنجليزية  2010نوفمبر/تشرين الثاني  11الخصوص أن المدعي أبلِغ في 

 . 2010ديسمبر/كانون ا%ول  6، وقد رفعھا في 2010يوليو/تموز  15لرسالته المؤرخة 

 
من حيث ا+ختصاص الزمني، إ+ أنھا تبقى غير مستوفية لشروط  رغم مقبولية الدعوى .40

 المقبولية لMسباب المشروحة أعSه. 

 
  

  الخ&صة

 
  نظرا إلى ما تقدم، ترد المحكمة الدعوى.   .41
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     (ُوقـع) 

  بانة َبرازي ةالقاضي

  2012سبتمبر/أيلول  11 بتاريخ

  2012سبتمبر/أيلول  11 السجل بتاريخ أدِخَل في

  

  

     (ُوقـع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عمان.

 


