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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/049                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/033 

Date: 13 November 2016 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  سعد الدين

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل 'جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة !غاثة  زھير محمد سعد الدينھا ھذه دعوى رفع .1

وھو قرار ، ا ("المدعى عليه")وتشغيل 'جئي فلسطين في الشرق ا#دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا#ونرو

المستخدمين محليا  لموظفي ا#ونروافي بوليصة التأمين الطبي الجماعية  زوجته المعالةتسجيله ھو و رفض

  .     ومعاليھم المعترف بھم والمتقاعدين في لبنان

 

  الوقائع 

  

" في A"ُعين المدعي بصفة موظف محلي من الفئة  1978يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .2

أكتوبر/تشرين  12. واعتبارا من 1والخطوة  5وظيفة مساعد ميكانيكي في مكتب إقليم لبنان على الدرجة 

ُنقل المدعي إلى وظيفة مساعد ميكانيكي في مكتب إقليم ا#ردن بصفة موظف مغترب وبقي  1978ا#ول 

 .على الدرجة والخطوة نفسيھما

 

المدعي تقاعدا طوعيا مبكرا، ثم أعيد بعد تقاعده إلى لبنان ُمنح  2011يوليو/تموز  31اعتبارا من  .3

 الدعوى لم يكن المدعي موظفا في الوكالة. بھذه  . وفي الزمن المتعلق2011طس/آب في أغس

 
له ھو وُمعاليه في بوليصة التأمين الطبي الجماعية يطلب المدعي تسج 2011أغسطس/آب  14في  .4

 فضت طلبه.  لمكتب إقليم لبنان، بيد أن الوكالة ر

 
ُنّقحت بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان  2012يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .5

التي أجازت صراحًة التسجيل في بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان  7.5!ضافة الفقرة 

أن يكونوا تقلوا إلى لبنان لدى تقاعدھم "شريطة للمتقاعدين من المكاتب ا!قليمية ا#خرى لIونروا الذين ان

 لIونروا".  بفعل بوليصة تأمين طبي جماعيةفي السنة السابقة مؤّمنين 

 
، طلب ابن المدعي بالنيابة عن 2014أكتوبر/تشرين ا#ول  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 عية لمكتب إقليم لبنان. أبيه تسجيل المدعي وزوجة المدعي في بوليصة التأمين الطبي الجما
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أعلم مساعد الموارد البشرية  2014ديسمبر/كانون ا#ول  17مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .7

ديسمبر/كانون  1في دائرة الموارد البشرية في إقليم لبنان المدعَي أن الوكالة وافقت على طلبه اعتبارا من 

أعلِم المدعي شفھيا أن الموافقة فُسخت. وبموجب  2014ديسمبر/كانون ا#ول  30 في ، لكن2014ا#ول 

، شرح نائب مدير شؤون ا#ونروا في لبنان للمدعي أن 2015يناير/كانون الثاني  21رسالة مؤرخة 

لIونروا جعله غير مؤھل للتسجيل بموجب بنود ا'نقطاع المطول للمدعي عن التغطية في التأمين الصحي 

 يصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان. بول

 
طلب المدعي مراجعة لقرار نائب مدير شؤون ا#ونروا في لبنان  2015فبراير/شباط  24في  .8

 الرافض لتسجيله ھو وزوجته في بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان. 

 
مدير شؤون ا#ونروا في لبنان مال القائم بأعرد  2015مارس/آذار  24بموجب رسالة مؤرخة  .9

 على طلب مراجعة القرار، وثّبت قرار نائب مدير شؤون ا#ونروا في لبنان. 

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا#ونروا للمنازعات ("المحكمة")،  2015يونيو/حزيران  22في  .10

 . 2015يونيو/حزيران  23وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد، ثم أرِسل الطلب إلى  2015موز يوليو/ت 23في  .11

 . 2016يوليو/تموز  26المدعي في 

 
) قُبل طلب UNRWA/DT/2015( 084بموجب ا#مر رقم و 2015يوليو/تموز  28في  .12

 المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رد على الدعوى. 

 
رفع المدعى عليه رده، ورفع أيضا مقتطفات من بوليصَتي التأمين  2015أغسطس/آب  11في  .13

 في ملحقات الرد.  2012و 2011الطبي الجماعيتين لمكتب إقليم لبنان لعام 

 
) أِمر المدعى عليه UNRWA/DT/2016( 041وبموجب ا#مر رقم  2016مايو/أيار  15في  .14

 . 2012و 2011َتي التأمين الطبي الجماعيتين لمكتب إقليم لبنان لعامي بأن ُيظھر النسخة الكاملة من بوليص
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رفع المدعى عليه بوليصَتي التأمين الطبي الجماعيتين لمكتب إقليم لبنان  2016مايو/أيار  29في  .15

بصفة الحجب عن المدعي، كما طلب المدعى عليه ا!ذن "لتقديم مرافعات بشأن  2012و 2011لعامي 

 نية بھدف حفظ سرية العقد بين ا#ونروا ومقدم الخدمة".تمويه أجزاء مع

 
وافقت  2016أغسطس/آب  17) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 057بموجب ا#مر رقم  .16

المحكمة على طلب المدعى عليه بأن يرفع إلى المحكمة النسخ المموھة لبوليصَتي التأمين الطبي الجماعيتين 

 . 2012و 2011لعامي 

 
 057قدم المدعى عليه رده على ا#مر رقم  2016أغسطس/آب  31في  .17

)UNRWA/DT/2016 أرِسلت بوليصَتا التأمين الطبي الجماعيتان 2016سبتمبر/أيلول  4). وفي ،

 بصيغة مموھة إلى المدعي. 2012و 2011لعامي 

 
   حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .18

  

i(  بصفته متقاعدا من ا#ونروا فھو يستوفي جميع شروط ا#ھلية للمشاركة في بوليصة التأمين الطبي

الجماعية، كما أن بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان ' تمنع صراحًة المتقاعدين 

 من ا#قاليم ا#خرى من ا'نضمام؛ 

ii(  طبي الجماعية و"تم التسجيل في ديسمبر/كانون طلب التسجيل في بوليصة التأمين ال 2011في عام

"، ويشّكل الغياب المطول للرد من الوكالة خلU، كما ُحرم خUل ھذه الفترة من 2014ا#ول 

 حقوقه بصفته متقاعدا؛ و

iii(  في الوضع نفسه، وُمنحت لھم حقوقھم". آخرون "قُبلت الطلبات التي قدمھا متقاعدون 

  

 يطلب المدعي ما يلي:  .19

  

i(  تسجيله ھو وزوجته المعالة في بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان؛ 

ii(  .منحه تعويضا 
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  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .20

  

i(  قرارا لمكتب إقليم لبنان كان قرار عدم تسجيل المدعي وزوجته في بوليصة التأمين الطبي الجماعية

 صحيحا وسليما؛ 

ii(  كان المدعي بصفته متقاعدا من مكتب إقليم ا#ردن ليستحق التسجيل في بوليصة التأمين الطبي

نا في السنة السابقة بفعل بوليصة تأمين لو أنه كان مؤمّ  2015لعام لمكتب إقليم لبنان الجماعية 

طبي جماعية معتمدة في ا#ونروا. وفي القضية الحاضرة، سرى التقاعد الطوعي المبكر 

؛ واعتبارا من ذلك التاريخ توقفت تغطية المدعي 2011يوليو/تموز  31اعتبارا من عي للمد

بنود في التأمين المقدم من ا#ونروا، وبذلك تمنعه فترة ا'نقطاع ھذه من ا#ھلية بموجب 

 ؛ و2015بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان لعام 

iii(  عدم تسجيله في بوليصة التأمين الطبي القاضي بانقضت الحدود الزمنية للطعن في قرار الوكالة

، فقد ُرفضت الطلبات ا#ولية التي رفعھا 2012و 2011الجماعية لمكتب إقليم لبنان لعامي 

 المدعي ولم يرفع طلبا لمراجعة القرار. 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .21

  

 ا#عتبارات

 

كان المدعي موظفا محليا مغتربا في مكتب إقليم ا#ردن حتى ُمنح تقاعدا طوعيا مبكرا اعتبارا من  .22

، وھو يطعن في قرار الوكالة الرافض لتسجيله ھو وزوجته في بوليصة التأمين 2011يوليو/تموز  31

 الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان بعد تقاعده. 

 

 على اXتي:  5.106الموظفين المحليين تنص قاعدة  .23
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إن مشاركة الموظفين أو أي فئة من فئاتھم في أي خطة حماية صحية ُوضعت بموجب النظام 

، يجوز أن تكون مشاركة إجبارية أو اختيارية وفقا لما يحدده 4.6ا#ساسي للموظفين رقم 

موجب الخطة من رواتب المفوض العام. ويجوز إجراء ا'قتطاعات المتعلقة بمساھماتھم ب

  الموظفين المشاركين ومن العوائد ا#خرى. 

 

 
على أن الموظفين المتقاعدين  2015تنص بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان لعام  .24

 : ھم التالين يتمتعون با#ھلية للتسجيل

  

المستخدمين محليا المشاركين الذين يتركون الخدمة إما بسبب جميع موظفي ا#ونروا  5.5

أن يختاروا مواصلة يجوز لھم التقاعد بسبب السن أو بسبب التقاعد الطوعي المبكر 

) وفقا لIقساط المحددة 72(سبعين المشاركة في التأمين مع معاليھم المؤھلين حتى سن 

اعتبارا من التاريخ الفعلي لتقاعدھم إما بسبب السن أو بسبب التقاعد الطوعي المبكر 

شريطة أن يقرروا المواصلة بموجب طلب كتابي يقدمونه لمسؤول الموارد البشرية في 

عة فيه، ا!قليم قبل أسبوعين من تاريخ انتھاء خدمتھم، علما أن خيار المواصلة خيار ' رج

  وكذلك شريطة أن يدفعوا القسط السنوي الساري مقدما أو على أقساط فصلية. 

ا#ونروا المتقاعدين من جميع ا#قاليم (مثU ا#ردن وسوريا والضفة الغربية  وموظف   6.5

وغزة) الذين ينتقلون إلى لبنان لدى تقاعدھم ويختارون التسجيل في بوليصة التأمين الطبي 

تب إقليم لبنان شريطة أن يكونوا مؤّمنين في السنة السابقة بفعل بوليصة تأمين الجماعية لمك

  طبي جماعية لIونروا.

  

 المقبولية

 
' يطعن المدعى عليه في أن الوكالة رفضت شفھيا الطلب الذي قدمه المدعي في أغسطس/آب  .25

لبنان. في تلك الفترة، لم تكن لتسجيله ھو ومعاليه في بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم  2011
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في بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان أو بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم 

 عالته. ا#ردن أحكام تجيز للوكالة تسجيل المدعي ومُ 

 

الة ، علما أنه رفعه بعد الرس2015فبراير/شباط  24رفع المدعي أول طلب لمراجعة القرار في  .26

التي شرح فيھا نائب مدير شؤون ا#ونروا في لبنان للمدعي أن  2015يناير/كانون الثاني  21المؤرخة 

ه غير مؤھل للتسجيل وفقا لبنود بوليصة تفترة ا'نقطاع المطول للمدعي عن التغطية في تأمين الوكالة جعل

 التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان. 

 

بموافقة  2014ديسمبر/كانون ا#ول  17ذلك بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة أعلِم المدعي قبل  .27

ديسمبر/كانون  1الوكالة على طلب جديد قدمه لھا للتسجيل في بوليصة التأمين الطبي الجماعية اعتبارا من 

بفسخ تلك  2014ديسمبر/كانون ا#ول  30، بيد أن المدعي أعلِم شفھيا فيما بعد بتاريخ 2014ا#ول 

  لموافقة.  ا

 
على المحكمة قبل كل شيء تحديد القرار ا!داري المطعون فيه الذي يستطيع المدعي أن يطعن فيه  .28

 بصورة صحيحة. 

 
 على اXتي:  2.111تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .29

 
  

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

مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا#ساسي وا!داري 

للموظفين وجميع ا!صدارات ا!دارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام 

بي طلب كتا اتباع الخطوة ا#ولى وھي رفع(أ)،  1.11ا#ساسي للموظفين رقم 

  إلى: لمراجعة القرار

مدير المكتب ا!قليمي لIونروا المسؤول عن المكتب ا!قليمي، وذلك في حالة أن   ) أ(

 [...]يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا!قليمية

  

* * *  
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يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم فيه  60الموظف طلب مراجعة قرار في خUل  . يرفع3

  الموظف إشعارا بالقرار ا!داري الذي سيطعن فيه. 

  

 

 
أي  2011يوليو/تموز  31كما تقدم الذكر، لم يرفع المدعي بعد تقاعده الذي سرى اعتبارا من   .30

في بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان  طلب لمراجعة قرارات الوكالة القاضية بعدم تسجيله

، وبذلك ' تستوفي الدعوى شروط المقبولية للطعن في القرارات المتخذة قبل 2015فبراير/شباط  24حتى 

 . 2014ديسمبر/كانون ا#ول  30

 

 2014ديسمبر/كانون ا#ول  17ثانيا، أعلم مكتب إقليم لبنان المدعَي في رسالة إليكترونية تاريخھا  .31

، لكن ھذا القرار 2015أنه سُيسجل مع زوجته في بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان لعام 

. وترى 2014بر/كانون ا#ول ديسم 30جديد أعلِم به المدعي شفھيا في فُسخ بفعل قرار إداري  التأييدي

المحكمة أن القرار المطعون فيه ھو قرار فسخ قرار تسجيله ھو وزوجته في بوليصة التأمين الطبي 

الجماعية لمكتب إقليم لبنان، كما ترى المحكمة أن ھذا القرار ' يمكن أن ُيعتبر تأكيدا للقرارات السابقة التي 

 وليصة التأمين الطبي الجماعية. ترفض تسجيل المدعي وزوجته المعالة في ب

 
عUوة على ذلك، ' شك في أن ھذا الجزء من الدعوى يستوفي شروط المقبولية #ن المدعي رفع  .32

طلبه لمراجعة القرار ودعواه ضمن المواعيد النھائية المعمول بھا، فقد رفع المدعي طلبه لمراجعة القرار 

، ثم رفع دعواه إلى 2015مارس/آذار  24يه في ، وتلقى رد الوكالة عل2015فبراير/شباط  24في 

 . 2015حزيران يونيو/ 22المحكمة في 

 
  

 موضوع الدعوى

 
 2014ديسمبر/كانون ا#ول  17المحكمة أن الوكالة كان لھا الحق في فسخ القرار المؤرخ  ترى .33

وإن لم يطعن المدعي في ذلك، فمن حق الوكالة فسخ أي قرار غير شرعي. وكما قضت محكمة ا#مم 

 :Cranfield 2013-UNAT-367المتحدة لUستئناف في حكمھا 
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أنھا اتخذت قرارا غير شرعي أو أنھا عقدت التزاما يحق لYدارة في الحا'ت التي تجد فيھا 

أن يحتفظ ا#مين العام مصالح العدل من مقتضيات غير قانوني أن تصّوب ذك الوضع، ف

فسيخالف مصالح الحق با'جتھاد لتصويب القرارات الخاطئة، أما حرمانه من ذلك 

Uجتھاد لالعام  الموظفين وا!دارة على حد سواء. وسوف تعتمد طريقة ممارسة ا#مين

بالضرورة على ظروف كل حالة؛ وعندما تقع مسؤولية القرار غير الشرعي على ا!دارة 

الفعل غير  إلىالمسؤولية عنه وأن تتصرف بالسرعة المطلوبة فور تنبھيھا  تتحملأن يجب 

            الشرعي. 

 

إن بوليصة التأمين الطبي الجماعية السارية في لبنان في زمن الدعوى عبارة عن عقد تأمين مع  .34

من عقد التأمين ھذا مسألة ا#ھلية للمشاركة وتنص نصا جليا على ما  6.5شركة خاصة، وتتناول الفقرة 

 يلي: 

  

الغربية وغزة) ا#ونروا المتقاعدين من جميع ا#قاليم (مثU ا#ردن وسوريا والضفة  وموظف

الذين ينتقلون إلى لبنان لدى تقاعدھم ويختارون التسجيل في بوليصة التأمين الطبي 

الجماعية لمكتب إقليم لبنان شريطة أن يكونوا مؤّمنين في السنة السابقة بفعل بوليصة تأمين 

  طبي جماعية لIونروا.

 

 
و' تشمل بوليصة التأمين الطبي إن أحكام بوليصة التأمين الطبي الجماعية إلزامية للوكالة،  .35

الجماعية نصا يتطرق إلى ا#ثر الرجعي، كما ' تملك الوكالة السلطة ا'جتھادية لتسجيل موظفين سابقين إن 

لم يكن ھذا جائزا بموجب العقد. ولئن كان رفض الوكالة تسجيل المدعي وزوجته في بوليصة التأمين الطبي 

 يا، إ' أن الوكالة تبقى ملزمة ببنود العقد مع الشركة الخاصة. إدار ة لمكتب إقليم لبنان قراراالجماعي

 

ببوليصة تأمين طبي جماعية  2014ملف القضية أن المدعي لم يكن مؤّمنا في عام يتجلى من  .36

توفرھا ا#ونروا، مما حّتم على الوكالة فسخ قرارھا غير الشرعي الذي وافقت بموجبه على تسجيل المدعي 

 وزوجته. 
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مسألة تسجيل  الرد علىيزعم المدعي أن خلU وقع عندما تأخرت الوكالة فترة طويلة من الزمن في  .37

عاما أن يعرف أن أقساط بوليصة  30المدعي، بيد أنه كان ينبغي للمدعي الذي عمل في الوكالة أكثر من 

لم ُيطلب إليه دفع أقساط أنه التأمين الطبي الجماعية ُتقتطع شھريا، ومن المحال أن يكون المدعي قد أغفل 

بوليصة التأمين الطبي الجماعية في نھاية كل شھر تقويمي، وكان المعنى الواضح لذلك أن طلبه للتسجيل قد 

. وعUوة على ذلك، في 2015فبراير/شباط  24ُرفض. ومع ذلك، لم يطلب المدعي مراجعة القرار حتى 

، لم تكن في بوليصة التأمين 2012ر/كانون الثاني يناي 1تاريخ التقاعد الطوعي المبكر للمدعي، وقبل 

الطبي الجماعية لمكتب إقليم لبنان أو بوليصة التأمين الطبي الجماعية لمكتب إقليم ا#ردن نصوص تجيز 

 للوكالة تسجيل المدعي وزوجته لدى تقاعده. 

 
الجماعية يزعم المدعي أن موظفين آخرين في الوضع نفسه ُسجلوا في بوليصة التأمين الطبي  .38

 لمكتب إقليم لبنان، بيد أن المدعي لم يقدم أي دليل يدعم ھذا الزعم، وبذلك لن تنظر المحكمة فيه. 

 
  

  الخ%صة 

  

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا: .39

 

 أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـZع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2016 نوفمبر/تشرين الثاني 13بتاريخ 

 

  2016 نوفمبر/تشرين الثاني 13أدِخَل في السجل بتاريخ 
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      (ُوقـZع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


