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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/050                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/029 

Date: 9 October 2016 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  العجوري

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا"مم المتحدة  غاثة

  وتشغيل 'جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  مثل نفسه ي المدعي

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا"مم المتحدة  غاثة وتشغيل محمد العجوري ھا ھذه دعوى رفع .1

عدم دفع وھو قرار ، الشرق ا"دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا"ونروا ("المدعى عليه")'جئي فلسطين في 

  .     من صندوق ا'دخار أرصدتهتعويض إليه عن التأخر في دفع 

 

  الوقائع 

  

دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة عامل نظافة في  1989يونيو/حزيران  1اعتبارا من  .2

كان المدعي يعمل  2014أكتوبر/تشرين ا"ول  31. وحتى تاريخ 1والخطوة  1مخيم الزرقاء على الدرجة 

؛ أما في الزمن المتعلق بھذه الدعوى فلم 5والخطوة  12في وظيفة مسؤول الشؤون ا دارية على الدرجة 

 يكن المدعي موظفا في الوكالة.

 

 طلب المدعي التقاعد الطوعي المبكر.  2014سبتمبر/أيلول  10في  .3

 
، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية في 2014أكتوبر/تشرين ا"ول  19الة مؤرخة بموجب رس .4

 31إقليم ا"ردن المدعي أن طلبه للتقاعد الطوعي المبكر قُبل وأن خدمته في الوكالة ستنتھي في 

 . ونصت الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 2014أكتوبر/تشرين ا"ول 

 
  

 8خدمة في الوكالة بسبب التقاعد الطوعي المبكر بموجب الفقرة بناء على ذلك، ستترك ال

اعتبارا من نھاية يوم العمل  2.109النظام ا داري للموظفين المحليين رقم قاعدة من 

  . [...]2014أكتوبر/تشرين ا"ول  31الموافق 

  

موظفين (ب) من قاعدة النظام ا داري لل 5بھذه المناسبة أود أن ألفت عنايتك إلى الفقرة 

منافع صندوق ا'دخار الخاصة التي تنص على أنه يمكنك أن تختار تأجيل تسلّم  1.106
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(التشديد في ا"صل) إبMغ الوكالة كتابيا بخيار  يجببك كلھا أو جزء منھا، علما أنه 

  التأجيل فورا باستخدام النموذج الموصوف لذلك. [...]

  

 
 انفصل المدعي عن الوكالة.  ،2014أكتوبر/تشرين ا"ول  31في  .5

 

في صندوق  طلبا لتأجيل دفع جميع أرصدته رفع المدعي 2014نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .6

 ا'دخار حتى إشعار آخر. 

 
 من صندوق ا'دخار.  أرصدتهرفع المدعي طلبا كتابيا لسحب جميع  2015أبريل/نيسان  5في  .7

 
) دفع iليات ا"ونروا في ا"ردن يطلب كتب المدعي إلى مدير عم 2015مايو/أيار  18في  .8

 من صندوق ا'دخار.  عويض عن التأخر في دفع أرصدته) التiiمن صندوق ا'دخار و أرصدته

 
 المدعي من صندوق ا'دخار.  ، ُدفعت أرصدة2015مايو/أيار  25في  .9

 
 رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا"ونروا للمنازعات ("المحكمة").  2015يونيو/حزيران  23في  .10

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، وأرِسل  2015يوليو/تموز  10في  .11

 . 2015يوليو/تموز  12الطلب إلى المدعي في 

 
زيد من الوقت لرفع رده على الدعوى، وذلك قُبل طلب المدعى عليه لم 2015يوليو/تموز  23في  .12

 ). UNRWA/DT/2015( 082بموجب ا"مر رقم 

 
رفع المدعى عليه رده مع "طلب لتمديد الوقت لرفع ترجمة عربية  2015يوليو/تموز  31في  .13

 إلى المدعي. ھذا ، أرِسل طلب تمديد الوقت 2015أغسطس/آب  2للرد". وفي 

 
) قُبل طلب المدعى UNRWA/DT/2015( 89ا"مر رقم ، وبموجب 2015أغسطس/آب  4في  .14

 عليه لتمديد الوقت لرفع ترجمة الرد. 
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رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد، وأرِسلت الترجمة إلى  2015أغسطس/آب  25في  .15

 المدعي في اليوم نفسه. 

 
رفع المدعي طلبا لتقديم مMحظات على رد المدعى عليه، ثم رفع  2015أغسطس/آب  30في  .16

، وقُبلت 2015أغسطس/آب  30المدعي المMحظات في نموذج الطلب الذي أرِسل إلى المدعى عليه في 

 المMحظات في سجل القضية. 

 
  حجج المدعي

 
 يحتج المدعي بما يلي:  .17

  

i(  فترة زمنية معقولة؛ وصندوق ا'دخار في في  أرصدتهتخلفت الوكالة عن دفع 

ii( إلى حين حل المشكلة في النظام رفضت الوكالة "دفع جزء من ا'ستحقاقات لكي يعتاش منھا 

 ."الجديد

  

يلتمس المدعي أن ُيعوض عن الفائدة التي اضطر إلى دفعھا التي ترتبت على القروض التي أخذھا  .18

 لدفع الديون وإعالة عائلته. 

  

 حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .19

  

i(  قبل إدخال نظام إدارة المعلومات الجديد في الوكالة، كانت الفترة القصوى التي تستغرقھا معالجة

 ؛ اً واحد اً صندوق ا'دخار شھر "رصدةطلب السحب الكامل 

ii(  في صندوق  "رصدتهالسحب الكامل  2015مارس/آذار  15يزعم المدعي أنه طلب شفھيا في

 دخار، بيد أن الطلب يجب أن ُيرفع كتابيا؛ ا'
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iii(  ق نظام رامكو إبين التغيير ؛ وبسبب 2015أبريل/نيسان  5رفع المدعي طلبه الكتابي فيMغ

لم ُيسمح بأي عمليات سحب من  REACHونظام ريتش  RAMCO دارة المعلومات 

 ؛ 2015صندوق ا'دخار خMل شھر أبريل/نيسان 

iv( لب عالجته دائرة الموارد البشرية في إقليم ا"ردن باستخدام النظام كان طلب المدعي ھو أول ط

 25الجديد، بيد أن النظامين القديم والجديد أعطيا مبلغين مختلفين، ثم ُحلت المشكلة نھائيا في 

 ، ثم ُدفع المبلغ إلى المدعي بعد ذلك فورا؛ 2015مايو/أيار 

v( ق ا'دخار غير معقول؛ لم يكن التأخر في دفع استحقاقات المدعي من صندو 

vi(  في ذلك الحين كانت "ن الوكالة  2015مايو/أيار  18لم ترد الوكالة على رسالة المدعي المؤرخة

المدعي في صندوق ا'دخار، وقد ُدفعت ھذه  حساب الفائدة المترتبة لمنافعفي خضم 

 ؛ 2015مايو/أيار  18ا'ستحقاقات بعد أسبوع من 

vii(  تقديم طلب (ب)، ' يجوز  5الفقرة  1.106بموجب قاعدة النظام ا داري للموظفين المحليين رقم

ة اختيار تأجيل تسلّم سحب جزئي إ' في نھاية فترة ا"شھر ا'ثني عشر التي تلي عملي

 ؛ ا'رصدة

viii(  إن سبب ما يعانيه المدعي من "ضائقة مالية ھو ديونه الخاصة وليس بسبب فعل ارتكبته

 وكالة"؛ وال

ix(  لوسائل ا'نتصاف التي يلتمسھا المدعي. قانونيا ' أساس 

 

    

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .20

  

  ا$عتبارات

 

من صندوق ا'دخار، ويزعم  تهأرصدعن التأخر في دفع يلتمس المدعي تحميل الوكالة المسؤولية  .21

 أن ذلك التأخر أرغمه على ا'قتراض مما أدى إلى إلزامه بدفع فائدة على القروض. 
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 16المؤرخ  Rahimi 2012-UNAT-217قضت محكمة ا"مم المتحدة لMستئناف في حكمھا  .22

ھا، أو بما يلي: "المنظمة مسؤولة عن تبعات قراراتھا غير الشرعية، أو عن سھو 2012مارس/آذار 

صندوق  فيالمدعي  أرصدةا]ن البت فيما إن كانت الوكالة مھملة في دفع  إھمالھا". وبذلك، على المحكمة

 ا'دخار. 

 
 (ب) على ما يلي:  5في الفقرة  1.106تنص قاعدة النظام ا داري للموظفين المحليين رقم  .23

 
  

دخار أرصدته في صندوق ا'جميع  تسلّمتأجيل يختار خدمته أن  انتھاءيجوز للمشترك عند   (ب)  

، ذلك ھاء الخدمة أو قبلتناتاريخ كتابيا في ا'ختيار بھذا غ الوكالة بلّ ، على أن تُ أو جزء منھا

لقواع\د النظ\ام ا داري مدة التأجيل. وتعتبر ھذه ا"رصدة المؤجلة خاض\عة  أيضا وأن يحدد

  :ما يليمع مراعاة  ھذه

  

    i-   أن يطل\\ب م\\ن ش\\ترك أن\\ه يج\\وز للم، إ' إض\\افية طوعي\\ةي\\داع أي\\ة أم\\وال إ' يج\\وز

أو ج\زء  ،/انتھاء خدمت\همن\افع تقاع\ده جمي\عيداع واس\تبقاء إالوكالة في الوقت نفسه 

  دخار؛في حسابه في صندوق ا'منھا، 

    ii-   التالي\ة عش\ر ش\ھرا  َن\يثا'فت\رة بعد م\رور  ةسحب جزئي واحدعملية إجراء يجوز

انقضاء بعد  إجراء سحب جزئي واحديجوز ، 'حقا. وا"رصدةتسلّم ختيار تأجيل '

  ؛انتھاء الخدمة بعدخMل فترة ما  أي فترة مدتھا اثَني عشر شھرا

    iii-   لكلھا يجوز سحب ا"رصدةMبعد انتھاء الخدمة. فترة ما  عند نھاية أي شھر خ 

 
قرر تأجيل دفع جميع أرصدته في  2014أكتوبر/تشرين ا"ول  31بعدما تقاعد المدعي اعتبارا من  .24

رفع طلبا كتابيا لكي ، 2015أبريل/نيسان  5صندوق ا'دخار حتى إشعار آخر. وبعد ستة أشھر، أي في 

خار في صندوق ا'دخار، فدفعت الوكالة إلى المدعي أرصدته في صندوق ا'د منيسحب جميع أرصدته 

 . 2015مايو/أيار  25
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يقول المدعى عليه إن الفترة القصوى لمعالجة الطلبات كانت شھرا واحدا قبل إدخال نظام إدارة  .25

ذي استمر سبعة أسابيع قائM إن ؛ ويقدم المدعى عليه في رده على الدعوى شرحا للتأخير الالمعلومات الجديد

 .REACHريتش الجديد نظام الم إلى القدي RAMCOسببه ھو ا'نتقال من نظام رامكو 

 
أول طلب تعالجه دائرة الموارد البشرية  كانعMوة على ذلك، يذكر المدعى عليه أن طلب المدعي  .26

، وأن حساب استحقاقات المدعي تم باستخدام النظامين بغية باستخدام النظام الجديد في مكتب إقليم ا"ردن

ي لحل المشكلة؛ تفاوتا ظھر وأن الحاجة ظھرت إلى وقت إضافتفادي ا"خطاء. وُيظھر ملف القضية أن 

مايو/أيار  25وفور ما ُحلت مشكلة التفاوت، دفعت الوكالة أرصدة المدعي من صندوق ا'دخار في 

 ، أي بعد سبعة أسابيع من طلب المدعي. 2015

 
جھدا، وترى أن ھذا ب تعي المحكمة أن تغيير أنظمة إدارة المعلومات في الوكالة استغرق وقتا وتطلّ  .27

عن إھمال من الوكالة  نجمر لم يكن غير عادي، ولم يير؛ وترى المحكمة أن ھذا التأخيرر التأخالتغيير يب

 حتى وإن كان بإمكان الوكالة إعMم المدعي بصورة أفضل عن أسباب التأخير. 

 
الذي يزعمه  في أي حال، وحتى لو افترضنا أن المدعي توقع فترة زمنية أقل، فلم يكن الضرر .28

عن الوكالة، فقد اختار المدعي طوعا أخذ قرض لشراء أثاث وفقا لما يقول. ولئن كان المدعي  ناتجاالمدعي 

  يزعم أنه اضطر إلى اقتراض المال  عالة عائلته إ' أنه لم يقدم أي دليل للمحكمة لتنظر في ھذا الزعم. 

 

  الخ&صة 

  

 ب ھذا:تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموج .29

 

 أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان
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  2016 أكتوبر/تشرين ا"ول 9بتاريخ 

 

  2016 أكتوبر/تشرين ا"ول 9بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ̀ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


