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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/010                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/015 

Date: 2 May 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ا�براھيم

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة �غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

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

اقتطاع مبلغ  قرارو ، وھ(جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("المدعى عليه")

   . قسطا شھريا متساويا 20دينارا أردنيا من راتب المدعي بواقع  1,647

 

  الوقائع 

  

محدد ا%جل في وظيفة معلم في مدرسة المدعي بموجب تعيين ُعين  2000مايو/أيار  1اعتبارا من  .2

في مكتب إقليم ا%ردن، ثم ُنقل إلى مدرسة الشونة  1والخطوة  (C)6المفرق ا�عدادية للذكور على الدرجة 

 .2000نوفمبر/تشرين الثاني  21الشمالية ا�عدادية للذكور اعتبارا من 

 
 فصاعدا، استحق المدعي عFوة ا�عالة.  2001يوليو/تموز  1بعد زواج المدعي، أي من  .3

 
أبلغ المدعي الوكالة أن زوجته بدأت العمل مع الوكالة اعتبارا  2005ديسمبر/كانون ا%ول  6 في .4

. وبناء على ذلك، طلب إيقاف عFوة ا�عالة التي كان يتلقاھا، وطلب 2005نوفمبر/تشرين الثاني  21من 

لتأمين الصحي كذلك إيقاف جميع ا(قتطاعات التي تطبق على راتبه لقاء اشتراك زوجته في بوليصة ا

، 2009مارس/آذار  8للوكالة في نموذج التدقيق السنوي لبيانات ا�عالة في  ھذا الجماعية، كما كرر طلبه

 . 2014يونيو/حزيران  1، وفي 2013مارس/آذار  27، وفي 2010أكتوبر/تشرين ا%ول  7وفي 

 
المدعي أن  صرح 2014يونيو/حزيران  1في نموذج التدقيق السنوي لبيانات ا�عالة المؤرخ  .5

 الماضية، كما ذكر أنھا موظفة في ا%ونروا.  12دينارا أردنيا خFل ا%شھر الـ 7,080راتب زوجته بلغ 

 
، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية 2015نوفمبر/تشرين الثاني  15رخة بموجب رسالة مؤ .6

ديسمبر/كانون ا%ول  1لھا منذ  المدعي  أنه ما فتئ يتسلّم عFوة ا�عالة عن زوجته مع أنه لم يكن مستحقا

قسطا شھريا  20دينارا أردنيا سُيقطع من راتبه بواقع  1,647. وأفادت الرسالة أيضا أن مبلغ 2005

 متساويا. 
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دينارا أردنيا شھريا  25فصاعدا، شرعت الوكالة في اقتطاع مبلغ  2015من ديسمبر/كانون ا%ول  .7

 من راتب المدعي. 

 
دينارا أردنيا  1,647، طلب المدعي مراجعة لقرار اقتطاع مبلغ 2016الثاني يناير/كانون  20في  .8

 قسطا شھريا متساويا.  20من راتبه بواقع 

 
ثّبت مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن القرار؛  2016فبراير/شباط  21بموجب رسالة مؤرخة  .9

 يطعن المدعى عليه في ھذا.  ، و(2016فبراير/شباط  24ويؤكد المدعي أنه تسلّم الرسالة في 

 
ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات ("المحكمة")،  2016مايو/أيار  24في  .10

 فأرِسلت في اليوم نفسه إلى المدعى عليه. 

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في  2016يونيو/حزيران  23في  .11

 . 2016يونيو/حزيران  26

 
أمرت  2016يوليو/تموز  11المؤرخ  (UNRWA/DT/2016) 047بموجب ا%مر رقم  .12

 المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة لرده من اللغة ا�نجليزية إلى اللغة العربية. 

 
رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، ثم أرِسلت  2016أغسطس/آب  12 في .13

 . 2016أغسطس/آب  14الترجمة العربية إلى المدعي في 

 
المدعي رسالة إليكترونية إلى المحكمة يعبر فيھا عن رغبته في أرسل  2016أغسطس/آب  18في  .14

 الوساطة لتسوية النزاع الدائر حول القرار الطعين. 

 
رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مFحظات على رد  2016سبتمبر/أيلول  27في  .15

  .2016سبتمبر/أيلول  28المدعى عليه"، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 
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 2016أكتوبر/تشرين ا%ول  10المؤرخ  (UNRWA/DT/2016) 080رقم بموجب ا%مر  .16

 وافقت المحكمة على طلب المدعي، ولم تتسلّم المحكمة أي مرافعة من المدعي في ھذا الصدد.

 
فبراير/شباط  20) المؤرخ "030("ا%مر  (UNRWA/DT/2017) 030بموجب ا%مر رقم  .17

يه أن يقدم ردا على استفسار المدعي بشأن قسط التأمين الصحي الواجب ، أمرت المحكمة المدعى عل2017

  اقتطاعه من المبلغ ا�جمالي التي ستسترده الوكالة. 

 
، فأرِسل الرد إلى المدعي 030رفع المدعى عليه رده على ا%مر رقم  2017مارس/آذار  13في  .18

 في اليوم نفسه. 

 
مارس/آذار  19) المؤرخ "041("ا%مر  (UNRWA/DT/2017) 041بموجب ا%مر رقم  .19

، أمرت المحكمة المدعي أن ُيعلم المحكمة إن كان يود التعليق على رد المدعى عليه على ا%مر رقم 2017

030 . 

 
، فأرِسل الرد إلى المدعي في 41رفع المدعي رده على ا%مر رقم  2017مارس/آذار  30في  .20

 اليوم نفسه. 

 
 حجج المدعي

 
 الحجج التالية:يقدم المدعي  .21

  

i( مع أن المدعي تصرف بحسن نية؛ ةالقرار الطعين غير شرعي، واُتخذ بسوء ني 

ii(  داري�بFغ عن نتيجة بشأن ا�طار الزمني لV 5الفقرة  2.111انتھك المدعى عليه قاعدة النظام ا

 طلب مراجعة القرار؛ 

iii( إن قرار استرداد المبلغ جاء مفرطا في التأخر، فقد أوجد المدعى عليه توقعا قانونيا بأن  حيث

 المدعي كان مستحقا لتسلّم عFوة ا�عالة؛ 

iv(  تخلف المدعى عليه عن احترام حق المدعي في تلقي رد غير مبھم على طلبه لمراجعة القرار؛ 
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v( يل المدعي المسؤولة عن المبلغ المدفوع ھناك تضارب في المصالح بين مصلحة المدعى عليه لتحم

 فوق ا(ستحقاق من جھة، وبين واجب المدعى عليه (حترام حقوق المدعي؛ 

vi(  لتزام الذي قطعه مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن القاضي)تخلف المدعى عليه عن الوفاء با

ديم جدول ا(قتطاعات دينارا أردنيا وتق 25دينارا أردنيا في كل شھر بد( من  15باقتطاع مبلغ 

 المنقح للمدعي؛ 

vii(   اقتطاع مبالغ من راتبه لقاء تسجيل زوجته في بوليصة تسببت الوكالة بخسارة مالية له عبر

 التأمين؛ 

viii( عن أخطاء الوكالة؛ و )ليس ھو مسؤو 

ix(  .تجاھل المدعى عليه طلبه للوساطة 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .22

  

i( فسخ القرار الطعين؛ 

ii(  مه عن القرار الطعين؛Fالتعويض عن انتھاك حقوقه وعن التأخر في إع 

iii( جھاد والقلق ال� ي وقع به؛ ذالتعويض عن المعاناة العاطفية وا

iv( أن ُتدفع إليه المبالغ المقتطعة من راتبه لقاء اشتراك زوجته في التأمين الصحي؛ و 

v( دينارا  15ليما وقانونيا، بأن يقتطع أن تأمر المحكمة المدعى عليه، في حال وجدت القرار الطعين س

 دينارا أردنيا.  25أردنيا في كل شھر بد( من 

  

  حجج المدعى عليه

    

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .23

  

i(  مة قرار اقتطاع مبلغFوة إعالة لزوجة تعمل  1,647سFدينارا أردنيا، وذلك لعدم جواز دفع ع

 موظفة في ا%ونروا؛ 

ii(  سترداد؛Fستحقاق تشكل دينا إلى الوكالة، وھي خاضعة ل)عالة المدفوعة فوق ا� إن عFوة ا
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iii( نتھFأساس ل )�، فقد 5الفقرة  2.111للموظفين المحليين رقم  دارياك المزعوم لقاعدة النظام ا

كان رد مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن مفصF وبسط طرق استرداد المبالغ المدفوعة فوق 

تعھد يدينارا أردنيا شھريا و 15ا(ستحقاق. ويأسف المدعى عليه من عدم الوفاء بتعھد اقتطاع 

 بتصويب الخطأ؛ 

iv(  لم يقدم المدعي أي دليل على أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا، أو أن دوافعه التحامل أو

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

v(  عالة المؤرخة�، لم 2014مايو/أيار  26بعد أحدث نسخة من وثيقة التدقيق السنوي لبيانات ا

في حين اُتخذ قرار اقتطاع المبلغ المدفوع الزائد  2015إ( في سبتمبر/أيلول  ُيكتشف الخلل

، وھذا يعني أن الوكالة تصرفت 2015على ا(ستحقاق من راتبه في نوفمبر/تشرين الثاني 

 فورا لدى اكتشافھا الخلل؛ و

vi(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيFأساس قانونيا ل ) 

  

  

 كمة الدعوى بكاملھا. يلتمس المدعى عليه أن ترد المح .24

  

 ا"عتبارات

 
 20بواقع  هدينارا أردنيا من راتب 1,647باقتطاع مبلغ يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي     .25

قسطا شھريا متساويا، علما أن ھذا المبلغ يمثل المبلغ المدفوع فوق ا(ستحقاق لقاء عFوة ا�عالة الخاصة 

 بزوجة المدعي. 

 

 على ما يلي:  5في الفقرة  2.111تنص قاعدة النظام ا�داري للموظفين المحليين رقم  .26

 

يوما تقويميا من تسلّم طلب  30. ُيبلغ الموظف بنتيجة مراجعة القرار كتابيا في خFل 5

مراجعة القرار، وما لم تكن النتيجة فسخا للقرار ا�داري المطعون فيه ينبغي إعFم 

امين ا%ساسي وا�داري للموظفين الضابطة لعملية رفع قرار إداري الموظف بأحكام النظ

  مطعون فيه إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات. 
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الفقرة  2.111شأن زعم المدعي وجود انتھاك لقاعدة النظام ا�داري للموظفين المحليين رقم  وفي .27

، تستحضر المحكمة أن جميع ا%فعال الFحقة لقرار إداري مثل ا�شعار بالقرار أو الرد على طلب 5

بولية بيد أنھا ( تؤثر مراجعة قرار ( تؤثر في قانونية القرار ا�داري نفسه، فھذه أفعال قد تثير مسألة المق

 في صحة القرار نفسه. 

 

 21( يزعم المدعي أنه كان مستحقا لتسلّم عFوة ا�عالة عن زوجته فور تعيين الوكالة لھا في  .28

 . 2005نوفمبر/تشرين الثاني 

 

على ("التوجيه") PD/A/3 Rev.1/Amend.5ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .29

 ا\تي: 

  

  

 المعالون المأذون بھم .1

  

دفع عFوة ا�عالة وفق المعد(ت المنشورة في مرفقات النظام ا�داري للموظفين تُ 

المحليين لقاء زوج معال واحد ولقاء عدد أقصى من ا%طفال يبلغ سبعة، على أن يكونوا 

  ، وذلك رھنا بالبنود والشروط المسطورة أدناه: 18غير متزوجين ودون سن الـ

  

[...] 

  

ا�عالة عن زوج أو طفل يعمل موظفا في ا%ونروا[.] (التشديد في لن ُتدفع عFوة  2.1

  ا%صل)

    

غير أن المدعي يطعن في قرار استرداد عFوة ا�عالة بعد تأخير مفرط؛ وينص التوجيه في ھذا  .30

 الصدد على ما يلي: 
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 شروط الدفع. 2

  

  

عFوة ا�عالة المدفوعة فوق ا(ستحقاق دينا إلى الوكالة، وھي خاضعة  سُتعتبر 8.2

(ب) (التشديد في 6.103لFسترداد بموجب قاعدة النظام ا�داري للموظفين المحليين 

  ا%صل)

 

يبين النص أعFه أن العFوة المدفوعة فوق ا(ستحقاق خاضعة لFسترداد، وبذلك ( ُيعتد بالحجج  .31

ي وھي أنه كان يتصرف بحسن نية وأن المبلغ المدفوع الزائد نجم عن خطأ ارتكبته التي أثارھا المدع

 الوكالة؛ وھي حجج ( صلة لھا بالقضية و( تخلق أي حق للمدعي.

 

بخFف حجة المدعى عليه أن الوكالة تصرفت فورا لدى اكتشاف الخلل، تستحضر المحكمة أن  .32

على طلب المدعي لمراجعة القرار عن أسفه واعترافه بأن  مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن عّبر في رده

"مكتب الموارد البشرية لم يتخذ إجراء حسن التوقيت في ھذا الصدد مما أدى إلى إعمال استرداد متأخر 

من التوجيه واضحة،  8.2لمبلغ كبير من راتب المدعي". لكن، كما تقدم الذكر، تقضي المحكمة أن الفقرة 

 ل المتأخر من جانب الوكالة في ھذا الشأن توقعا قانونيا لدى المدعي لتسلّم عFوة إعالة.حيث لم يخلق التدخ

 
يثير المدعي في عريضة الدعوى مسألة تتعلق بالمبلغ الدقيق المرتبط بقسط التأمين الذي سُيقتطع  .33

يقدم المدعى من إجمالي مبلغ ا(سترداد، حيث كان ھذا المبلغ مجھو( للمدعي في زمان رفع دعواه، ولم 

، بّين المدعى 030عليه أي معلومات في رده �جابة عن استفسار المدعي. وبعدما أصدرت المحكمة ا%مر 

أن الوكالة  030مر رقم دينار أردني؛ ويتجلى من رد المدعى عليه على ا% 702عليه أن ھذا المبلغ ھو 

 421.20قتطع باقي المبلغ، وھو دينارا أردنيا من ھذا المبلغ إلى المدعي، في حين ا 280.80أعادت 

دينارا  1,647جمالي الذي ستسترده الوكالة وھو من المبلغ ا�دينار أردني  702دينارا أردنيا من أصل 
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. وعليه، ترى المحكمة أن المسألة المتعلقة بحصة 41، وھذا ينسجم مع رد المدعي على ا%مر رقم أردنيا

 بين الطرفين.  وضع خFفممالي الذي ستسترده الوكالة لم تعد قسط التأمين التي سُتقتطع من المبلغ ا�ج

 
دينارا أردنيا من راتبه  15بالتزامھا القاضي باقتطاع يزعم المدعي أن الوكالة تخلفت عن الوفاء  .34

بغية استرداد المبلغ المدفوع فوق ا(ستحقاق. وقد اعترف المدعى عليه في رده على الدعوى بھذا الخطأ، 

أن الوكالة  030بأنه سيصححه. وبا�ضافة إلى ذلك، يتضح من رد المدعى عليه على ا%مر رقم  وتعھد

دينارا أردنيا في كل شھر من راتب المدعي، وبذلك ترى  15اقتطاع  2016يوليو/تموز  1بدأت فعF منذ 

 ا. المحكمة أن المبلغ الشھري واجب ا(قتطاع من راتب المدعي لم يعد مسألة مطروحة أمامھ

 
دينارا أردنيا من  1,647يلزم مما سبق أن المدعي عجز عن إثبات عدم شرعية قرار اقتطاع مبلغ  .35

 راتبه. 

 
، يجب على المحكمة كشف خطأ حسابي ارتكبته وفي شأن ا(قتطاعات المطبقة على راتب المدعي .36

دينارا  25أن الوكالة بدأت اقتطاع مبلغ  030الوكالة، حيث يذكر المدعى عليه في رده على ا%مر رقم 

وبدليل قسائم  041؛ لكن كما أشار المدعي في رده على ا%مر رقم 2016أردنيا اعتبارا من مارس/آذار 

دينارا أردنيا عن ا%شھر  25يتجلى أن الوكالة اقتطعت أيضا مبلغ الرواتب الواردة في ملف القضية، 

، غير أن الوكالة أغفلت في 2016وفبراير/شباط  2016ويناير/كانون الثاني  2015ديسمبر/كانون ا%ول 

 2016إلى فبراير/شباط  2015دينارا أردنيا يمثل ا(قتطاعات من ديسمبر/كانون ا%ول  75حساباتھا مبلغ 

دينارا أردنيا. وعليه، تدعو  1,647المبلغ لم ُيقتطع من المبلغ ا�جمالي الي ستسترده الوكالة وھو %ن ھذا 

 المحكمة المدعى عليه إلى أخذ ھذا الخطأ في ا(عتبار. 

 
طلب المدعي التعويض عن انتھاك حقوقه وعن التأخر في إعFمه بالقرار الطعين. وتFحظ المحكمة  .37

المتكررة من  (ستحقاق جاء نتيجة %خطاء عدة ارتكبتھا الوكالة رغم التنبيھاتأن المبلغ المدفوع فوق ا

جانب المدعي. لكن، كما أسلفنا الذكر، يجب استرداد جميع المبالغ المدفوعة فوق ا(ستحقاق، وترى المحكمة 

 عدم وقوع انتھاك لحقوق المدعي في القضية الحاضرة. 

 
الناجمين عن أخطاء الوكالة. وتقر المحكمة أن المدعي  القلقيزعم المدعي أيضا أنه عانى ا�جھاد و .38

لم يكن راضيا %ن تنبيھاته للوكالة كانت بF طائل، لكن المحكمة ترى أيضا أن المدعي إذ كان على دراية 
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، أنه لم يكن مستحقا لتسلّم عFوة ا�عالة عن زوجته فF يمكن أنه عانى قلقا كبيرا أو ضررا معنويا حقيقيا

اجF أو آجF إلى سداد المبلغ الزائد عما يستحق. وعليه، ترد المحكمة وذلك %نه كان يعلم أنه سيضطر ع

             طلب المدعي للتعويض عن ا%ضرار المعنوية. 

 
با�ضافة إلى ذلك، ( تجد المحكمة مناصا من تذكير المدعى عليه أن طلب مراجعة القرار ورفع  .39

وفران فرصا للمدعى عليه (ستعراض جميع النقاط التي أثارھا المدعي ولتصويب دعوى إلى المحكمة ي

ا%خطاء التي ارتكبتھا الوكالة قبل إصدار الحكم، فالدور الرئيسي الذي تضطلع به المحكمة ھو إجراء 

أو تناول التزامات  ،تنشغل في تصحيح أخطاء حسابية وقعتا(ستعراض القضائي لقرار الوكالة ( أن 

  حدت.جُ 

  

  الخ,صة

 

 :أن تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .40

  

  الدعوى مردودة

  

     (ُوقـ_ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 مايو/أيار 2بتاريخ 

 

  2017مايو/أيار  2بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.
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