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 محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2017/029 

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/045 

Date:  13 December 2017 

Original: English 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

  

    أنشاصي  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة -غاثة وتشغيل

    :جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  ممثل المدعي: 
  محمد عبد هللا 

  

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

أنشاصي ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة -غاثة وتشغيل  خليلھذه دعوى رفعھا  .1

:جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، وھو قرار إلغاء اشتراكه 

  واشتراك زوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية.

  الوقائع

الوكالة المدعي معلما في مدرسة وادي ريان ا-عدادية وظفت  2007أغسطس/آب  28اعتبارا من  .2

، وھو سن التقاعد 60. بعد بلوغ المدعي سن الـ1والخطوة  8للذكور في مكتب إقليم ا�ردن على الدرجة 

، غير أن المدعي طلب تمديد 2014يونيو/حزيران  24ا-جبارية، كان موعد انقضاء تعيينه محدد ا�جل ھو 

  .   2014مايو/أيار  29لتقاعد، فكان له ذلك في عقده سنتين بعد سن ا

، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية المدعي أنه سيُفصل 2016مايو/أيار  11بموجب رسالة مؤرخة  .3

بسبب انتھاء عقده، كما حملت الرسالة في طياتھا خيارا عرضته على  2016يونيو/حزيران  24من الوكالة في 

ه تتمتع بالتغطية الصحية بموجب بوليصة التأمين الصحي الجماعية على نفقالمدعي، وھو ا:ستمرار في ال

الخاصة بعد يومه ا�خير في خدمة الوكالة، فآثر المدعي استمرار اشتراكه في بوليصة التأمين الصحي الجماعية، 

  وبدأ يدفع بناء على ذلك لقاء مساھمته فيھا بعد انفصاله عن الوكالة.

، ألغى أحد الموظفين في مكتب الموارد البشرية في إقليم ا�ردن 2016ني نوفمبر/تشرين الثا 2في  .4

  اشتراك المدعي واشتراك زوجته.

، تسلّم المدعي مطالبة مرفوضة كان قد رفعھا بغية استرداد تكاليف 2017يناير/كانون الثاني  29في  .5

  ين الصحي الجماعية.طبية دفعھا، واكتشف أنه أخِرج من نطاق التغطية التي توفرھا بوليصة التأم

، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار إلغاء اشتراكه واشتراك زوجته في 2017فبراير/شباط  12في  .6

  بوليصة التأمين الصحي الجماعية.

، ثبّت مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن قرار إلغاء اشتراك المدعي وزوجته 2017مارس/آذار  12في  .7

  في بوليصة التأمين الصحي الجماعية.

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات ("المحكمة")، 2017مايو/أيار  11في  .8

  . 2017مايو/أيار  21فأرِسلت إلى المدعى عليه في 
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رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى خارج المھلة  2017يونيو/حزيران  19في  .9

 20) من القواعد ا-جرائية للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 1(6ادة يوما الم 30الزمنية التي تحددھا بـ

  . 2017يونيو/حزيران 

، قبلت المحكمة طلب 2017يوليو/تموز  2) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 082بموجب ا�مر رقم  .10

  المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى. 

تھا الدائرة القانونية في الوكالة، طلب مسؤول خدمات ، وعمn بنصيحة قدم2017يوليو/تموز  30في  .11

الموارد البشرية إلى القائمين على بوليصة التأمين الصحي الجماعية إعادة تفعيل اشتراك المدعي واشتراك 

فصاعدا، وأعلِم المدعي في اليوم نفسه بشأن طلبه  2016نوفمبر/تشرين الثاني  1زوجته بأثر رجعي يبدأ من 

  ا:شتراك. -عادة تفعيل

  ، رفع المدعى عليه طلبا آخر يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع الرد على الدعوى.2017يوليو/تموز  6في  .12

، قبلت المحكمة 2017يوليو/تموز  10) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 088بموجب ا�مر رقم  .13

ى مر الصادر بشأنه إلطلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، ثم أرِسل طلب المدعى عليه وا�

  المدعي.

  ، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، فأرِسل إلى المدعي في اليوم نفسه.2017يوليو/تموز  26في  .14

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد"، فأرِسل الطلب إلى 2017أغسطس/آب  14في  .15

  المدعي في اليوم نفسه.

، قبلت المحكمة 2017أغسطس/آب  24) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 110بموجب ا�مر رقم  .16

  طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة الرد على الدعوى.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، فأرِسلت الترجمة 2017أغسطس/آب  24في  .17

  إلى المدعي في اليوم نفسه.

) لرفع مnحظات على رد  1ن المحكمة ، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه إذ2017أغسطس/آب  24في  .18

) رفع طلب ينشد فيه تعجيل النظر في الدعوى، فأرِسل الطلب إلى 3) رفع أدلة جديدة؛ و2المدعى عليه؛ و

  المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، رفع المدعى عليه ردا على طلب المدعي، والتمس من المحكمة أن ترفضه 2017أغسطس/آب  25في  .19

  :نتصاف المطلوب وبذلك انحلت الدعوى إلى الجدل.�ن المدعي نال ا
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، أرِسل رد المدعى عليه على الطلب إلى المدعي. وفي اليوم نفسه، رفع 2017أغسطس/آب  27في  .20

المدعي طلبا آخر ("طلب جواب على رد المدعى عليه")، ورد فيه على الرد الذي رفعه المدعى عليه بشأن 

  .2017أغسطس/آب  31الجواب إلى المدعى عليه في  الطلب المرفوع من المدعي، ثم أرِسل

، رفع المدعى عليه ردا على الجواب المرفوع من المدعي، والتمس من 2017سبتمبر/أيلول  8في  .21

  المحكمة إھماله، وزعم أن المدعي استخدم نبرة مريبة وألفاظا مھينة بحق المدعى عليه. 

، قُبل طلب المدعي 2017بر/أيلول سبتم 20) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 120بموجب ا�مر  .22

لرفع مnحظات على رد المدعى عليه و-يداع أدلة إضافية، كما منحت المحكمة ا-ذن للمدعي لرفع طلب تعجيل 

  النظر في القضية.

، رفع المدعي طلب تعجيل النظر في القضية، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى 2017سبتمبر/أيلول  18في  .23

  .2017ول سبتمبر/أيل 19عليه في 

، رفضت المحكمة 2017سبتمبر/أيلول  24) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 132بموجب ا�مر رقم  .24

طلب المدعي لتعجيل النظر في القضية، كما أرسلت المحكمة مع ا�مر رد المدعى عليه على طلب الجواب إلى 

  المدعي.

للرد على مnحظات المدعي. ، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه إمھاله 2017سبتمبر/أيلول  28في  .25

، قبلت المحكمة 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  12) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 143بموجب ا�مر رقم 

  طلب المدعى عليه.

  . 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  27رفع المدعى عليه تعليقاته على مnحظات المدعي في  .26

، أمرت 2017شرين ا�ول أكتوبر/ت 30) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 151بموجب ا�مر رقم  .27

المحكمة الطرفين أن يمتنعا عن تقديم المزيد من المرافعات؛ ومع ا�مر المذكور، أرِسلت إلى المدعي التعليقات 

  التي رفعھا المدعى عليه على مnحظاته.

                                                                                                                                                                                                                           

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .28

i(  كان قرار إلغاء اشتراكه واشتراك زوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية قرارا غير

  شرعي؛

ii( اء اشتراكه واشتراك زوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية بطريقة غير مقبولة.أعلِم بإلغ  
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  يلتمس المدعي ما يلي: .29

i( أن تعقد المحكمة جلسة استماع؛  

ii(  فسخ القرار القاضي بإلغاء اشتراكه واشتراك زوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية، وأن

  يُعاد اشتراكھما في بوليصة التأمين الصحي الجماعية بأثر رجعي؛ 

iii(  التعويض عن جميع الخسائر المالية وا�ضرار الجسدية التي تكبدھا ھو وزوجته بسبب الحرمان

  ؛ و من حقھما في الرعاية الصحية

iv(  التعويض عن ا�لم المعنوي والنفسي والكرب وا-جھاد الذي نجم عن القرار الطعين وعن

  الطريقة غير الnئقة التي أعلِم بھا بالقرار غير الشرعي.

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .30

i(  2016ن الثاني نوفمبر/تشري 1الدعوى جدلية �ن الوكالة صّوبت الخطأ بأثر رجعي يعود إلى ،

  أي أن المدعي نال ا:نتصاف المطلوب؛ 

ii(  على أي ضرر نزل به، وقد nأساس لوسائل ا:نتصاف التي يلتمسھا المدعي �نه لم يقدم دلي :

على  Kallon 2017-UNAT-742من حكمھا  60نصت محكمة ا�مم المتحدة لnستئناف في الفقرة 

أو أي أذى كان) يقع على كاھله عبء تقديم أدلة كافية أن "الطرف الذي يزعم تعرضه لضرر معنوي (

  ؛"تثبت بما يتجاوز رجحان ا�دلة وجود عوامل تسبب الضرر [...]

iii(  يقدم التقرير الطبي أي دليل على صلة سببية بين اكتئاب المدعي وقرار إلغاء اشتراكه في :

قدمھا المدعي إفادات : يركن بوليصة التأمين الصحي الجماعية، ناھيك عن أن إفادات الشھود التي 

  إليھا؛

iv( دليل على أن الحالة الطبية للمدعي تفاقمت بسبب ا-جھاد المزعوم؛ :  

v( قة الفي حالة المدعي، أفاد مدير دائرة الصحة في ا�ونروا أنه : يعرف "وجه ا:عتداد بnع

  محتملة بين السرطان وا-جھاد[...]؛ وال

vi( مرّدھا إلى تعذر تلقيه الرعاية الطبيةنى أضرارا جسدية لم يقدم المدعي أي دليل على أنه عا 

  خnل الفترة المعنية.
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يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا، وأن تفرض المحكمة على المدعي غرامة رمزية   .31

مقدارھا دينار أردني بسبب إساءة استخدام ا-جراءات القضائية جزاء ا-بقاء على دعواه أمام المحكمة بعدما 

  منحته الوكالة ا:نتصاف المنشود.

  ا$عتبارات

  المسألة التمھيدية

المدعي في دعواه أن تعقد المحكمة جلسة استماع، بيد أن المحكمة ترى أن وقائع القضية سلمت  يلتمس .32

  من النزاع، وأن ا�دلة الواردة في سجل القضية جلية وفيرة، فn حاجة إلى جلسة استماع.

  موضوع الدعوى

ة التأمين في بوليصيلتمس المدعي من المحكمة أن تفسخ القرار القاضي بإلغاء اشتراكه واشتراك زوجته  .33

الصحي الجماعية، غير أن مسؤول خدمات الموارد البشرية طلب إلى القائمين على بوليصة التأمين الصحي 

نوفمبر/تشرين الثاني  1الجماعية إعادة تفعيل اشتراك المدعي وزوجته فيھا، فأنجز ذلك بأثر رجعي يعود إلى 

سخته الوكالة أصn، ولما كان ذلك، تقضي المحكمة أن ھذا . وعليه، : تستطيع الوكالة أن تفسخ قرارا ف2016

  الجزء من الدعوى انحل إلى الجدل.

من طلبات المدعي أيضا التعويض عن الضرر الذي نجم عن القرار غير الشرعي القاضي بإلغاء اشتراكه  .34

يونيو/حزيران  30واشتراك زوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية. في أعقاب نصيحة داخلية قدمت في 

وليصة التأمين الصحي ، أقرت الوكالة أنه تنبغي إعادة تفعيل اشتراك كل من المدعي وزوجته في ب2017

الجماعية بأثر رجعي، وبذلك يتجلى للمحكمة أن قرار إلغاء اشتراك المدعي وزوجته في بوليصة التأمين الصحي 

من حكمھا  22الجماعية كان قرارا غير شرعي، وكما قضت محكمة ا�مم المتحدة لnستئناف في الفقرة 

Rahimi 2012-UNAT-217 :  

القرارات غير الشرعية التي تتخذھا، وعن حا:ت المنظمة مسؤولة عن تبعات 
  السھو التي تقع فيھا، وعن حا:ت ا-ھمال التي ترتكبھا. 

  الذي تسبب فيه قرارھا غير الشرعي. ذىوب تعويض الوكالة للمدعي عن ا�لما كان ذلك، تقضي المحكمة بوج

  ا�ضرار المادية 

ي بوليصة التأمين الصحي الجماعية بأثر رجعي تمت إعادة تفعيل اشتراك كل من المدعي وزوجته ف   .35

، وھو تاريخ إلغاء اشتراكھما، وسنحت للمدعي الفرصة لتقديم أي 2016نوفمبر/تشرين الثاني  1يعود إلى 

مطالبات مالية لقاء عnجات طبية تلقاھا خnل الفترة التي لم يكن فيھا مشمو: في بوليصة التأمين الصحي 

  المحكمة أن الضرر المادي : يقوم. الجماعية؛ وبذلك، تقضي 
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  ا�ضرار المعنوية

: يماري المدعى عليه في أن المدعي كان يعاني ا:كتئاب والسرطان في زمن القرار الطعين، في حين  .36

يزعم المدعي أن القرار الطعين سبب له إجھادا ھائn، فقد تسرب إلى وجدانه ھاجس عدم استرداد المبالغ التي 

عاية الطبية. في ھذا المقام، يحاجج المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت تعرضه �ضرار معنوية دفعھا لقاء الر

-Kallon 2017-UNATمن حكم محكمة ا�مم المتحدة لnستئناف  60و 59وجسدية، ويستشھد بالفقرتين 

  ، ونصھما كما يلي:742

ازعات على سبيل ) من النظام ا�ساسي لمحكمة ا�مم المتحدة للمن5(10أدِخلت المادة 
 18في  203/69من قرار الجمعية العامة ل}مم المتحدة  38التعديل في الفقرة 

) ب)(5(10، وكان الغرض المنشود من تعديل المادة 2014ديسمبر/كانون ا�ول 

من النظام ا�ساسي لمحكمة ا�مم المتحدة للمنازعات ھو ضمان حصر التعويض في 
إثبات وجود ھذا الضرر با�دلة المnئمة أو حا:ت وقوع الضرر، وكذلك وجوب 

  دعمه بھا [...]

و: يجوز منح التعويض عن الضرر إ: عندما يكون الضرر مدعوما با�دلة؛ أما 
مجرد واقعة الخطأ ا-داري فn تؤدي لزاما إلى منح التعويض بموجب المادة 

يث يقع على ) من النظام ا�ساسي لمحكمة ا�مم المتحدة للمنازعات، حب)(5(10
كاھل الطرف الذي يزعم تعرضه لضرر معنوي (أو أي ضرر كان) عبء تقديم أدلة 

  .[...]كافية تثبت بما يتجاوز رجحان ا�دلة وجود عوامل تسبب ا�ذى

تnحظ ھذه المحكمة أنھا : تحفل بتغيير مزعوم لفقه محكمة ا�مم المتحدة لnستئناف نجم عن تعديل طال  .37

حكمة ا�مم المتحدة للمنازعات، بيد أنھا تتفق مع الحجة التي ساقھا المدعى عليه، أ: وھي أن النظام ا�ساسي لم

من أركان منح التعويض وجود ا�ذى وإثباته بأدلة وافية. إن فقه محكمة ا�مم المتحدة لnستئناف المعتد به لدى 

 Asariotisلمتحدة لnستئناف محكمة ا�ونروا للمنازعات فقه جلي، وھو مسطور في حكم محكمة ا�مم ا

2013-UNAT-309:  

منح تعويضات عن لو:ية محكمة ا�مم المتحدة للمنازعات  ممارسةقتضي ت  .36
ا�ضرار المعنوية أن تحدد في المقام ا�ول الضرر المعنوي الذي عاناه الموظف، 

ى علومحال أن يكون ھذا التحديد علما دقيقا، وسيعتمد لزاما على وقائع كل قضية 
حدة. على سبيل إرساء مبدأ عام، يمكن القول إن التعويضات عن ا�ذى المعنوي قد 

  تنشأ:

[...]  

قد ينشأ استحقاق للتعويض عن ا�ضرار المعنوية حيثما قُدمت لمحكمة المنازعات 
أدلة تتخذ ھيئة تقرير طبي أو نفسي أو خnف ذلك بما يثبت ا�ذى أو ا-جھاد أو القلق 

ويمكن ربطه مباشرة أو وفق المعقول بخرق طال حقوقه  المسبب للموظف
الموضوعية أو ا-جرائية، وكذلك حيثما اطمأنت محكمة ا�مم المتحدة للمنازعات 

  إلى أن ا-جھاد أو ا�ذى أو القلق بلغ حدا يستلزم منح تعويض.

 احتجاج : عيالمد ترى المحكمة أن احتجاج المدعى عليه بعدم قيام الدليل على ا�ضرار المعنوية لدى .38

وليصة علم بإلغاء اشتراكه في بوما محل له، فقد تقدم في سالف البيان إثبات معاناة المدعي ا:كتئاب والسرطان، 

عندما تسلّم مطالبة مرفوضة كان قد رفعھا  2017يناير/كانون الثاني  29التأمين الصحي الجماعية إ: في 
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بل إن الوكالة نفسھا لم تُعلمه أنھا ألغت اشتراكه في بوليصة التأمين :سترداد ما أنفقه على الرعاية الطبية، 

الصحي الجماعية.  : ريب لدى المحكمة في أن الكرب العاطفي لدى المدعي وزوجته كان ھائn، فحتى تاريخ 

ضطر ا ، بقي المدعي يظن أنه لن يسترد المبالغ التي دفعھا للعnج، ومن الجلي البيّن أنه2017يوليو/تموز  3

إلى تقييد نفقاته الطبية. ولئن كان المدعى عليه يدفع بأن المدعي كان يعاني ا:كتئاب قبل إلغاء اشتراكه في 

  بوليصة التأمين الصحي الجماعية، إ: أن المحكمة ترى يقينا أن القرار الطعين فاقم بؤس المدعي.

بما : يدع للشك مجا:، وأن ھذه بتة مثتقضي المحكمة أن ا�ضرار المعنوية الناجمة عن خطأ الوكالة  .39

 به من أضرارألم ا�ضرار المعنوية بلغت حدا كبيرا وھائn؛ ولما كان ذلك، على الوكالة تعويض المدعي عما 

  دو:ر أميركي. 5,000معنوية، ويجب أن تدفع إليه مبلغ 

دم أي لة، غير أنه لم يقالتمس المدعي أيضا التعويض عن مفاقمة مرضه نتيجة ل�جھاد الذي سببته الوكا .40

  زعمه ھذا : يقوم. أنأدلة طبية تقيم عماد ھذا الزعم، وبذلك ترى المحكمة 

في الختام، تود المحكمة التعليق على طلب المدعى عليه فرض "غرامة رمزية مقدارھا دينار أردني  .41

 عدما منحته الوكالة ا:نتصافبسبب إساءة استخدام ا-جراءات القضائية جزاء ا-بقاء على دعواه أمام المحكمة ب

ع مشيئا ما المنشود"؛ و: ترى المحكمة أي إساءة :ستخدام ا-جراءات القضائية المقامة أمامھا، بل إنھا تتفق 

حجج المدعي، ناھيك عن أن النظام ا�ساسي للمحكمة يمنعھا من فرض تعويضات اتعاظية، كما : ترى أساسا 

  نتيجة لخطأ ارتكبته الوكالة. لھذا الطلب، فما كان النزاع إ:
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  الخ&صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .42

i(  دو:ر أميركي؛ و 5,000على الوكالة أن تدفع إلى المدعي مبلغ  

ii(  ل الذكور يؤمر بدفع التعويضnيوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ،  60في خ

الرئيسي ا�ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ  وخnل ھذه المدة يسري سعر الفائدة

يوما المحددة، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي ا�ميركي  60في خnل مدة الـ

  حتى تاريخ الدفع.

  

       

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017ديسمبر/كانون ا�ول  13بتاريخ         

  2017ديسمبر/كانون ا�ول  13أدِخل في السجل بتاريخ 

Laurie McNabb, Registrar, UNRWA DT, Amman  
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