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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2018/002 

Judgment No.: UNRWA/DT/2018/070 

Date: 20 December 2018 

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 7جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم في مسألة المراجعة  

  

  

  

  

  

  

  ممثل المدعي: 
  محمد عبد هللا

  

  

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

ھذه دعوى رفعھا خليل محمد أنشاصي ("المدعي") يلتمس فيھا مراجعة للحكم رقم  .1

Anshasi UNRWA/DT/2017/045  الذي منحه تعويضات عن الضرر المعنوي مقدارھا

  دو7ر أميركي، ولم يمنحه تعويضات عن الضرر المادي. 5,000

  الوقائع

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

  .1والخطوة  8ريان ا(عدادية للذكور في مكتب إقليم ا�ردن على الدرجة 

، ألغى أحد الموظفين في مكتب الموارد البشرية في 2016نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .3

  إقليم ا�ردن بالخطأ اشتراك المدعي واشتراك زوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية.

، تسلّم المدعي مطالبة مرفوضة كان قد رفعھا بغية 2017ن الثاني يناير/كانو 29في  .4

استرداد تكاليف طبية دفعھا، واكتشف أنه أخِرج من نطاق التغطية التي توفرھا بوليصة التأمين 

  الصحي الجماعية.

، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار إلغاء اشتراكه واشتراك 2017فبراير/شباط  12في  .5

  أمين الصحي الجماعية.زوجته في بوليصة الت

، ثبّت مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن قرار إلغاء اشتراك 2017مارس/آذار  12في  .6

  المدعي وزوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية.

�ونروا للمنازعات ، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا2017مايو/أيار  11في  .7

  .("المحكمة")

عمf بنصيحة قدمتھا الدائرة القانونية في الوكالة، طلب ، و2017يوليو/تموز  30في  .8

مسؤول خدمات الموارد البشرية إلى القائمين على بوليصة التأمين الصحي الجماعية إعادة 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  1تفعيل اشتراك المدعي واشتراك زوجته بأثر رجعي يبدأ من 

  به (عادة تفعيل ا7شتراك.  فصاعدا، وأعلِم المدعي في اليوم نفسه بشأن طل
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 Anshasi، أصدرت المحكمة حكمھا 2017ديسمبر/كانون ا�ول  13في  .9

UNRWA/DT/2017/045 .("الحكم")  

  .، رفع المدعي طلب مراجعة للحكم2018يناير/كانون الثاني  11في  .10

، أودع المدعى عليه تعليقاته على طلب المدعي الراجي 2018فبراير/شباط  9في  .11

 12، ثم أرِسلت المادة إلى المدعي في UNRWA/DT/2017/045لحكم رقم مراجعة ا

  .2018فبراير/شباط 

) الترجمة العربية 1، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه ما يلي: 2018فبراير/شباط  19في  .12

) ا(ذن لرفع مfحظات على تعليقات 2لتعليقات المدعى عليه على طلب مراجعة الحكم: 

  المدعى عليه؛ فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، 2018مارس/آذار  1) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 031بموجب ا�مر رقم  .13

أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم الترجمة العربية لتعليقات المدعى عليه على طلب مراجعة 

الحكم، كما منحت المدعي ا(ذن لرفع مfحظات بعد تسلّم الترجمة العربية لتعليقات المدعى 

  عليه. 

على طلب  ، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لتعليقاته2018مارس/آذار  15في  .14

  المدعي لمراجعة الحكم، فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

، فأرِسلت إلى المدعى عليه في اليوم 2018أبريل/نيسان  2رفع المدعي مfحظاته في  .15

  نفسه.

 2018مايو/أيار  10) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 082بموجب ا�مر رقم  .16

) التاريخ 1على  -كتابية أو غير ذلك  -تقديم أدلة ")، أمرت المحكمة المدعي ب082("ا�مر رقم 

) مراسfت المدعي مع شركة 2الذي علم فيه أن شركة التأمين رفضت المطالبات التي قدمھا، و

  التأمين والوكالة بشأن "المطالبات المالية المتراكمة" ورفض شركة التأمين سداد أي مبلغ منھا.
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، فأرِسل الرد إلى المدعى 082ا�مر رقم  ، رد المدعي على2018مايو/أيار  27في  .17

  .2018مايو/أيار  28عليه في 

 2018يوليو/تموز  26) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 141بموجب ا�مر رقم  .18

")، أمرت المحكمة المدعي بتقديم وثيقة كتابية من مسؤول في شركة التأمين 141("ا�مر رقم 

ما في ذلك التواريخ وا�سباب الكامنة وراء تبين المطالبات المرفوضة التي قدمھا المدعي، ب

  الرفض.

، فأرِسل إلى المدعى 141، رفع المدعي رده على ا�مر رقم 2018أغسطس/آب  12في  .19

  .2018أغسطس/آب  13عليه في 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .20

i(  َ31التأمين في  يبعد إعادة تفعيل بوليصة التأمين، تسلّم المدعي بطاقات 

، ثم رفع المدعي، في اليوم نفسه، مطالباته المالية بمبلغ إجمالي 2017/آب أغسطس

  دينارا أردنيا؛ و 1,363.35مقداره 

ii(  أي بعد أسبوع من إصدار الحكم، أن 2017ديسمبر/كانون ا�ول  21أعلِم في ،

                                                                                                                             شركة التأمين رفضت سداد قيمة المطالبات الطبية؛                                       

يلتمس المدعي مراجعة الحكم بحيث يُعوَّض عن ا�ضرار المادية بمبلغ مقداره  .21

  . دينارا أردنيا 1,363.35

  حجج المدعى عليه

  ية:يقدم المدعى عليه الحجج التال .22

i( من النظام ا�ساسي  1.12وفي متطلبات المادة تسإن سبب مراجعة الحكم 7 ي

  ) من القواعد ا(جرائية للمحكمة؛  1(24للمحكمة و7 المادة 
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ii(  ،قبل صدور الحكم، تسنت للمدعي فرصة رفع مطالباته الطبية إلى المحكمة

للمدعي عند  ولةمجھدينارا أردنيا واقعة جديدة كانت  1,363.35وليست المطالبة بمبلغ 

  صدور الحكم؛ و

iii( ة التأمين القاضي باعتبار مطالبته مطالبات متقادمة، كريطعن المدعي في قرار ش

  وھذا يعني أن ا7نتصاف الذي ينشده المدعي مطلوب من شركة التأمين 7 من ا�ونروا. 

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .23

  ا(عتبارات

  من النظام ا�ساسي للمحكمة على ما يلي: 1.21المادة تنص  .24

يجوز �ي من الطرفين أن يقدم طلبا لمحكمة المنازعات لمراجعة   . 1
حكم واجب التنفيذ، وذلك بناء على اكتشاف واقعة حاسمة كانت عند 
صدور الحكم مجھولة للمحكمة وللطرف مقدم طلب المراجعة، وذلك 

يجب تقديم ھـذا كما  ؛شئا عن ا(ھمالشريطة أ7 يكون الجھل بھا نا
يومـا تقويميا من اكتشاف تلك الواقعة وفي  30الطلـب في غـضون 

  غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

قررت المحكمة بموجب حكمھا بطfن قرار الوكالة القاضي بإلغاء اشتراك كل من  .25

ما بعات قرارھا الباطل؛ كالمدعي وزوجته في بوليصة التأمين الصحي، وأن الوكالة تتحمل ت

قضت المحكمة بوجوب تعويض الوكالة للمدعي عن الضرر الذي تسبب فيه قرارھا غير 

الشرعي، ومنحت المحكمة تعويضات عن ا�ضرار المعنوية لكنھا رفضت طلب المدعي 

  ية معللة ذلك بما يلي: للتعويض عن ا�ضرار الماد

جته في بوليصة التأمين تمت إعادة تفعيل اشتراك كل من المدعي وزو
، 2016نوفمبر/تشرين الثاني  1الصحي الجماعية بأثر رجعي يعود إلى 

وھو تاريخ إلغاء اشتراكھما، وسنحت للمدعي الفرصة لتقديم أي 
مطالبات مالية لقاء عfجات طبية تلقاھا خfل الفترة التي لم يكن فيھا 

مة تقضي المحكمشمو7 في بوليصة التأمين الصحي الجماعية؛ وبذلك، 
  أن الضرر المادي 7 يقوم.

يزعم المدعي في طلبه لمراجعة الحكم أنه لم يكن يعلم في زمن صدور الحكم أن شركة   .26

ن م يكذي تلقاه خfل الفترة التي لالتأمين سترفض سداد مطالباته المالية لقاء العfج الطبي ال

  .مشمو7 في بوليصة التأمين الصحي فيھا
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 31ي أدلة تثبت واقعة تسلّمه بطاقتَي التأمين له ولزوجته في وقد رفع المدع  .27

 كما ،إلى شركة التأمين في اليوم نفسه ، وأنه قدم المطالبات الطبية القائمة2017أغسطس/آب 

أن شركة التأمين رفضت مطالباته  2017ديسمبر/كانون ا�ول  21يحاجج المدعي أنه أعلِم في 

  .  2017سمبر/كانون ا�ول دي 13الطبية، أي بعد صدور الحكم في 

على المحكمة النظر فيما إن أمكن المدعي أن يعرف قبل صدور الحكم أن شركة التأمين  .28

 3سترفض مطالباته المالية التي قدمھا لقاء عfجه الطبي. لقد أعلمت الوكالة المدعي في 

ظن ما كان لي تجد المحكمة أن المدعيو ،أنه سيُعاد تفعيل تأمينه بأثر رجعي 2017يوليو/تموز 

أن شركة التأمين  2017أغسطس/آب  31عندما قدم مطالباته المالية لقاء العfج الطبي في 

 3حتى  2016نوفمبر/تشرين الثاني  1سترفض سداد النفقات الطبية التي تكبدھا من 

؛ و7 ترى المحكمة إھما7 من جانب المدعي في رفع مطالباته في اليوم 2017يوليو/تموز 

م فيه بطاقتَي التأمين، وعليه، ترى المحكمة أن رفض شركة التأمين سداد قيمة الذي تسلّ 

  المطالبات المالية لقاء العfج الذي تلقاه المدعي كان واقعة مجھولة له في زمن صدور الحكم.

من الجلي أن رفض شركة التأمين سداد المطالبات المالية كان أمرا مجھو7 للمحكمة  .29

وكانت المحكمة قد رفضت منح تعويض للمدعي لقاء النفقات الطبية  في تاريخ صدور الحكم.

 1.12على أساس أن شركة التأمين ستسددھا. ترى المحكمة أن الشروط المسطورة في المادة 

من النظام ا�ساسي للمحكمة قد استوفيت، فمن البيّن أن شركة التأمين كانت ستسدد مبلغ 

7 أن الوكالة ألغت بالخطأ اشتراك المدعي وزوجته في للمدعي لوأردنيا دينارا  1,363.35الـ

بوليصة التأمين الصحي. من مزاعم المدعى عليه أن النزاع الفعلي ھو مسألة بين المدعي 

وشركة التأمين، بيد أن الجلي من ا�دلة الواردة في ملف القضية وجود صلة مباشرة بين خطأ 

  .الوكالة وا�ضرار المادية التي لحقت بالمدعي

 13المؤرخ  UNRWA/DT/2017/045لما كان ذلك، تجب مراجعة الحكم رقم  .30

دينارا  1,363.35، ويجب على الوكالة أن تدفع إلى المدعي مبلغ 2017ديسمبر/كانون ا�ول 

دو7ر أميركي، وھو  5000أردنيا تعويضا عن ا�ضرار المادية، وذلك با(ضافة إلى مبلغ الـ

  ية الذي حدده الحكم.المبلغ تعويض ا�ضرار المعنو
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  الخ+صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .31

i(  ھذا الحكم يُعد مراجعة للحكم رقمAnshasi  UNRWA/DT/2017/045؛  

ii(  ضافة إلى ما تقرر في الحكم رقم)باAnshasi  UNRWA/DT/2017/045 ،

  دينارا أردنيا؛ و 1,363.35يجب على الوكالة أن تدفع إلى المدعي مبلغ 

iii(  لfيوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60يؤمر بدفع التعويض في خ

التنفيذ، وخfل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا�ميركي كما ھو محدد في ذلك 

يوما المحددة، فسيضاف ما مقداره خمسة  60التاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ في خfل مدة الـ

  ة الرئيسي ا�ميركي حتى تاريخ الدفع.في المئة إلى سعر الفائد

  

  جان فرانسوا كوزاناضي الق

  2018ديسمبر/كانون ا�ول  20بتاريخ            

  2018ديسمبر/كانون ا�ول  20أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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