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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.:  UNRWA/DT/JFO/2018/011  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2019/012  

Date:  27 February 2019  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    عبد هللا  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة )غاثة 

    وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  المدعي يمثل نفسه

  محامي المدعى عليه:

ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا عبد هللا تركي حسن عبد هللا ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم  .1

7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا  المتحدة )غاثة وتشغيل

  ("المدعى عليه")، وھو قرار إغQق التحقيق المقام ضده.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم على الدرجة 2007سبتمبر/أيلول  18اعتبارا من  .2

مكتب إقليم ا
ردن، وذلك في مدرسة ا
مير حسن ا)عدادية الثانية للذكور في  1والخطوة  8

  بموجب تعيين محدد ا
جل.

حّول تعيين المدعي إلى فئة التعيين المؤقت غير  2017سبتمبر/أيلول  18اعتبارا من  .3

محدود المدة، وكان المدعي في الزمن المتصل بھذه الدعوى يشغل منصب معلم اجتماعيات 

  ثالثة للذكور. في مدرسة الرصيفة ا)عدادية ال 9والخطوة  10على الدرجة 

اريخ ضد المدعي بتالوكالة المعتمدة لدى بعد مزاعم أثارتھا شركة ا
ردن الدولية للتأمين  .4

، طلبت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم ا
ردن إجراء تقييم أولي، 2017أبريل/نيسان  12

  كما علّقت شركة ا
ردن الدولية للتأمين معالجة طلبات التأمين المقدمة من المدعي.

  .مستوفبإجراء تحقيق  2017مايو/أيار  30أوصى تقرير التقييم ا
ولي المؤرخ  .5

، أعلِم المدعي أن المزاعم التي 2017ديسمبر/كانون ا
ول  20بموجب رسالة مؤرخة  .6

  أثيرت ضده لم تثبت بأي دليل، وأن التحقيق أغلِق.  

 27يخھا بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن تار .7

، قدم المدعي طلبات عدة بما فيھا سداد مطالباته الطبية البالغ 2017ديسمبر/كانون ا
ول 

  دينار أردني. 600مجموعھا حتى ذلك التاريخ 

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2017ديسمبر/كانون ا
ول  28في  .8
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ل بوليصة ، أعلم مسؤو2018يناير/كانون الثاني  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

ا
ردن الدولية للتأمين بنتيجة التحقيق وطلب إليھا اتخاذ  التأمين الصحي الجماعية شركةَ 

  ا)جراءات الQزمة بشأن مطالبات التأمين الصحي المقدمة من المدعي.  

، كرر مسؤول بوليصة التأمين الصحي الجماعية 2018يناير/كانون الثاني  17و 5في  .10

  ن.طلبه بشأن مطالبات التأمي

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2018فبراير/شباط  10في  .11

  .2018فبراير/شباط  12("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

في أعقاب استفسارات أخرى من جانب مسؤول بوليصة التأمين الصحي الجماعية،  .12

ع المسائل المتعلقة بحالة المدعي أن جمي 2018فبراير/شباط  20أكدت شركة التأمين في 

ستسّوى في خQل أسبوع، وأعلِم المدعي بھذا التأكيد. في وقت 7حق، أكد المدعي للوكالة أن 

  جميع المسائل قد ُحلت.

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2018مارس/آذار  14في  .13

) من القواعد ا)جرائية 1(6تقويميا المادة يوما  30الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  . 2018مارس/آذار  15للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

، 2018مارس/آذار  26) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 056بموجب ا
مر رقم  .14

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

ى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي ، رفع المدعى عليه رده على الدعو2018مايو/أيار  10في  .15

  .2018مايو/أيار  17في 

 2018مايو/أيار  23) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 087بموجب ا
مر رقم  .16

ص إلى ه أن يظھر تقرير التحقيق الذي خلُ ")، أمرت المحكمة المدعى علي087("ا
مر رقم 

  أن مزاعم ا7حتيال الموجھة إلى المدعي لم تثبت. 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد إلى اللغة 2018مايو/أيار  24في  .17

  .2018مايو/أيار  27العربية، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 
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يونيو/حزيران  10) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 106بموجب ا
مر رقم  .18

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.2018

، وذلك بصفة 118لى ا
مر رقم ، رفع المدعى عليه رده ع2018يونيو/حزيران  19في  .19

  الحجب عن المدعي، ولم يُرسل الرد إلى المدعي. 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2018يوليو/تموز  5في  .20

  فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعي طلبا لرفع مQحظات على رد المدعى عليه، 2018يوليو/تموز  11في  .21

  إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. فأرِسل

، 2018 يوليو/تموز 22) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 136بموجب ا
مر رقم  .22

  .قبلت المحكمة طلب المدعي

، رفع المدعي مQحظاته، ثم أرِسلت مرافعة المدعي إلى 2018أغسطس/آب  2في  .23

  .2018أغسطس/آب  5المدعى عليه في 

  حجج المدعي

  التالية:يقدم المدعي الحجج  .24

i( ،أدى وقف معالجة مطالباته الطبية إلى صعوبات مالية شديدة وإلى كرب نفسي 

  ؛في الوقت المQئم لعائلته 7ئقفقد عجز عن توفير عQج طبي 

ii(  كان وقف معالجة مطالباته الطبية تعسفا في استخدام السلطة؛ و  

iii( .ئم لضمان تصويب وضعهQلم تتصرف الوكالة في الوقت الم  

  ما يلي:يلتمس المدعي  .25

i(  تھامات الموجھةQضرار المادية والمعنوية التي عاناھا نتيجة ل
التعويض عن ا

  ضده؛
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ii(  معالجة مطالباته الطبية؛ و  

iii(  .ئمةQئمة، ونماذج طبية مQمنحه بطاقات تأمين م  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .26

i( مدعي، وكذلك فيما يخص الدعوى جدلية فيما يخص معالجة المطالبات الطبية لل

  طلبه )صدار بطاقات ونماذج جديدة؛  

ii( كان قرار التحقيق في المزاعم المثارة ضد المدعي مبررا؛ و  

iii(  حيث إن قرار وقف معالجة المطالبات الطبية المقدمة من المدعي قرار اتخذته

شركة التأمين وليس الوكالة، فQ أساس لQنتصاف الذي يلتمسه المدعي و7 يستوفي 

  شروط المقبولية. 

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .27

  ا"عتبارات

بعد مزاعم أثارتھا شركة ا
ردن الدولية للتأمين ضد المدعي، قررت الوكالة إجراء  .28

، أعلِم المدعي أن 2017ديسمبر/كانون ا
ول  20تحقيق في المزاعم. بموجب رسالة مؤرخة 

قرار ويطعن المدعي في ھذا ال .لم تثبت بأي دليل، وأن التحقيق أغلِقالمزاعم التي أثيرت ضده 

نه طعن فيه أمام المحكمة 
لكن، ليس ھذا القرار قرارا إداريا يمكن ال ؛القاضي بإغQق التحقيق

  .يصب في صالح المدعيقرار 

 Saffir andوفي ھذا المقام، قضت محكمة ا
مم المتحدة لQستئناف في حكمھا  .29

Ginivan 2014-UNAT-466  :بما يلي  

ن ا7ستئناف أ تقضي الغالبية في محكمة. خQفا لحجة ا
مين العام، 13
ادئ 
ن المب ، وذلكقضايا ا7ستئناف ھذه 7 تستوفي شروط المقبولية

التي نشأت في فقھنا تنطبق على القضايا الماثلة أمامنا؛ ومن ھذه المبادئ 
ايا في القض. ربحھاأنف حكما صدر في قضية أنه 7 يجوز لطرف أن يست

نظرت محكمة المنازعات في موضوع الدعاوى التي  لوالحاضرة، حتى 
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أقامھا الموظفون أمامھا ولم ترفضھا من حيث ا7ختصاص الموضوعي 
كما طلب ا
مين العام، إ7 أنھا ردت الدعاوى في نھاية المطاف. وعليه، 

  زعات.ربحت ا)دارة أمام محكمة المنا

. كانت نتيجة القضايا لصالح ا
مين العام الذي اعترض على سير 14
  .نتيجة ا)جراء الدعاوى، ومن ثم ربح القضية

رفع استئناف،  دونالنتيجة الطرف الرابح  حول ھذه. وعليه، ت15
فا7ستئناف وسيلة يُنشد منھا تغيير قرار قضائي إما بتعديله أو إبطاله أو 

ت مباشرة عن الحكم ستخدم لجبر مظلمة ملموسة نشأفسخه؛ وھو يُ 
  الطعين.

في القضية الحاضرة، تQحظ المحكمة أن التحقيق أغلِق، وأن مطالبات التأمين الصحي  .30

  المقدمة من المدعي عولجت، وأنه ُمنح بطاقات تأمين صحي جديدة. 

. لو افترضنا جاء مجافيا للمعقولمن حجج المدعي أيضا أن قرار إطQق تحقيق ضده  .31

يطعن في قرار إطQق تحقيق ضده، فإن قاعدة النظام ا)داري على سبيل الجدل أن المدعي 

تنص على أن قرار إطQق تحقيق في  3عطفا على الفقرة  1.110للموظفين المحليين رقم 

  مزاعم سوء السلوك "يقع ضمن السلطة ا7جتھادية للمفوض العام".

 تدابير، المعني بالA/10/Rev.3عQوة على ذلك، ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .32

  وا)جراءات التأديبية، على ما يلي في ا
جزاء ذات الصلة:

. فور تلقي بQغ عن سوء سلوك، يجب استعراض الزعم (أو 12
لتأكد من أن التصرف المزعوم يشكل سوء سلوك في حال لالمزاعم) 

بوته. في معظم الحا7ت، تجري لجنة قبول الشكاوى في ا)قليم المعني ث
عامة عملية ا7ستعراض للمزاعم، وتقدم توصية إلى أو في الرئاسة ال

    صانع القرار المخول بشأن ا)جراء الواجب اتخاذه.

[…]  

ص التحقيق إلى وجود أدلة كافية للحكم بأن الموظف ارتكب . قد يخلُ 15
سوء سلوك، أو إلى أن التحقيق ينبغي أن يُغلق لعدم كفاية ا
دلة. وفي 

يق عدم كفاية ا
دلة للحكم بأن سوء سلوك الحا7ت التي يقرر فيھا التحق
    وقع، يُغلق التحقيق، ويُبلغ الموظف بذلك كتابيا. 

بناء على ذلك، ونظرا إلى المزاعم التي أثارتھا شركة التأمين ضد المدعي، وفي ضوء  .33

توصية لجنة قبول الشكاوى في إقليم ا
ردن وھي إجراء تقييم أولي، وكذلك نظرا إلى التوصية 

دة من تقرير التقييم ا
ولي بإجراء تحقيق مستوف، فإن قرار الوكالة القاضي بإطQق المستم
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تحقيق قرار معقول. عQوة على ذلك، بموجب النصوص المقتبسة أدناه من ا)طار التنظيمي 

  للوكالة، ترتب على الوكالة واجب التحقيق في مزاعم ا7حتيال المقامة ضد المدعي. 

عويض عن ا
ضرار المادية والمعنوية التي عاناھا نتيجة لقرار يلتمس المدعي أيضا الت .34

شركة التأمين وقف معالجة مطالبات التأمين التي رفعھا. لّما كان من الجلي أن متخذ قرار وقف 

معالجة مطالبات المدعي ھو شركة التأمين وليس الوكالة، فQ يمكن للمدعي أن يطالب الوكالة 

  ة والمعنوية التي عاناھا نتيجة لقرار شركة التأمين. بالتعويض عن ا
ضرار المادي

في الختام، يحتج المدعي أن الوكالة لم تبذل جميع الجھود الQزمة في الطلب من شركة  .35

التأمين تصويب الوضع بشأن مطالباته. بيد أن المحكمة تQحظ التسلسل التالي ل�حداث بشأن 

، أعلِم 2017ديسمبر/كانون ا
ول  20مؤرخة إجراءات الوكالة في ھذا الصدد: بموجب رسالة 

، 2018يناير/كانون الثاني  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة والمدعي أن التحقيق أغلِق. 

أعلم مسؤول بوليصة التأمين الصحي الجماعية شركة ا
ردن الدولية للتأمين بنتيجة التحقيق 

أمين الصحي المقدمة من المدعي. وطلب إليھا اتخاذ ا)جراءات الQزمة بشأن مطالبات الت

؛ 2018 يناير/كانون الثاني 17و 5كرر مسؤول بوليصة التأمين الصحي الجماعية طلبه في و

وبعد استفسارات أخرى من مسؤول بوليصة التأمين الصحي الجماعية، أكدت شركة التأمين 

أكد أن جميع المسائل ستسّوى في خQل أسبوع. في وقت 7حق،  2018فبراير/شباط  20في 

المدعي للوكالة أن جميع المسائل قد ُحلت. بناء على ذلك، تقضي المحكمة بأن الوكالة عاملت 

  المدعي بإنصاف.

  

  

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .36

  الدعوى مردودة.
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  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019فبراير/شباط  27بتاريخ 

  .2019فبراير/شباط  27أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا
ونروا للمنازعات، عّمان
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