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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

  

Case No.:  UNRWA/DT/JFO/2019/068  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2020/027  

Date:  18 May 2020  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    أسمر  

    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 إبراھيم أسمر ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم المتحدة  .1

في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى )غاثة وتشغيل 7جئي فلسطين 

  عليه")، وھو قرار حساب تعويضات تقاعده حسب سلم رواتب المھن الصحية الجديد.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة جراح أسنان على 1991أبريل/نيسان  1اعتبارا من  .2

في مكتب إقليم ا
ردن، وذلك في المركز الصحي في مخيم الحصن  1والخطوة  14الدرجة 

  بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة.

، أعلِم المدعي أنه سيتقاعد بسبب 2016سبتمبر/أيلول  26بموجب رسالة مؤرخة  .3

  .2017فبراير/شباط  2السن اعتبارا من 

، وُدفعت له تعويضات التقاعد في 2017فبراير/شباط  2تقاعد المدعي من الوكالة في  .4

  .2017أبريل/نيسان 

ديسمبر/كانون  3بموجب رسالة إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في ا)قليم تاريخھا   .5

 Mousa UNRWA/DT/2018/048، أشار المدعي إلى حكم المحكمة 2018ا
ول 

")، وطلب إعادة حساب Mousa 2018/048("الحكم  2018أغسطس/آب  28المؤرخ 

  ضات تقاعده.يتعو

، رفض رئيس مكتب الموارد البشرية 2019أبريل/نيسان  15بموجب رسالة مؤرخة  .6

  في ا)قليم طلب المدعي.

، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار حساب تعويضات 2019أبريل/نيسان  30في  .7

  تقاعده وفقا للنظام الجديد، أ7 وھو نظام جدول رواتب المھن الصحية.

ير شؤون ا
ونروا إلى المدعي، ثبّت مد 2019مايو/أيار  26بموجب رسالة مؤرخة  .8

  في ا
ردن القرار.
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، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2019يوليو/تموز  15في  .9

  .2019يوليو/تموز  16("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2019أغسطس/آب  15في  .10

  .2019س/آب أغسط 18المدعي في 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .11

i(  ينبغي تطبيق القانون الساري يوم تقاعده لحساب تعويضات التقاعد استنادا إلى

  راتبه ا
خير؛ 

ii(  ينبغي أن يعامل مثل المدعي في الحكمMousa 2018/048؛ و  

iii( .ئم بسبب مشاكله الصحيةkلم يستطع رفع دعواه في الوقت الم  

  ي ما يلي:يلتمس المدع .12

i(  دو7ر أميركي بأثر رجعي، وھو الفرق بين  21000أن يُدفع إليه مبلغ

تعويضات تقاعده المحسوبة وفق سلم رواتب المھن الصحية، وتلك المحسوبة وفقا 

  للقانون الساري يوم تقاعده؛ و

ii(  حتى بت المحكمة في  2017فبراير/شباط  2أن تُدفع إليه الفائدة القانونية من

  قضيته.   

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .13

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية؛  
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ii(  ئم، فقد علم بالقرارkتقاصر المدعي عن رفع طلب مراجعة القرار في وقت م

عندما تسلّم تعويضات التقاعد، بيد أنه رفع طلبه لمراجعة  2017في أبريل/نيسان 

  ؛2019أبريل/نيسان  30القرار في 

iii(  7 يمكن لحكم المحكمةMousa 2018/048  أن يعيد عقارب الساعة بشأن

  المواعيد النھائية المضروبة على قضية المدعي.

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .14

  ا"عتبارات

يطعن المدعي في قرار حساب تعويضات تقاعده وفقا لسلم رواتب المھن الصحية  .15

يحتج المدعى عليه بعدم مقبولية الدعوى بسبب تخلف المدعي عن طلب الجديد؛ في حين 

  مراجعة قرار بصورة تراعي حسن التوقيت.

وأمرت  Mousa 2018/048، أصدرت المحكمة الحكم 2018أغسطس/آب  28في  .16

الوكالة بأن تعيد حساب تعويضات التقاعد للدكتور موسى وفقا للقاعدة السارية في تاريخ 

يزعم المدعي أنه كانت تنبغي إعادة حساب تعويضات تقاعده بعد صدور الحكم وتقاعده. 

المذكور، وذلك 
نه يجب على الوكالة أن تعامل على قدم المساواة جميع الموظفين أصحاب 

من النظام ا
ساسي  3.11الظروف المشابھة. تستحضر المحكمة أنه بموجب المادة 

رائية للمحكمة، فإن أحكامھما ملزمة فقط بين الطرفين، من القواعد ا)ج 27للمحكمة، والمادة 

  ينطبق على قضيته. Mousa 2018/048وبذلك 7 أساس لزعم المدعي أن الحكم 

على ما يلي في الجزء ذي  5.103تنص قاعدة النظام ا)داري للموظفين المحليين رقم  .17

  الصلة:

  ا)ثر الرجعي للمدفوعات 

ة أو ھبة أو أي مبلغ آخر إن الموظف الذي لم يحصل على عkو
يستحقه، 7 يحصل على ھذه العkوة أو الھبة أو المبلغ بأثر رجعي إ7 

  إن كان قد قدم مطالبة خطية بھا وفقا لما يلي: 

في حالة إلغاء القانون الضابط لuھلية أو تعديله، في خkل ثkثة   )أ(
  أشھر من تاريخ ا)لغاء أو التعديل؛ أو 
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ون سنة من التاريخ الذي في كل حالة أخرى، في غض  )ب(
  (التشديد في ا
صل)  كانت ستستحق فيه الدفعة ا
ولية.

، وأنه قدم 72017 خkف في أن تعويضات تقاعد المدعي ُدفعت إليه في أبريل/نيسان  .18

، أي بعد مرور أكثر 2018ديسمبر/كانون ا
ول  3طلبه )عادة حساب تعويضات تقاعده في 

ي سالف البيان، لم يعد مستحقا لتلقي أي مدفوعات بأثر رجعي وفقا للنص القانونومن سنة. 

  بشأن تعويضات تقاعده حتى لو كان سبب التأخر ھو المشاكل الصحية التي يعاني منھا. 

  الخ*صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .19

  الدعوى مردودة.

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2020مايو/أيار  18بتاريخ 

  2020مايو/أيار  18أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان

  


	Case No: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	undefined: وقّع
	fill_3_2: 
	fill_2_2: وقّع


