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 محكمة األونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2020/011 

Judgment No.: UNRWA/DT/2022/020 

Date: 31 May 2022 

Original: English 

 

 حضرة القاضية يوهانا شوخنبروك أمام:

 عّمان المحكمة:قلم 

 إليزابيث إلمور رئيسة قلم المحكمة:

 

  حماد 

  ضد 

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

   

  حكم  

 محامي المدعي:

 المدعي يمثل نفسه

 محامي المدعى عليه:

 ناتالي بوكلي )إدارة الشؤون القانونية(
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 مقدمة

هذه دعوى رفعها علي حماد )"المدعي"( ضد قرارين اتخذتهما وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  .1

( قرار عدم دفع 1عليه"(، وهما )الجئي فلسطين في الشرق األدنى )"األونروا"، أو "الوكالة"، أو "المدعى 

( قرار اقتطاع األقساط التي دفعتها الوكالة بالنيابة 2، و)2019حتى يوليو/تموز  2017راتبه من يوليو/تموز 

ويوليو/تموز  2017عنه لبوليصة التأمين الطبي الجماعي المعتمدة في الوكالة، وذلك عن الفترة من يوليو/تموز 

 2021.1إلى فبراير/شباط  2019سبتمبر/أيلول من مدفوعات راتبه من  2019

 الوقائع

في الزمن مدار الدعوى الراهنة، كان المدعي موظفا لدى الوكالة بموجب تعيين محدد األجل في وظيفة  .2

 في مخيم البقعة في منطقة شمال عمان في مكتب إقليم األردن. 2عامل نظافة، وذلك على الدرجة 

إجازة َمرضية مطولة، وإجازة َمرضية مسبقة، وإجازة سنوية بشأن ، أخذ المدعي 2015في بداية عام  .3

 حالة طبية. 

، كان المدعي في إجازة خاصة بال أجر لفترات قصيرة تخللتها إجازة سنوية 2017في أغسطس/آب  .4

، كان المدعي في إجازة خاصة بال أجر، وبقي 2017سبتمبر/أيلول  10اعتبارا من ووإجازة َمرضية مسبقة. 

عندما أعلمه أحد مسؤولي خدمات الموارد البشرية  2019يوليو/تموز  23ازة الخاصة بال أجر حتى في اإلج

في إقليم األردن بموجب رسالة أن المجلس الطبي خلص إلى أنه الئق لمواصلة الخدمة في الوكالة استنادا إلى 

دعي أداء واجباته. خالل على إثر ذلك، استأنف الم  2017.2يوليو/تموز  18الفحص الطبي الذي أجري في 

                                                
عي عن الفترة من يفيد المدعي في عريضة الدعوى أن مراده هو استرداد راتبه والمبالغ المقتطعة الخاصة ببوليصة التأمين الطبي الجما 1

خاللها دفع الراتب،  ؛ وكما يرد أدناه، ال يبدو أن هذه التواريخ تدل بدقة على الفترات التي أوقف2019إلى يوليو/تموز  2017يوليو/تموز 

 لقضية. االفترات التي اقتطعت أقساط بوليصة التأمين الطبي الجماعي عنها. لكن، ال تأثير لهذا التضارب على الفصل في أو عن 
ي شرح للسبب أ، إال أنه لم يقدم 2017يوليو/تموز  18تالحظ المحكمة أنه لئن كانت الرسالة المعنية تفيد أن الفحص الطبي جرى في  2

لة على أي تقرير مين لكي تطلب إلى المدعي العودة إلى العمل. وتشير الوثيقة أيضا إلى وجوب مصادقة الوكاالذي جعل الوكالة تنتظر عا
لخاصة بال افترة اإلجازة  نهايةطبي من طبيب خاص "قبل الشروع في إجازتك الَمرضية"، لكن واقع األمر أن هذه الرسالة أرسلت في 

 -المدعي أي قبل خمسة أيام من الرسالة إلى - 2019يوليو/تموز  18تاريخ الفحص هو ، وإن كان مطبعيةأجر؛ فإن كانت هذه أخطاء 

 فتالحظ المحكمة أال تأثير لهذا في الفصل في القضية.  
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 23حتى  2017سبتمبر/أيلول  10، ومن 2017فترات اإلجازة الخاصة بال أجر المعنية في أغسطس/آب 

 ، لم يدفع راتب المدعي إليه، وهذا هو القرار الطعين األول.2019يوليو/تموز 

الة بالنيابة عنه لبوليصة ، أعلم المدعي أن األقساط التي دفعتها الوك2019سبتمبر/أيلول  7في وقت ما قبل  .5

عندما كان المدعي في إجازة  - 2019ويوليو/تموز  2017التأمين الطبي الجماعي في الفترة بين سبتمبر/أيلول 

 .2021إلى فبراير/شباط  2019ستقتطع من راتبه في الفترة من سبتمبر/أيلول  -خاصة بال أجر 

ي إلى الوكالة أن تدفع بأثر رجعي راتبه عن ، طلب المدع2019سبتمبر/أيلول  7بموجب رسالة مؤرخة  .6

زاعما أنه كان في إجازة َمرضية خالل هذه الفترة  2019حتى أغسطس/آب  2017الفترة من أغسطس/آب 

وأنه كان موقوفا عن العمل من جانب الوكالة. باإلضافة إلى ذلك، طلب المدعي إلى الوكالة أن تعيد أقساط 

التي اقتطعت من راتبه الالحق، زاعما أنه لم يستخدم التأمين ولم يقدم لسابقة ابوليصة التأمين الطبي الجماعي 

 طلبات استرداد خالل هذه الفترة. 

، رفض رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم 2019ديسمبر/كانون األول  18بموجب رسالة مؤرخة  .7

وأوضح رئيس  2019،3يو/تموز يول 23إلى  2017سبتمبر/أيلول  10األردن طلب المدعي استرداد راتبه من 

مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن أن الفترة المعنية "اعتبرت إجازة خاصة بال أجر" ألن المدعي استنفد 

مقدما، واإلجازة السنوية. بعد ذلك، رفض رئيس مكتب الموارد  المأخوذةجميع إجازاته الَمرضية، واإلجازات 

دعي السترداد أقساط بوليصة التأمين الطبي الجماعي التي دفعت عنه في البشرية في إقليم األردن طلب الم

. 2021إلى فبراير/شباط  2019السابق، وهي األقساط التي كانت تقتطع من راتبه الشهري من سبتمبر/أيلول 

ضعه أفاد رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن أن المدعي احتفظ بوووهذا هو القرار الطعين الثاني. 

موظفا نشطا أثناء إجازته الخاصة بال أجر، وأنه لم يقدم طلبا إللغاء اشتراكه في بوليصة التأمين الطبي 

 الجماعي، واستمر في االستفادة من تغطيته في التأمين.

 .، رفع المدعي طلب مراجعة قرار2020يناير/كانون الثاني  20في  .8

رد مدير شؤون األونروا في األردن على طلب  ،2020يناير/كانون الثاني  26بموجب رسالة مؤرخة  .9

 مراجعة القرار المقدم من المدعي، وثبّت القرار الطعين. 

                                                
 .92لئن كان المدعي يسعى إلى التعامل مع هذا على أنه قرار إداري جديد، إال أن الواقع خالف ذلك. انظر أدناه الفقرة  3
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 التاريخ اإلجرائي

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، فأرِسلت 2020فبراير/شباط  25في  .10

 إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

فع المدعى عليه طلبا موحدا يلتمس فيه تمديدا استثنائيا للمواعيد النهائية ، ر2020مارس/آذار  19في  .11

دعوى، بما فيها الدعوى الحاضرة، وذلك بسبب عدم قدرته على الوصول إلى المعلومات وإجراء مهام  18في 

 في مناطق عمليات الوكالة. لم يُرسل 19ضرورية أخرى بسبب حاالت اإلغالق التي فرضتها جائحة كوفيد 

 الطلب المذكور إلى المدعين المعنيين وذلك بسبب الظروف االستثنائية، وكذلك لحماية سرية العديد من المدعين. 

، أجابت المحكمة 2020مارس/آذار  29( المؤرخ UNRWA/DT/2020) 046بموجب األمر رقم  .12

 وى الحاضرة.من جملة أمور أخرى طلب المدعى عليه للتمديد االستثنائي للمهلة لرفع رده في الدع

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده على الدعوى، 2020أبريل/نيسان  29في  .13

 فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، قبلت المحكمة الطلب 2020مايو/أيار  10( المؤرخ UNRWA/DT/2020) 062بموجب األمر رقم  .14

 مرة أخرى لرفع رده.الذي رفعه المدعى عليه لتمديد الوقت 

 10، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 2020يونيو/حزيران  9في  .15

 .2020يونيو/حزيران 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، فأرِسل الطلب إلى 2020يونيو/حزيران  23في  .16

 المدعي في اليوم نفسه.

، قبلت المحكمة طلب 2020يوليو/تموز  6( المؤرخ UNRWA/DT/2020) 102بموجب األمر رقم  .17

 المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، فأرِسلت الترجمة 2020أغسطس/آب  12في  .18

 إلى المدعي في اليوم نفسه.



 Case No. UNRWA/DT/JFO/2020/011 

 Judgment No. UNRWA/DT/2022/020 

 

Page 5 of 10 

 حجج المدعي

 يقدم المدعي الحجج التالية: .19

i)  تم إعالمه شفويا أنه أوقف عن العمل في انتظار تشكيل مجلس طبي؛2017يوليو/تموز في ، 

ii) قيم مجلسان طبيان لياقته، بيد أنه لم يصدر قرار عن أي منهما؛  

iii)  وعندما تواصل مع مكتب إقليم األردن، طُلب إليه 2017أوقف راتبه اعتبارا من يوليو/تموز ،

 االنتظار، و

iv) /استجابة لمكالمة هاتفية من موظف آخر، غير أنه لم يتسلم  2019تموز عاد إلى العمل في يوليو

 .2020رسالة العودة إلى العمل حتى فبراير/شباط 

 يلتمس المدعي ما يلي: .20

i)  ؛ 2019إلى يوليو/تموز  2017أن تدفع إليه الوكالة راتبه بأثر رجعي عن الفترة من يوليو/تموز

 و

ii)  ه الحالي بشأن أقساط بوليصة التأمين الطبي الجماعية استرداد جميع المبالغ المقتطعة من راتب

 .2019ويوليو/تموز  2017التي دفعت بالنيابة عنه في الفترة من يوليو/تموز 

 حجج المدعى عليه

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .21

i)  ؛2017أعلمت الوكالة المدعي أنه أحيل إلى إجازة خاصة بال أجر في سبتمبر/أيلول 

ii) دفع راتب المدعي فهي غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث االختصاص  أما جزئية عدم

الموضوعي، وذلك ألن المدعي تقاصر عن تقديم طلب مراجعة قرار على نحو يراعي حسن التوقيت 

 قبل رفع دعواه أمام المحكمة؛
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iii) مدعي سالمة قرار اقتطاع أقساط بوليصة التأمين الطبي الجماعي من راتب المدعي، وذلك ألن ال

 بقي موظفا نشطا مشموال في التغطية التي توفرها البوليصة، كما استمر في االستفادة منها؛

iv)  يجوز للوكالة إعمال اقتطاعات من رواتب الموظفين بموجب اإلطار التنظيمي للوكالة في حالة

 مديونيتهم للوكالة؛ و 

v) يا أو مزاجيا أو أن دافعه كان عجز المدعي عن تقديم أدلة كافية تثبت أن القرار الطعين كان تعسف

 .التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها. .22

 اإلطار القانوني

  ( على ما يلي:3)8ينص النظام األساسي للمحكمة في المادة  .23

يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابيا، بناء على طلب كتابي من المدعي، تعليق 
المواعيد النهائية، أو تعطيلها، أو تمديدها، وذلك لفترة محدودة وفي حاالت استثنائية 
فقط، وال يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النهائية السارية على مراجعة القرار، 

 يد النهائية، أو تمديدها. أو تعطيل هذه المواع

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة: 2.111تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .24

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم عدم مراعاته  .1

 بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين األساسي واإلداري للموظفين وجميع

 1.11اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 

 )أ(، اتباع الخطوة األولى وهي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى:

)أ( مدير المكتب اإلقليمي لألونروا المسؤول عن المكتب اإلقليمي، وذلك في حالة أن 
 ية].[يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليم

]...[ 

يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم  60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خالل  .3

 فيه الموظف إشعارا بالقرار اإلداري الذي سيطعن فيه.

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة: 6.103تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين  .25
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 لألسباب التالية: عوائدهموغيرها من  يجوز إجراء اقتطاعات من رواتب الموظفين

]...[ 

 )ب( المديونية للوكالة؛

]...[ 

 على اآلتي: 106.5تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين  .26

إن مشاركة الموظفين أو أي فئة من فئاتهم في أي خطة حماية صحية ُوضعت بموجب 
فقا وإجبارية أو اختيارية ، يجوز أن تكون مشاركة 4.6النظام األساسي للموظفين رقم 

لخطة الما يحدده المفوض العام. ويجوز إجراء االقتطاعات المتعلقة بمساهماتهم بموجب 
 من رواتب الموظفين المشاركين ومن العوائد األخرى. 

 االعتبارات

 2019إلى يوليو/تموز  2017قرار عدم دفع راتب المدعي من يوليو/تموز 

في المقابل،  2019.4إلى يوليو/تموز  2017راتبه من يوليو/تموز يطعن المدعي في قرار عدم دفع  .27

يحاجج المدعى عليه أن هذا العنصر من الدعوى غير مستوف لشروط المقبولية من حيث االختصاص 

للطعن  وقيتالموضوعي، وذلك ألن المدعي تقاصر عن تقديم طلب مراجعة قرار على نحو يراعي حسن الت

 .أمام المحكمةقبل رفع دعواه  في القرار

، 2017صيرة في أغسطس/آب قيبين من سجل القضية أن المدعي كان في إجازة خاصة بال أجر لفترات  .28

. من حجج المدعي أيضا أنه تواصل مع مكتب إقليم 2019يوليو/تموز  23إلى  2017سبتمبر/أيلول  10ومن 

ي لم يكن في إجازة خاصة بال أجر طيلة األردن على إثر وقف راتبه، وأنه طُلب إليه االنتظار؛ وحيث إن المدع

، فما كان لدفع راتبه أن يتوقف بشكل كامل حتى أكتوبر/تشرين األول 2017أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 

، أن راتبه أوقف في موعد أقصاه وفق المعقول . ترى المحكمة أن المدعي علم، أو كان ينبغي له أن يعلم2017

 31بذلك تقضي أن المدعي كان على علم بالقرار الطعين بحلول ، و2017نهاية أكتوبر/تشرين األول 

 . 2017أكتوبر/تشرين األول 

                                                
 أعاله. 1الفترات التي يلتمس المدعي استرداد راتبه عنها، انظر الحاشية في شأن تواريخ  4
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، التي ترفض طلبه السترداد 2019ديسمبر/كانون األول  18لئن كان المدعي يصف الرسالة المؤرخة  .29

الة السابق المتخذ راتبه الضائع، على أنها القرار الطعين، إال أن هذا ليس قرارا جديدا بل رفضا لفسخ قرار الوك

 .2017في عام 

يوما  60لّما كان ذلك، بدأ سريان المهلة الزمنية المضروبة على طلب مراجعة للقرار الطعين البالغة  .30

 2017ديسمبر/كانون األول  31، وكان أمام المدعي حتى تاريخ 2017نوفمبر/تشرين الثاني  1تقويميا في 

 20لكن، تبين الوثائق المرفوعة أن المدعي قدم طلبه لمراجعة القرار في  5لرفع طلبه لمراجعة القرار.

، وبهذا تخلص المحكمة إلى أن المدعي تقاصر عن تقديم طلب مراجعة قرار في 2020يناير/كانون الثاني 

مة. لّما ( قبل رفع دعواه أمام المحك3)2.111الوقت المالئم وفقا لقاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 

كانت المحكمة ال تملك والية اإلعفاء من هذا الشرط، فإنها تخلص إلى أن هذا العنصر من الدعوى غير مستوف 

 لشروط المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي.

قرار االقتطاع من راتب المدعي لقاء األقساط التي دفعت بالنيابة عنه لبوليصة التأمين الطبي الجماعي عن 

  2019ويوليو/تموز  2017يوليو/تموز  الفترة من

لقاء األقساط التي الالحق يطعن المدعي أيضا في قرار الوكالة القاضي بإعمال اقتطاعات من راتبه  .31

 2017دفعتها الوكالة سابقا بالنيابة عنه لصالح بوليصة التأمين الطبي الجماعي في الفترة من يوليو/تموز 

ه فيحاجج أن القرار الطعين الثاني جاء مراعيا لألصول، وذلك ألن أما المدعى علي 2019.6ويوليو/تموز 

المدعي بقي موظفا نشطا مشموال في التغطية التي توفرها بوليصة التأمين الطبي الجماعي، كما استمر في 

االستفادة منها؛ وتحاجج الوكالة أنه يجوز إعمال اقتطاعات من رواتب الموظفين بموجب اإلطار التنظيمي 

 لة في حالة مديونيتهم للوكالة.للوكا

يبين من سجل الدعوى أن المدعي لم يطلب إلى الوكالة قَط إلغاء تغطيته في بوليصة التأمين الطبي  .32

الجماعي عندما أخذ اإلجازة الخاصة بال أجر، كما استمر هو وعائلته في االنتفاع من التغطية في بوليصة 

                                                
لعمل التالي في ا، ولذلك مدد الموعد النهائي إلى يوم 2017ديسمبر/كانون األول  30يوما التقويمية في يوم السبت  60انقضت مهلة الـ 5

 .    2017ديسمبر/كانون األول  31مكتب إقليم األردن، أي يوم األحد الموافق 
 أعاله. 1في شأن تواريخ الفترات التي يلتمس المدعي استرداد راتبه عنها، انظر الحاشية  6
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خاصة بال أجر؛ لّما كان ذلك، تعتبر المحكمة أن المدعي كان على  التأمين الطبي الجماعي عندما كان في إجازة

 علم أنه ما زال مشموال في تغطية بوليصة التأمين الطبي الجماعي خالل إجازته الخاصة بال أجر.

يتجلى من سجل القضية أيضا أن الوكالة دفعت أقساط المدعي في بوليصة التأمين الطبي الجماعي    .33

بالنيابة عنه خالل إجازته الخاصة بال أجر. وعليه، تشكل هذه المدفوعات مديونية لصالح الوكالة، وبذلك 

 .6.103ليين رقم اقتطعتها الوكالة من راتب المدعي بموجب قاعدة النظام اإلداري للموظفين المح

أما الحجج األخرى التي قدمها المدعي، فهي إما غير مثبتة، أو ال اعتداد بها، أو أنها ال تثبت حقه في  .34

 االنتصاف.

لّما كان ذلك، وحيث إن المدعي عجز عن إثبات أن قرار االقتطاع من راتبه الالحق األقساط التي دُفعت  .35

كان  2019ويوليو/تموز  2017لجماعي في الفترة من سبتمبر/أيلول بالنيابة عنه ألجل بوليصة التأمين الطبي ا

قرارا تعسفيا أو مزاجيا، أو أن دافعه كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، أو أنه اعتراه خلل 

  إجرائي أو خطأ في القانون، فال مناص من رد هذا العنصر من الدعوى.
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 الخالصة

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

 الدعوى مردودة.

 

 )وقّع( 

  القاضية يوهانا شوخنبروك

 2022مايو/أيار  31بتاريخ 

 .2022مايو/أيار  31أدِخل في السجل بتاريخ 

 

 )وقّع(                                                                            

 األونروا للمنازعات، عّمانإليزابيث إلمور، رئيسة قلم محكمة 
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