
 لالستئناف املتحدة األمم حمكمة

 
 

 

17-20441 (A) 

 

  
 UNAT-760-2017 رقم احلكم

 الدين سعد
 (املستأنف)

 ضد
 وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم لوكالة العام املفوض

 (األونروا) األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني
 (ضده املستأنف)

 
 احلكم
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      لوسيك         ريتشارد        القاضي
        هالفيلد      مارات         القاضية

     6372-    7301  :   رقم        القضية
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       املوظفني        مبساعدة       املكلف         القانوين       املكتب  ،    خلف     أبو      عامر  :     الدين     سعد       السيد      حمامي
       املوظفني        مبساعدة       املكلف         القانوين       املكتب  ،        العباسي      مجيلة
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  .      فيليكس  -       توماس        ديبورا         القاضية       احملكمة      هيئة      ترتأس  
     رقررم      احلكرم    ضرد         اسرتئنا   (         االسررتئنا       حمكمرة )          لالسرتئنا         املتحردة      األمررم      حمكمرة     علر        معرروض -   7

UNRWA     / DT  / 2016    / 033    ،  وتشررليل       إلغاثررة        املتحرردة      األمررم        لوكالررة         التابعررة          املنازعررا       حمكمررة    عررن        الصررادر        
       نررررروفمر /     الثررررراين       تشررررررين    70   يف  (          للمنازعرررررا          األونرررررروا      حمكمرررررة )      األدىن       الشرررررر    يف            الفلسررررر ينيني        الالجئرررررني
        الالجئرررررني        وتشرررررليل       إلغاثرررررة        املتحررررردة      األمرررررم        لوكالررررة       العرررررام       املفررررروض    ضرررررد       الررررردين     سرررررعد      قضررررية   يف  ،     6372

       كررانو    1   يف          االسرتئنا       ب لرب       الردين     سرعد     حممرد     زهررر       السريد      تقردم     وقرد  .     األدىن       الشرر    يف            الفلسر ينيني
  .    6371       فراير /    شباط   2   يف          االستئنا      عل      رده       العام       املفوض      وقدم  ،     6372       ديسمر /    األول

 
 واإلجراءات الوقائع

  : (7 )    فيها       م عو     غر         التالية         الوقائع -   6
   يف   “ A ”       الفئرة    من     حملي      موظف      بصفة       املدعي  ُ  ُعني  ،     7711       يناير /     الثاين       كانو    7    من         اعتبارا  … 

       تشررررين    76    مرررن          واعتبرررارا  .  7       اخل ررروة  ،  5        الدرجرررة   يف  ،      لبنرررا        إقلررريم      مكترررب   يف          ميكرررانيكي       مسررراعد       وظيفرررة
      بصررررفة       األرد        إقلرررريم      مكتررررب   يف          ميكررررانيكي       مسرررراعد       وظيفررررة    إىل       املرررردعي  ُ   نُقررررل  ،     7711        أكترررروبر  /     األول
  .       نفسيهما        واخل وة        الدرجة     عل       وبق       ملرتب      موظف

    إىل        تقاعرده     بعد      أعيد   مث  ،      مبكرا       طوعيا        تقاعدا       املدعي  ُ   ُمنح  ،     6377       يوليه /   متوز    07    من         اعتبارا  … 
  .       الوكالة   يف       موظفا       املدعي     يكن   مل  ،       الدعوى     هبذه        املتعلق       الزمن    ويف  .     6377    آب /     أغس س   يف       لبنا 

      ال رري        الترريمني        بوليصررة   يف   ُ      وُمعاليرره    هررو        تسررليله       املرردعي     طلررب  ،     6377       أغسرر س /  آب    71   يف  … 
  .    طلبه      رفضت         الوكالة    أ      بيد  ،      لبنا        إقليم      ملكتب         اجلماعية

      ملكترررب         اجلماعيرررة      ال ررري        التررريمني        بوليصرررة   ُ   ِّ  نُرق ِّحرررت  ،     6376       ينررراير /     الثررراين       كرررانو    7    مرررن         اعتبرررارا  … 
      ملكترب         اجلماعيرة      ال ري        التيمني        بوليصة   يف         التسليل         صراحة         أجاز      اليت   1- 5        الفقرة       إلضافة       لبنا        إقليم
         تقاعرردهم     لرردى       لبنررا     إىل         انتقلرروا       الررذين         لألونررروا       األخرررى          اإلقليميررة        املكاتررب    مررن            للمتقاعرردين       لبنررا        إقلرريم
  . “       لألونروا       مجاعية    طي     أتمني        بوليصة      بفعل         السابقة       السنة   يف        مؤم نني        يكونوا    أ        شري ة ”
    عررن         ابلنيابررة       املرردعي     ابررن     طلررب  ،     6371        أكترروبر /    األول       تشرررين    63       مؤرخررة          إلكرتونيررة       رسررالة      مبوجررب  … 

  .     لبنا        إقليم      ملكتب         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة   يف       املدعي       وزوجة       املدعي       تسليل      أبيه
        املرررروارد       مسرررراعد      أعلررررم  ،     6371       ديسررررمر /    األول       كررررانو     71       مؤرخررررة          إلكرتونيررررة       رسررررالة      مبوجررررب  … 

   7    مرن         اعتبرارا      طلبره     علر        وافقرت         الوكالرة    أ        املردعي       لبنرا        إقلريم      مكترب   يف         البشرية        املوارد       دائرة   يف         البشرية
    أ        شرررفهيا       املررردعي  ُ   ِّ أُعلِّرررم  ،     6371       ديسرررمر /    األول       كرررانو     03   يف     لكرررن  .     6371       ديسرررمر /    األول       كرررانو 
      شرررؤو       مررردير     انئرررب     شرررر   ،     6375       ينررراير /     الثررراين       كرررانو     67       مؤرخرررة       رسرررالة       ومبوجرررب  . ُ    ُفسررر ت         املوافقرررة
      جعلرره         لألونررروا       الصررحي        الترريمني   يف         التل يررة    عررن        للمرردعي       امل ررول         االنق ررا     أ         للمرردعي       لبنررا    يف         األونررروا
  .     لبنا        إقليم      ملكتب         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة      بنود      مبوجب         للتسليل      مؤهل    غر

       لبنرا    يف         األونرروا      شرؤو       مردير     انئب       لقرار        مراجعة       املدعي     طلب  ،     6375       فراير /    شباط    61   يف  … 
  .     لبنا        إقليم      ملكتب         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة   يف        وزوجته    هو         لتسليله        الرافض

__________ 

  .  71   إىل    6                             احلكم املستينف ضده، الفقرا  من   (7 ) 
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   يف         األونرررروا      شرررؤو       مررردير       أبعمرررال        القرررائم    رد  ،     6375      مرررارس /    آذار    61       مؤرخرررة       رسرررالة      مبوجرررب  … 
  .     لبنا    يف         األونروا      شؤو       مدير     انئب      قرار       وثب ت  ،       القرار        مراجعة     طلب     عل        لبنا 

رررلت  .          للمنازعرررا          األونرررروا      حمكمرررة    إىل       دعرررواه       املررردعي     رفرررع  ،     6375       يونيررره /      حزيرررا     66   يف  …     ُ   ِّ  وأُرسِّ
  .    6375       يونيه /      حزيرا     60   يف      عليه       املدع     إىل        الدعوى

ررل   مث  ،   رد      لرفررع       الوقررت        لتمديررد      طلبررا      عليرره       املرردع      رفررع  ،     6375       يوليرره /   مترروز    60   يف  …         ال لررب  ُ   ِّ أُرسِّ
  .    6372       يوليه /   متوز    62   يف       املدعي    إىل

     طلررررب   ُ ِّ قُبِّرررل   (،     UNRWA     / DT  / 2015 )     311     رقرررم      األمررررر       ومبوجرررب  ،     6375       يوليررره /   متررروز    61   يف  … 
  .      الدعوى     عل     رد      لرفع       الوقت        لتمديد      عليه       املدع 

        َي بوليصرررريَتي     مررررن         مقت فررررا       أيضررررا      ورفررررع  ،    رده      عليرررره       املرررردع      رفررررع  ،     6375       أغسرررر س /  آب    77   يف  … 
  .    الرد        ملحقا    يف      6376   و      6377       لعامي       لبنا        إقليم      ملكتب          اجلماعيتني      ال ي        التيمني

       املرررردع   ُ   أُمرررر   (،     UNRWA     / DT  / 2016 )     317     رقرررم      األمررررر       ومبوجرررب  ،     6372      مرررايو /   أاير    75   يف  … 
       لعررررامي       لبنرررا        إقلرررريم      ملكترررب          اجلمررراعيتني      ال رررري        التررريمني        َي بوليصرررريَتي     مرررن         الكاملرررة        النسرررر ة  ُ    ُيظهرررر    أب       عليررره

  .    6376   و     6377
          الكررراملتني          اجلمررراعيتني      ال ررري        التررريمني        َي بوليصررريَتي       عليررره       املررردع      رفرررع  ،     6372      مرررايو /   أاير    67   يف  … 

      اإلذ       عليره       املردع      طلرب     كمرا   ،       املردعي    عرن      احللب      بصفة      6376   و      6377       لعامي       لبنا        إقليم      ملكتب
  . “     اخلدمة       ومقدم         األونروا    بني       العقد      سرية     حفظ     هبد        معنية       أجزاء      متويه      بشي          مرافعا        لتقدمي ”
       وافقررت  ،     6372       أغسرر س /  آب    71       املررؤر   (     UNRWA     / DT  / 2016 )     351     رقررم      األمررر      مبوجررب  … 

          اجلمراعيتني      ال ري        التريمني         لبوليصريت        املموهرة       النسخ       احملكمة    إىل      يرفع    أب       عليه       املدع      طلب     عل        احملكمة
  .    6376   و      6377       لعامي

     351     رقررررررررررررم      األمررررررررررررر     علرررررررررررر      رده      عليرررررررررررره       املرررررررررررردع       قررررررررررررد م  ،     6372       أغسرررررررررررر س /  آب    07   يف  … 
( UNRWA     / DT  / 2016     .)   رررررلت  ،     6372       سررررربتمر /     أيلرررررول   1    ويف            اجلماعيترررررا       ال ررررري        التررررريمني         بوليصرررررتا  ُ   ِّ  أُرسِّ

  .     املدعي    إىل      مموهة       بصيلة      6376   و      6377       لعامي
      بررررررفض       حكمهرررررا           للمنازعرررررا          األونرررررروا      حمكمرررررة       أصررررردر   ،     6372       نررررروفمر /     الثررررراين       تشررررررين    70    ويف -   0

      6377       يوليره /   متروز    07    مرن         اعتبرارا        السرار         تقاعرده     بعد      يرفع   مل       الدين     سعد       السيد    أ        احملكمة      ورأ   .      ال لب
       إقلرريم      ملكتررب         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة   يف        تسررليله      بعرردم         القاضررية         الوكالررة        قرررارا         ملراجعررة     طلرب    أ 

   يف        ب عنهررا       يتعلررق      فيمررا          املقبوليررة      شررروط        الرردعوى       تسررتوى   ال       وبررذلك  ،     6375       فرايررر /    شررباط    61    حررى       لبنرا 
    هو     فيه        امل عو         القرار    أ     إىل       احملكمة       وخلصت  .     6371       ديسمر /    األول       كانو     03     قبل        املت ذة          القرارا 

      ملكتررب         اجلماعيرة      ال رري        التريمني        بوليصرة   يف        وزوجترره       الردين     سرعد       السرريد        بتسرليل        القاضري        القرررار     فسرخ      قررار
     الريت         السرابقة          للقررارا        أتكيردا     يكرن   مل        القررار      وهرذا  .     6371       ديسرمر /    األول       كانو     03       املؤر   ،      لبنا        إقليم

       يسررتويف        الرردعوى    مررن      اجلررزء     هررذا     فرر        ولررذا          اجلماعيررة       ال رري        الترريمني        بوليصررة   يف          تسررليلهما      برررفض     قضررت
         املواعيد     ضمن       احملكمة      أمام        ودعواه        القرار        ملراجعة      طلبه     رفع    قد     كا        الدين     سعد       السيد    أل           املقبولية      شروط
  .  هبا        املعمول          النهائية

     زمن   يف       لبنا    يف         السارية         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة    أ            للمنازعا          األونروا      حمكمة       والحظت -   1
    مرن           املتقاعدين         األونروا       موظفي     ف    ،       التيمني     عقد       ومبوجع  .     خاصة      شركة    مع     أتمني     عقد    عن       عبارة        الدعوى
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         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة   يف         التسليل         وخيتارو          تقاعدهم     لدى       لبنا     إىل         ينتقلو        الذين         األقاليم     مجيع
         السررابقة       السررنة   يف        مررؤم نني        يكونرروا    أ        شررري ة          البوليصررة   يف        لالشرررتا         ابألهليررة         يتمتعررو        لبنررا        إقلرريم      ملكتررب
         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة       أحكررام    أ        احملكمررة       والحظررت  .        لألونررروا       مجاعيررة    طرري     أتمررني        بوليصررة      بفعررل
         الوكالررة     وأ   ،       الرجعرري      األثررر    إىل       يت ررر      نصررا      تشررمل   ال         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة     وأ   ،        للوكالررة     ميررة    إلزا
    أ       وحيرر   .      العقررد      مبوجررب       جررائزا     هررذا     يكررن   مل    إ        سررابقني       مرروظفني        لتسررليل           االجتهاديررة        السررل ة     متلررك  ال

     تعررني     فقررد  ،        األونررروا        توفرهررا       مجاعيررة    طرري     أتمررني         ببوليصررة      6371     عررام   يف        مؤم نررا     يكررن   مل       الرردين     سررعد       السرريد
  .      وزوجته       الدين     سعد       السيد       تسليل     عل        مبوجبه       وافقت      الذ          القانوين    غر        قرارها      تفسخ    أ          الوكالة     عل 
    مررن       طويلررة     فرررتة         الوكالررة     أتخررر    أب        الرردين     سررعد       السرريد       ادعرراء           للمنازعررا          األونررروا      حمكمررة       ورفضررت -   5

   يف     عمررل      الررذ        الرردين     سررعد       للسرريد       ينبلرري     كررا      فقررد  .      خمالفررة      يشرركل        تسررليله       مسرريلة     علرر       الرررد   يف       الررزمن
  ُ     تُقت ررع         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة       أقسرراط    أب      علررم     علرر       يكررو     أ       عامررا    03     علرر       تزيررد     فرررتة         الوكالررة
        الترريمني        بوليصرة       أقسراط     دفرع      إليره  ُ    يُ لرب   مل     أنره      أغفرل    قرد       الردين     سرعد       السريد      يكرو     أ       احملرال     ومرن  .     شرهراي
     علرر        وعررالوة  . ُ   رُفرض    قررد         للتسرليل      طلبرره    أ      علر       دل      مررا     وهرو  ،      تقررو ي     شرهر    كررل      هنايرة   يف         اجلماعيررة      ال ري
         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة    أو       لبنررا        إقلرريم      ملكتررب         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة   يف     تكررن  مل  ،    ذلررك
        ال رروعي        تقاعررده      اتريررخ   يف        وزوجترره       الرردين     سررعد       السرريد       تسررليل         للوكالررة     جتيررز      نصررو        األرد        إقلرريم      ملكتررب
  .    6376       يناير /     الثاين       كانو    7      وقبل  ،      املبكر
  .     ال لب           للمنازعا          األونروا      حمكمة      رفضت  ،     عليه       وبناء -   2
 

 املذكرات
      الدين     سعد       السيد    من       املقدم          االستئناف  

       قرارا    أب      قضت       حينما         القانو      حي      ومن         الوقائع     حي     من           للمنازعا          األونروا      حمكمة       أخ ي  -   1
رررذ    قرررد    مل      وأبنررره      6377     عرررام   يف         اجلماعيرررة      ال ررري        التررريمني        بوليصرررة   يف       الررردين     سرررعد       السررريد       تسرررليل      بعررردم    خ اُّتخ

         تقييمها      وعدم         الواضحة       األدلة   يف       نظرها     عدم     خالل    من      وذلك  ،      الوقت     ذلك   يف        للقرار        مراجعة    أ   ُ    ُت لب
       الرردين     سررعد       السرريد     ممثررل    بررني         املراسررال     مررن        الواضررح     ومررن  .     6371     عررام   يف        الصررادر         النهررائي        القرررار      اتريررخ
          النهائيرة         املواعيرد       تفعيرل        يسرتتبع    أ       كرن      هنرائي      قررار    أ       6377     عرام   يف   ُ   يُت رذ   مل     أنره         البشررية        املروارد        ودائرة
   يف        الصرررادر         النهرررائي        القررررار    أ      خ ررري    عرررن           للمنازعرررا          األونرررروا      حمكمرررة      ورأ   .       القررررار        مراجعرررة     طلرررب       لتقررردمي
  .      األصرررلي        القررررار        مراجعرررة     طلرررب    قرررد     يكرررن   مل       املررردعي     وأ       اثنيرررا       قررررارا     كرررا       6371       ديسرررمر /    األول      كرررانو 

         الوكالة    أ       ذكر        حينما       حكمها    من   1        الفقرة   يف     خا       بوجه         الوقائع     حي     من         األونروا      حمكمة        وأخ ي 
       أخ رر          البشررية        املروارد       دائررة    أ      تبرني        فاألدلرة  .        اجلماعيرة      ال ري        التيمني        بوليصة    إىل         االنضمام      طلبه      رفضت
       تقرر ر       سرابقة  ُ    ِّ ُتشرك ِّل      حالرة    مثرة    أب       6377       أغسر س /  آب    75       مؤرخرة          إلكرتونيرة        برسرالة       الردين     سرعد       السيد
   .      لبنا    يف         األونروا      شؤو       مدير     انئب    مع    ُ    سُتناقش       حالته     وأ            استثنائية      ظرو       وجود      فيها
       قررررارا       تلقيرره      مبلرررد  ،     6375       فرايررر /    شرررباط    61   يف        القرررار        مراجعررة      طلبرره       الررردين     سررعد       السرريد       وقررد م -   1

   ُ   وُنصرررح      6371       ديسرررمر /    األول       كرررانو      قبرررل      هنرررائي      قررررار    أ       يصررردر   مل     أبنررره         االعتقررراد    إىل  ُ   ُدفرررع     وقرررد  .      هنائيرررا
     علر        اعتمرد     وقرد  .       اجلمراعي        التريمني     علر   ُ     أُدخلرت     الريت         التلررا     عرن          املعلومرا      آخرر      تلقري        ابنتظار       شفهيا

     عل        وعالوة  .      نصحهم    إىل        الركو         املعقول    من     أنه      ارأتى        والذين  ،        الوكالة       مسؤويل    من    له      َّ  املقدَّمة          املعلوما 
       بنشراط      يسرع        الردين     سرعد       السريد     كا    ،         البشرية        املوارد       دائرة    مع          املتواصلة         املراسال     من      يتبني      وكما  ،    ذلك
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      ال ررري        التررريمني        بوليصرررة   يف       عاليررره ُ مُ     مرررع        إدراجررره      بشررري         أسرررئلته    عرررن       هنائيرررة       إجابرررة     علررر        احلصرررول    إىل      ودأب
        مراجعة     طلب    من       منعته     اليت       وحدها    هي         الوكالة    هبا       زودته     اليت         واملضللة          املتضاربة          املعلوما      وأ   ،        اجلماعية
       حقوقره    عرن      َ يت رلَ    مل      وأنره  ،     حسرنة       وبنيرة      بردأب       تصرر       أنره       األدلرة    مرن        الواضرح     ومرن  .     أبكرر     وقرت   يف        القرار
  .     األصول     حسب          ابإلجراءا        وتقيد
       أع وه       حينما     اجلد      ميخذ         الوكالة      ممثلي       أقوال      ألخذه       الدين     سعد       السيد     عل        اللوم       إلقاء      كن    وال -   7

َ  يُرذَكر       بينمرا  ،        اجلماعيرة      ال ري        التريمني        بوليصة   يف        تسليله     يتم    أب        ووعدا       واضحا       توقعا      أنره      نفسره       الوقرت   يف  ُ  
    إىل         استنادا       األوا       فوا      بعد     جاء      6375     عام   يف      طلبه     وأ         القرار        ملراجعة      طلبا        املناسب       الوقت   يف      يقدم  مل

  .    6376     عام   يف       ملعدلة ا         بصيلتها         وشروطها          وأحكامها         اجلماعية      ال ي        التيمني         لبوليصة        اجلديدة         القواعد
      مرؤهال      6376     عام   يف        اجلديدة         القاعدة      صدور     عند     كا         ِّ املستينِّف    أب      علم     عل          الوكالة       وكانت -    73

      تفسرر     وأ   .    احلرني     ذلرك    حرى        التيمني   يف      مسلال      وكا       6377     عام   يف        استقال     أنه    مبا        التيمني   يف        لإلدراج
  ُ    يُعرزى     إمنرا        اجلديردة         اجلماعيرة      ال ري        التريمني         ببوليصرة     عمرال        التريمني   يف         التسرليل      شرروط       يسرتويف   ال     أنه      يفيد

  .       للتسليل         النهائي       املوعد        انقضاء    حني    إىل       قضيته       أرجي      اليت         الوكالة    إىل        مباشرة
        لتراريخ      سرليم       تقيريم       إجرراء     دو        العرام       املفروض     حلج        بقبوهلا           للمنازعا          األونروا      حمكمة        وأخ ي  -    77

        اإلدارة      لصاحل        املنحاز           للمنازعا          األونروا      حمكمة    هنج    مع     ذلك         ويتماش   .     َّ  املقدَّمة       األدلة     خالل    من        القضية
  .    أخرى      قضااي   يف
       السريد      قضرية        برفضرها         القانو      حي      ومن         الوقائع     حي     من           للمنازعا          األونروا      حمكمة        وأخ ي  -    76
      ال رري        الترريمني        بوليصررة       وشررروط       أحكررام   يف       احملررددة          النهائيررة          للمواعيررد       تثررل   مل     أنرره      أسرراس     علرر        الرردين     سررعد

    أ    ُ   يُثبرت      الرذ         القضرية      اتريرخ   يف      تنظرر    ومل       األدلرة       تقييم   يف           للمنازعا          األونروا      حمكمة        وأخ ي   .        اجلماعية
رررذ         النهرررائي        القررررار        السررريد      وكرررا   .     6377     عرررام   يف  ُ   ِّ قُرررد ِّم     طلرررب      بشررري       6371       ديسرررمر /    األول       كرررانو    يف    خ اُّتخ
       األدلررة    مررن      يتضررح        ومثلمررا  .        الوكالررة    مررن      واضررح    رد     علرر        احلصررول    إىل         الراميررة       جهرروده   يف      دؤواب       الرردين    سررعد
    حرني    إىل         ابالنتظرار  ،    عرام    كرل   يف  ،  ُ   وُنصرح  ،     تقصر     قرد      ف نه  ،        الوكالة        ومسؤويل      ممثله    بني         ابملراسال          املتعلقة
      حمكمرة      إليره      ذهبت     وما  .          ابملتقاعدين         املتعلقة        اجلديدة         القواعد      صدور    حني     وإىل        التيمني       لشركة         الوكالة      تلير

         الوكالرررة       رفضررته    قررد         لتسررليله      قدمرره      الررذ        ال لرررب    أ     مررن       حكمهررا    مررن    65        الفقرررة   يف           للمنازعررا          األونررروا
      تقبرل   مل        التريمني      شرركة    أب         الواقرع   يف        أبللتره          فالوكالة  .       للصواب      جمانب    هو      6377       أغس س /  آب   يف       شفهيا
        إضرافته       حماولرة       واصرلت       لكنهرا  ،     طلبره      ترفض   مل     فهي      ولذا  .       إلدراجه       جهدها       قصارى       ستبذل       لكنها  ،       إدراجه
      6376     عرررام   يف        النفررراذ     حيرررز        اجلديررردة         القواعرررد      دخلرررت        فحينمرررا  ،    ذلرررك     علررر        وعرررالوة  .       التررريمني        بوليصرررة    إىل

         تقاعرردوا    قررد       كررانوا       الررذين       أولئررك         اسررتبعاد     دو         الترريمني   يف           املتقاعرردين     مجيررع       إبدراج        السررما      علرر        ونص ررت
     وقررد  .       اجلديرردة         القواعررد       ألحكررام      وفقررا      6376     عررام   يف        الترريمني   يف       تدرجرره    أ          لألونررروا       ينبلرري     كررا    ،       ابلفعررل
    طري     أتمرني        بوليصرة      مبوجرب        مرؤم نني       كرانوا        والرذين       ابلفعرل         تقاعردوا       الرذين        املروظفني        اجلديردة         القواعرد     مشلت
  .       السابقة       السنة   يف         لألونروا       مجاعية
    مرن           للمنازعرا          األونرروا      حمكمرة      إليره   ُ   خُلصرت    مرا   يف       الردين     سرعد       السيد      ي عن  ،    ذلك    إىل        وإضافة -    70
    أ        ينبلري      وكرا       عامرا    03     علر       تزيرد     مردة         الوكالرة   يف     عمرل     ألنره  ُ   رُفرض    قرد      طلبه    أ       يعلم    أ        ينبلي     كا      أنه

         لبوليصة       أقساط    أ      دفع      إليه  ُ    يُ لب   مل      وأنه      شهراي  ُ     تُقت ع         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة       أقساط    أ       يعر 
    أ        بوسرررعه     يكرررن   مل  ،      اجلديرررد        التررريمني     عقرررد      صررردور       ينتظرررر    أب   ُ   ُنصرررح     أنررره      فحيررر   .        اجلماعيرررة      ال ررري        التررريمني
ذ    قد       هنائيا       قرارا    أ       يفرتض   .      التيمني        بوليصة    إىل     ضمه      بعدم    خ اُّتخ
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         األونرررروا      حمكمرررة    عرررن        الصرررادر      احلكرررم          االسرررتئنا       حمكمرررة      ترررنقض    أ        الررردين     سرررعد       السررريد       وي لرررب -    71
      ال رري        الترريمني        بوليصررة    إىل     ضررمه      بعرردم         الوكالررة      قرررار      تللرري     وأ        فيهررا        للفصررل        الرردعوى     ترررد     وأ            للمنازعررا 
        6376      لعرررام         اجلماعيرررة      ال ررري        التررريمني        بوليصرررة       وشرررروط       أحكرررام        تقتضررريه       حسررربما        وزوجتررره    هرررو         اجلماعيرررة

  .     قضيته   يف       املفرط        التيخر      بسبب       وتوتر       معنو      ضرر    من     حلقه     عما         بتعويضه     أتمر    وأ 
 

      العام       املفوض    رد  
    أ            اسررتنتاجها   يف         القررانو      حيرر     مرن    أو         الوقررائع     حيرر     مررن  ،          للمنازعرا          األونررروا      حمكمررة     ُّت ر    مل -    75

         الوكالرة       اُّترذاا        منفصرلة        قررارا      خرالل    مرن   ُ   رُفضت    قد      6371     عام     قبل        املقدمة       الدين     سعد       السيد       طلبا 
   يف       الرردين     سررعد       السرريد      جانررب    مررن     طعررن    أ     أ    مث     ومررن  ،     6371       ديسررمر /    األول       كررانو       قرررار      صرردور     قبررل

       النظرر       إعرادة      ي لرب   مل     ألنه          املقبولية      شروط       يستويف   ال      6371       ديسمر /    األول       كانو      قبل        املت ذة          القرارا 
  .     األسبق          القرارا       بتلك      يتصل      فيما
        أثبتترره      الررذ        النحررو     علرر         القضررية     هررذه       أحرردا        تسلسررل    أ            للمنازعررا          األونررروا      حمكمررة     حكررم       ويرررهن -    72
  .      املسائل     تلك      بشي        حكمها   يف        ابلكامل         االعتبار   يف  ُ   أُخذ    قد           للمنازعا          األونروا      حمكمة     عل          املعروضة       األدلة
       تقد ه      تثبت      أدلة    أ       يقدم   مل       الدين     سعد       السيد    أ       صواب    عن           للمنازعا          األونروا      حمكمة      ورأ  -    71
    عرررن   ُ   خُلصرررت      ف هنرررا      ولرررذا  .     6371       ديسرررمر /    األول       كرررانو       قررررار     قبرررل         الوكالرررة       اُّتذتررره      قررررار    أ         ملراجعرررة      طلبرررا

  .    6371       ديسمر /    األول       كانو       قرار   يف     سوى       ال عن    له    حيق     يكن   مل     أنه    إىل      صواب
      برررفض        منفصررلة        قرررارا       اُّتررذ          الوكالررة    أ     إىل      صررواب    عررن           للمنازعررا          األونررروا      حمكمررة    ُ   وخُلصرت -    71

   /    األول       كرانو    يف        الصرادر    بره       املتصرل         والقررار      6371     عرام   يف       املقردم      طلبره     قبرل       الردين     سعد       السيد       تسليل
       الفرتة   يف         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة   يف      مسلال     يكن   مل       الدين     سعد       السيد    أ       وكو   .     6371       ديسمر
      جانررب    مرن         انفرراداي     عمرال      ثرل      6371     عرام   يف       وطلبرره      6377     عرام   يف      األول      طلبره      تقردمي      اتريرخ    برني         الفاصرلة
      شريهنا    مرن     كرا          موضروعية        مؤشررا      عردة    مثرة  ،    ذلرك     علر        وعرالوة  .   له        ابلنسبة         قانونية     آاثر      عليه      ترتتب         الوكالة
     ذلرك   يف    مبرا  ،       ابلنلا       تكلل   مل      6371     عام     قبل        املقدمة        طلباته    أ      عل        الدين     سعد       للسيد       بوضو       ترهن    أ 
  .     6371     عرام   يف       املقردم      طلبره      اتريرخ    إىل      وصروال      6377     عرام   يف      األول      طلبره     بعد       إجراء    أ          الوكالة      اُّتاذ     عدم

      لرررفض      أتكيررد       مبثابررة    هرري         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة   يف      مسررلل    غررر     أبنرره       الرردين     سررعد       السرريد        ومعرفررة
        إخ اره      وليس          البوليصة   يف        تسليله    هو     كا    ،        املضمو      حي     من  ،     طلبه       موضو     أو       نتيلة    أ      حي   ،     طلبه
ل    قد     كا      إذا    مبا   . ال    أم      فيها  ُ   ِّ ُسل ِّ
         الوكالررة    أ      سرروى      يثبررت   ال       الرردين     سررعد       السرريد       قرردمها     الرريت       األدلررة     سررلل     فرر    ،    ذلررك     علرر        وعررالوة -    77

       مؤرخررررة          إلكرتونيررررة       رسررررالة    إىل         اسررررتنادا           اسررررتثنائية      بصررررفة      6377     عررررام       املقرررردم      األول      طلبرررره   يف       ابلنظررررر       تعهررررد 
     أيرررة     علررر       دليرررل    أ        الررردين     سرررعد       السررريد      يقررردم   مل  ،       فصررراعدا       الوقرررت     ذلرررك      ومنرررذ  .     6377       أغسررر س /  آب   75

      بررذلك     وهررو  .        للتسررليل      طلبرره       الرردين     سررعد       السرريد        اسررتينف       حينمررا  ،     6371     عررام    حررى         األونررروا    مررع        مراسررال 
     علر        خدعتره    أو       ضرللته    قرد         الوكالرة    أب       البت           للمنازعا          األونروا      حملكمة      يسوغ    أ       شينه    من      دليل    أ       يقدم  مل

      األول      طلبه    بني         الفاصلة       الفرتة   يف      طلبه      رفضت    قد         الوكالة    أ        إدرا        بوسعه     كا      أنه       إثبا     إىل      يهد     حنو
       املقردم       الردين     سرعد       السريد     طلرب        ومضرمو       سريا     أ      كمرا  .     6371     عرام       املقردم       وطلبه      6377     عام       املقدم
   .     6377     عام       املقدم      األول       ال لب     وضع        متابعة     يكن   مل     منه       القصد    أ     إىل       بوضو        يشرا       6371     عام
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         معلومرا       6371     عرام     قبرل      تلقر      أنه      تفيد      أدلة     قدم       الدين     سعد       السيد     كا     لو    حى  ،          واحتياطيا -    63
         الوكالرررة    أ         القضرررية      ظررررو     مرررن        يسرررتنتج    أ     لررره        ابلنسررربة        املعقرررول    غرررر    مرررن     فررر    ،        الوكالرررة    مرررن       صرررحيحة    غرررر
      يكرو     أ       كرن    وال  .      يرد عي    مرا    حنو     عل       6371       ديسمر /    األول       كانو       قرار     قبل      طلبه      بشي        قرارا      تت ذ  مل
     يكرن   مل  ،     6371      وعرام      6377     عرام       املقردم      األول      طلبره      اتريرخ    برني        تقو يرة     سرنة    كرل      مررور    مرع  ،    أنه      فاته    قد

           للمنازعا          األونروا      حمكمة     عل         املعروض       األدلة     سلل     كا     لو     وحى  .        السابقة       ابلسنة       يتعلق      فيما      مسلال
  ،     6371      وعررام      6377     عررام      األول      طلبرره      اتريررخ    بررني          املتواصررلة        طلباترره   يف      تنظررر      كانررت         الوكالررة    أ       أثبررت    قررد

  .      تسليله      سيتم     أبنه        مشروعا       توقعا   ُ   يُنش     أ       وحده        اإلجراء     هذا     شي     من      فليس
      مبوجرب  ،     قررر          الوكالرة    أ        إلدرا       أسراس    أ       لديه     يكن   مل     أبنه       الدين     سعد       السيد     دفع      بشي      أما -    67
    أل       6371     عرام     علر          السرابقة        طلباتره     رفض  ،     6371       ديسمر /    األول       كانو       قرار     قبل       اُّتذته       منفصل      قرار

    هرو       بقررار      خ يرا     طلرب  ُ    ِّ ُمقرد ِّم      إبرالغ     عردم    أب       تردفع         الوكالرة     فر    ،       السابق        قرارها        بنتيلة    قط       تبلله   مل         الوكالة
    أ      جبرالء      أثبرت         القضرائي          فاالجتهراد  .  ال    أم       قررارا      اُّترذ     قرد         الوكالرة      كانرت     إذا      فيمرا      ابلبرت    له     صلة   ال     أمر

  .    خ يا      يكو     أ       يتعني   ال        اإلدار         القرار
         املتعلقررة         للقواعررد         امتثالرره     عرردم      إليرره  ُ    يُعررزى     خ رري    أ        تتحمررل         الوكالررة    أ        الرردين     سررعد       السرريد        وادعرراء -    66

    هرو      6371       ديسرمر /    األول       كرانو       قررار     علر       سرابق      قررار    أب     قرط       تبللره   مل     ألهنرا          القررارا         مراجعرة        ب لبا 
     سرعد       السريد     كرا      إذا    مرا     ضوء   يف         ابلضرورة        تتقر ر   ال        القرار        مراجعة        فعملية  .      الصحة    من    له      أساس   ال       ادعاء
         الزمنيرة        النق رة     فر    ،     املعين       املوظف    به      يعلم    ومل      خ يا   ُ   يُت ذ   مل        القرار     كا       ف ذا  .  ال    أم        ابلقرار   ُ   أُبلغ    قد       الدين
  .       املرذكور        ابلقررار     فيره      يعلرم    أ        ينبلري     كرا     أو       املوظرف     فيره     علرم      الرذ          التراريخ    مرن      تبردأ         املراجعرة       عملية      لبدء
        منظروره    مرن       مردركا     كرا      إذا     عمرا       النظرر     بلرض          ابملقبوليرة         املتعلقرة         ابلقواعرد  ُ    ُملزم       الدين     سعد       السيد     ف        ولذا

    عرررن           للمنازعرررا          األونرررروا      حمكمرررة      خلصرررت     وقرررد  .       تسرررليله     طلرررب      بررررفض       األسررربق         الوكالرررة       لقررررار        الش صررري
  .      املناسب         التوقيت   يف        القرار        ملراجعة      طلبا      يقدم   مل     أنه    إىل      صواب
   يف     ُّت      ومل        القضية     هذه   يف        األحدا         وتسلسل      أدلة   يف      مليا           للمنازعا          األونروا      حمكمة       ونظر  -    60

  .    رفضه       ينبلي       الدين     سعد       السيد     طلب    أ            استنتاجها
      رفضررت       حينمررا  ،        القررانو      حيرر     مررن    أو         الوقررائع     حيرر     مررن  ،          للمنازعررا          األونررروا      حمكمررة     ُّت رر     ومل -    61

      حمكمرة     رأ      فقرد  .        اجلماعيرة      ال ري        التيمني        بوليصة       وشروط       ألحكام         امتثاله      لعدم       الدين     سعد       السيد      دعوى
   يف        تسرليله   يف         االنق را       لفررتة      نظررا  ،     مرؤهال     يكرن   مل       الردين     سرعد       السيد    أ       صواب    عن           للمنازعا          األونروا
         الوكالرة        بتحميرل       يتعلرق       وفيمرا  .     6371     عرام       املقردم       ب لبره     عمرال         للتسرليل  ،        اجلماعيرة      ال ري        التيمني        بوليصة
      تكررر  ،        اجلماعيرة      ال ري        التريمني        بوليصرة   يف       الردين     سرعد       السريد       تسرليل   يف         االنق را       إليه      يعزى      الذ       اخل ي
         الوكالرررة        قررررارا    يف     طعرررن    أ     أ     إىل      صرررواب    عرررن   ُ   خُلصرررت           للمنازعرررا          األونرررروا      حمكمرررة    أب        دفعهرررا         الوكالرررة
    أب        يتقدم   مل       الدين     سعد       السيد    أل           املقبولية      شروط       يستويف   ال      6371       ديسمر /    األول       كانو      قبل        املت ذة
  .     األسبق          القرارا       بتلك      يتصل      فيما        مراجعة     طلب
  ُ    جُتانرررررب   مل           للمنازعرررررا          األونرررررروا      حمكمرررررة    أ     إىل          االسرررررتئنا       حمكمرررررة     ُّتلررررر     أ          الوكالرررررة       وت لرررررب -    65

  .     برمته      طعنه       ابلتايل      ترفض     وأ        الدين     سعد       السيد     طلب      رفضت       حينما        الصواب
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 االعتبارات
    إىل        الرامررري      6377     عرررام      طلبررره       الررردين     سرررعد       السررريد      تقررردمي      اتريرررخ   يف  ،    أنررره     فيررره        امل عرررو     غرررر    مرررن -    62

   يف         التسرليل     جتيرز       قاعردة    أو       سياسرة      هنرا      تكن   مل  ،        اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة   يف        وزوجته    هو        تسليله
         لألونررروا       األخرررى          اإلقليميررة        املكاتررب    مررن            للمتقاعرردين       لبنررا        إقلرريم      ملكتررب         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة
   مل     أبنرره       الرردين     سررعد       السرريد     دفررع      يرردحض      وهررذا  .     طلبرره  ُ   رُفررض      ولررذا  ،        تقاعرردهم     لرردى       لبنررا     إىل         انتقلرروا       الررذين
     طلرررب       لتقررردمي        املقرررررة       اآلجرررال       تفعيرررل        يسرررتتبع    أ       شرررينه    مرررن     كرررا       هنرررائي      قررررار    أ       6377    عرررام   يف   ُ   يُت رررذ
  .       املراجعة
      جرردل       موضررع      ليسررت       الوقررت     ذلررك   يف       قاعرردة    أو       سياسررة      وجررود     عرردم     علرر        األدلررة    أ      نرررى     وحنررن -    61
  .        التسرليل     طلرب      بررفض     ضرمين      قررار    هرو      6377     عرام   يف       اُّتراذه      كرن     كرا       الرذ         الوحيرد        القررار     ف        ولذا
       السررريد    أ       وحيررر   .      الررردين     سرررعد       للسررريد        معلومرررا  ،     صررررحيا     يكرررن   مل     وإ   ،       القررررار     هرررذا      يكرررو     أ        ينبلررري      وكرررا 
      ملكتب         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة   يف        تسليله      بعدم         الوكالة      قرار        ملراجعة     طلب    أ       يقدم   مل       الدين    سعد
      طلبرره    أ       صررواب    عررن           للمنازعررا          األونررروا      حمكمررة     رأ      فقررد  ،     6375       فرايررر /    شررباط    61    حررى       لبنررا        إقلرريم
ذ         قرارا    يف      طعنه     حي     من          املقبولية      شروط       يستويف  ال   .    6371       ديسمر /    األول       كانو     03     قبل    خ  اُّتخ
       إقلرريم      ملكتررب         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة   ُ   ِّ  نُرق ِّحررت  ،     6376       ينرراير /     الثرراين       كررانو    7    مررن          واعتبررارا -    61
       إقلرريم      ملكتررب         اجلماعيررة      ال رري        الترريمني        بوليصررة   يف         التسررليل         صررراحة         أجرراز      الرريت   1- 5        الفقرررة       إلضررافة       لبنررا 
    أ        شرري ة ”         تقاعردهم     لردى       لبنرا     إىل         انتقلروا       الرذين         لألونروا       األخرى          اإلقليمية        املكاتب    من            للمتقاعدين       لبنا 
     هررذا     ضرروء   يف  ،    أنرره         والواقررع  .  “       لألونررروا       مجاعيررة    طرري     أتمررني        بوليصررة      مبوجررب         السررابقة       السررنة   يف        مررؤم نني        يكونرروا
   يف        وزوجترره    هررو         لتسررليله        مشررروعا      طلبررا      يقرردم    أ        الرردين     سررعد       للسرريد    حيررق     يكررن   مل  ،       الترريمني        بوليصررة   يف        التليررر
  .    6371     عام   يف     ذلك     فعل     وقد  .     6376       يناير /     الثاين       كانو    7    من         اعتبارا    إال         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة
      ال ري        التريمني        بوليصرة       أحكرام ”    أ     مرن           للمنازعرا          األونرروا      حمكمرة      إليره   ُ   خُلصت    ما     عل         ونوافق -    67

     وأ   ،  (6 ) “      الرجعي      األثر    إىل       يت ر      نصا         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة      تشمل    وال  ،        للوكالة         إلزامية         اجلماعية
      مبوجرررب       جرررائزا     هرررذا     يكرررن   مل    إ        سرررابقني       مررروظفني        لتسرررليل           االجتهاديرررة        السرررل ة   [   ... ]     متلرررك   ال ”         الوكالرررة
  .       ت بيقها      ن ا       خارج       تن بق    أ       كن   ال         اجلماعية      ال ي        التيمني        بوليصة    أ      نرى      ولذا  .  (0 ) “     العقد
     حير     مرن       أخ ري            للمنازعرا          األونرروا      حمكمرة    أ      علر       دليل    أ     جند    ومل       األدلة    كل       درسنا     وقد -    03

  .  له      أساس   ال       الدين     سعد       السيد     طلب    أ       ونرى  .        الوقائع    أو         القانو 

__________ 

  .  05            فيه، الفقرة             احلكم امل عو    (6 ) 

            املرجع نفسه.  (0 ) 
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          اإلنكليزية  :      احللية     ذا         األصلية        النس ة
 

  .      النمسا  ،      فيينا   يف      6371       يوليه /   متوز    من     عشر        الرابع       اليوم     هذا   يف     صدر
 (توقيع) (توقيع) (توقيع)

 ،فيليكس - توماس القاضية
        رئيسة  

 هالفيلد القاضية لوسيك القاضي

 .املتحدة الوالاي ، نيويور  يف 6371 سبتمر/أيلول من اخلامس اليوم هذا يف السلل يف  ُ  ق يد

 )توقيع(  
 ،لني ويتشنغ  

 احملكمة قلم رئيس
 


