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  مقدمة

 

ل يللطعن في المبلغ المقدم إليه على سبيوسف محمد حوشية ("المدعي")  ھذه دعوى رفعھا .1

التي تعرف أيضاً وكالة ا#مم المتحدة !غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا#دنى،  الھبة من

  .ا#ونروا ("الُمدعى عليه")باسم 

  

  الوقائع

 

، دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة مدّرس أكاديمي 1980سبتمبر/أيلول  20في  .2

  .في مركز تدريب قلنديا في الضفة الغربية 10لمادة اللغة ا!نجليزية على الدرجة 

 

، اختير لوظيفة مسؤول منطقة "أ" في القدس. وفي 1999نوفمبر/تشرين الثاني  1في  .3

 . 20القدس على الدرجة  –ي يشغل وظيفة مسؤول منطقة الزمن المتعلق بالدعوى، كان المدع

 
متحدة خارج المم من سيارات ا#أثناء قيادة المدعي لسيارة ، 2001سبتمبر/أيلول  2في  .4

ساقه اليسرى في  كسرلفي الضفة الغربية، وقع معه حادث سير، وتعرض  بجأداء الواساعات 

ا#يسر وخضع لجراحة، ويفيد تقرير الحادث أّن السيارة أصيبت بضرر يتعذر  مرفقهوإصابة في 

 إصNحه. 

 
إلى  2001سبتمبر/أيلول  2مطولة بأجر مدفوع من منحت الوكالة المدعي إجازة مرضية  .5

دو+ر أميركي. وقّدم  9,000التي بلغت نحو  ، ودفعت تكاليف المستشفى2002مايو/أيار  25

وشركة التأمين السابقة التي كانت الوكالة متعاقدة معھا (شركة ال اتفاق المدعي خبير تقريراً طبياً ن

، وقّدر التقرير نسبة العجز طويل المدى لدى المدعي نتيجة الحادث على بالتيكا المحدودة للتأمين)

 في المئة.  10أّنھا 

 
 ، أخِرج المدعي من المستشفى. 2001سبتمبر/أيلول  16في  .6
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، أعلم المدعي مساعَد مدير عمليات ا#ونروا 2002يوليو/تموز  6مؤرخة بموجب مذكرة  .7

، وطلب التوجيه، وأشار 2001سبتمبر/أيلول  2بحادث السير الذي وقعه له في  في الضفة الغربية

 إلى جملة أمور من بينھا ما يلي:

 
  

د ألحق حادث السير أثراً جسدياً، ومادياً، وعاطفياً بي، وأنا أتساءل كيف سأسد

فواتير المستشفى والعNجات، والتكلفة، وأنا محتار بشأن نوع بوليصة التأمين 

  . واجبساعات ال بعدالذي، إن وجد، ينطبق علّي أثناء القيادة 

  

 
المشتريات واللوجستيات في  ، أعلم مسؤول2002يوليو/تموز  12بموجب مذكرة مؤرخة  .8

 ما يلي:فة الغربية با!نابة الضفة الغربية مدير عمليات ا#ونروا في الض إقليم

  

[دليل التعليمات الفنية للنقل]، يرد بيان واضح لمسألة  Ref. Bمن  11في الفقرة 

من  12السائقين المستخدمين. في الفقرة  التأمين، وُتعطى نسخة منه إلى جميع

Ref. C  مدير عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية با!نابة[مذكرة داخلية إلى 

مسؤول  شير]، يُ ref. PL/MT/355 2001أكتوبر/تشرين ا#ول  22مؤرخة 

كان في رحلة خاصة زمن المنطقة [المدعي]  مسؤولإلى أّن مراقبة المركبات 

   مشمول في تأمين المركبة.  غيروقوع الحادث، وبذلك فإّنه 

   

رة إلى الموظف المسؤول عن إدا 2002يوليو/تموز  24مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .9

 الشؤون القانونية، قّدم المسؤول القانوني في ا!قليم التعليقات التالية على مسألة التأمين: 

  

بوليصة شركة التأمين بالتيكا التي كانت سارية في زمن لقد تسلّمُت نسخة من 

+ يغطي الموظفين أثناء [منقول] أداء وقوع الحادث، وھي تؤّكد ظننا بأّن تأميننا 

المادة ا#خرى ذات الصلة ھي "بند القانون المحلي" السيارات.  الواجب أو سائقي
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تضارب في أحكام التأمين والقانون المحلي، فإّن  التي تنص على أّنه إذا وجد

فيما يخص  بما في ذلك المسؤولية غير الناجمة عن خطأ –سينطبق المحلي  القانون

ورغم أّن البوليصة  رائيل...قانون ا!صابات الجسدية في الضفة الغربية وغزة وإس

+ تنطبق أعتقد أّنه ينبغي للوكالة أن تؤّمن ذاتياً في ھذه الحالة بما ينسجم والقانون 

المحلي. أنا أنظر إلى القضية بھدف محاولة تحاشي قضية قانونية ضدنا #ننا 

"أّجرنا" السيارة له أصNً، كما يمكن أن تثير المزيد من المسائل مع السلطات 

سرائيلية بشأن خطة التأمين لدينا، وأعتقد أّن ھذا أثير فعNً. ولدينا حالياً مركبات ا!

عدة لن ُيسجلھا ا!سرائيليون بسبب مسألة تتعلق بالتأمين، وأعتقد أّنه ينبغي تقديم 

نوع من التعويض إلى الموظفين بما ينسجم والقانون المحلي. ومن الجيد العلم أّن 

سد "الثغرة" في خطة التأمين الخاصة بنا، ونأمل أ+ّ يقع الوكالة اتخذت خطوات ل

ھذا النوع من الحوادث في المستقبل. وقد طلبت إلى مدير عمليات ا#ونروا با!نابة 

معكم إرسال ھذا إلى مدير ا!دارة والموارد البشرية، وأعتقد أّنھم سيناقشون ھذا 

  لفعل ما ھو عادل ومنصف. 

    

، أعلم مدير عمليات ا#ونروا با!نابة في 2002سبتمبر/أيلول  23بموجب رسالة مؤرخة  .10

فيما يخص الحادث الذي التي اتخذتھا الوكالة حتى تلك المرحلة  المدعَي بالخطوات الضفة الغربية

 تقديم مبلغ على سبيل الھبة كما يلي:أصابه، وذكر للمرة ا#ولى إمكانية 

  

  لمسألة معك، نود أّن نؤّكد ما يلي: بعد مناقشة المسؤول القانوني في ا!قليم ا

  

للتأمين لتغطية النفقات الناجمة عن حادث السيارة  قّدمت ا#ونروا مطالبة إلى شركة بالتيكا .1

الذي وقع لك. ونظراً إلى ظروف حالتك (أي القيادة في غير أداء الواجب)، ونظراً إلى أّنك 

أشھر من الحادث، أي عندما لم تعد ا#ونروا  10طلبت إلى ا#ونروا تقديم المطالبة بعد 

 جة ھذه المطالبة. مؤّمنة لدى شركة بالتيكا، + يمكننا ضمان نتي

مكتب ا!قليم عندئذ في للمطالبة، فسينظر إذا لم تستطع ا#ونروا الحصول على تسوية كاملة  .2

 رفع توصية إلى المفوض العام مؤداھا منح مبلغ على سبيل الھبة في حالتك. 
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 بناًء على ذلك، وافقَت على تعليق الدعوى القانونية في انتظار نتيجة ما ُذكر أعNه.  .3

على طلبك، أعلمت ا#ونروا مستشفى مقاصد أّنھا قّدمت مطالبة تأمين وطلبت من  بناءً  .4

 المستشفى متابعة تقديم جميع الخدمات الطبية الضرورية لك لتحقيق الشفاء الكامل. 

  

 أتمنى لك شفاًء سريعاً وناجحاً. 

ونروا ، قدّمت شركة بالتيكا، وھي شركة تأمين المركبات لدى ا#2004يوليو/تموز  1في  .11

شيكل تعويضاً عن حادث السيارة  116,900في زمن وقوع الحادث، عرضاً إلى المدعي قيمته 

 الذي وقع له.

      

الصلح في القدس ضد  ةدعوى قضائية في محكم، رفع المدعي 2005مارس/آذار  27في  .12

 2جّراء حادث السير الذي وقع في  شركة بالتيكا للمطالبة بالتعويض عن ا!صابات التي لحقت به

 . 2001سبتمبر/أيلول 

 
، حاولت محكمة الصلح جعل الطرفين 2009إلى أبريل/نيسان  2005من مارس/آذار  .13

، ووافق المدعي على التسوية 207,2842لقاء مبلغ مقداره يتفقان على تسوية لقضية المدعي 

مسؤوليتھا عن ا!صابات التي ألّمت بالمدعي عدم  ةً مدعيالمقترحة بيد أّن شركة بالتيكا رفضتھا 

 ه الرسمي عند وقوع الحادث. ب#ّنه لم يكن يؤدي واج

 
، أصدرت محكمة الصلح في القدس حكماً يرّد الدعوى 2009أبريل/نيسان  22في  .14

على أساس أّن المحكمة في إسرائيل ليست المكان المNئم لNستماع إلى القضائية التي رفعھا المدعي 

المدعي من سكان الضفة الغربية وليس إسرائيل، وأّن الحادث وقع وى لجملة أسباب منھا أّن الدع

في الضفة الغربية وليس في إسرائيل، و#ّنه باختصار "+ توجد عNقة مادية تربط الدعوى 

 بإسرائيل". 

 

                                      
1
  دو+راً أميركياً.  4,536شيكل يساوي  16,900الشيكل ا!سرائيلي الجديد، علماً أّن مبلغ  

2
  دو+راً أميركياً.  55,646شيكل إسرائيلي تعادل  207,284 



   Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2011/06  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/009  

 

 

Page 6 of 17 

، طلبت شركة مازن قبطي للمحاماة التي تمثل 2009يوليو/تموز  1بموجب رسالة مؤرخة  .15

شيكل لقاء ا!صابات التي لحقت به  207,284المدعي بمبلغ مقداره مدعي، إلى الوكالة تعويض ال

 بسبب الحادث. 

 
في إقليم الضفة المسؤول القانوني ، قّدم 2010أغسطس/آب  30بموجب مذكرة مؤرخة  .16

الضفة الغربية حول صحة منح مبلغ على مشورة قانونية إلى مدير عمليات ا#ونروا في  الغربية

 سبيل الھبة إلى المدعي تعويضاً عن ا#لم والمعاناة اللذين قاساھما. 

 
، أرسل مدير عمليات ا#ونروا في الضفة 2010أغسطس/آب  30بموجب مذكرة مؤرخة  .17

 ، وذكر ما يلي: 320,000مبلغ على سبيل الھبة إلى المدعي مقداره الغربية توصية بدفع 

 
بإيجاز، لم ينجح [المدعي] في الدعوى التي رفعھا ضد شركة تأمين المركبات 

المعتمدة لدى ا#ونروا فيما يخص حادث السير الذي تعرض له. ونظراً إلى 

الخدمة الطويلة ظروف حالته كما ھي مبينة في الموجز المرفق، ونظراً إلى 

سؤولية ا#خNقية في مكتب ا!قليم من الوكالة قبول قدر من الم للموظف، يطلب

إلى [المدعي] لقاء ا#لم  20,000ه رھذه المسألة ودفع مبلغ على سبيل الھبة مقدا

  والمعاناة الناجمين عن الحادث الذي وقع له. 

 
اتفق مدير الشؤون المالية مع توصية مدير عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية ودفع مبلغ  .18

 على سبيل الھبة إلى المدعي. 

 

، أبلغت مديرة الموارد البشرية 2010أكتوبر/تشرين ا#ول  25مذكرة مؤرخة  بموجب .19

  شيكل.  20,000مديَر الشؤون المالية بموافقتھا على مبلغ ُيدفع إلى المدعي على سبيل الھبة مقداره 

 
مدير عمليات ا#ونروا في ، أعلم 2011يناير/كانون الثاني  24مؤرخة  بموجب مذكرة .20

الضفة الغربية المدعَي بموقف الوكالة ومؤّداه أّنھا + تتحمل مسؤولية قانونية فيما يتصل بالحادث، 

                                      
3
  . 5,369شيكل إسرائيلي تعادل  20,000 
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شيكل إسرائيلي. وقد رفض  20,000ه رابيد أّنھا وافقت على دفع مبلغ على سبيل الھبة إليه مقد

 المدعي العرض. 

 
فبراير/شباط  23بموجب رسالة إلى مدير عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية مؤرخة  .21

 ، طلب المدعي مراجعة قرار، ولم يتسلّم أي رّد على طلبه. 2011

 
ونروا للمنازعات ، رفع المدعي دعوى إلى رئيسة قلم محكمة ا#2011في مارس/آذار  .22

 ("المحكمة"). 

 
فع الُمدعى عليه رّده على الدعوى بدون طلب ا!ذن ، ر2013يناير/كانون الثاني  30في  .23

 للمشاركة في ا!جراءات أو لتمديد الوقت المخصص لرفع رد. 

 
للمشاركة في  ب الُمدعى عليه ا!ذن من المحكمة، طل2013أبريل/نيسان  10في  .24

 ا!جراءات وقبول الرفع المتأخر للرد. 

 
 ة رفض طلب الُمدعى عليه. ، طلب المدعي إلى المحكم2013أبريل/نيسان  11في  .25

 
  

 حجج المدعي

 
 يشير المدعي إلى اYتي: .26

  

)i(  ا!جراءات أمام المحكمة ا!سرائيلية التي سعت ا#ونروا من فشل

مطالبة المدعي بشأن  يتسوّ جعل شركة تأمين المركبات خNلھا إلى 

 الحادث،

)ii(  ًلقاء  ا+قتراح الذي قّدمته المحكمة ا!سرائيلية بتسوية مطالبته وديا

 10(استناداً إلى نسبة ا!عاقة الدائمة البالغة شيكل  180,000مبلغ 

 في المئة وعوامل أخرى)، و
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)iii(  الھبة الذي قّدمته ا#ونروا يبلغ فقط ُعشر ما حسبته المحكمة. مبلغ 

   

، يلتمس المدعى من المحكمة أن تأمر الُمدعى عليه بإعادة النظر في مبلغ نظراً إلى ما تقّدم .27

أضعاف" ما عرضت عليه  6وأن تمنحه "ما + يقل عن الھبة #ّنه "تقريباً ُعشر ما حسبته المحكمة" 

 المحكمة.

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يدفع الُمدعى عليه بأّن الدعوى + تستوفي شروط المقبولية من حيث ا+ختصاص .28

 . عيالموضو

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى.  .29

 
  

  ا$عتبارات

  

 المسائل التمھيدية

 
لب طبدون  2013يناير/كانون الثاني  30تNحظ المحكمة أّن الُمدعى عليه رفع رّده في  .30

التقويمية  30إذن المحكمة للمشاركة في ا!جراءات أو للتأخر في رفع رّده، أي بعد مھلة ا#يام الـ

؛ لكن، بموجب طلب مة ا#ونروا للمنازعاتكمن القواعد ا!جرائية لمح 6التي تشترطھا المادة 

للمشاركة في ا!جراءات ، طلب الُمدعى عليه ا!ذن من المحكمة 2013أبريل/نيسان  10مؤرخ 

ه إلى . وأرِسل طلب الُمدعى علي2013يناير/كانون الثاني  30وقبول رفع رّده المتأخر المؤرخ 

، طلب المدعي 2013أبريل/نيسان  11المدعي الذي أعِطي الفرصة للرد؛ وبموجب رسالة مؤرخة 

 إلى المحكمة رفض طلب الُمدعى عليه. 
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من القواعد ا!جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30عطي المادة ت .31

عندما تقتضي مصلحة  4!لغاء أي قاعدةبفعل القواعد ا!جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة 

من القواعد ا!جرائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء  14العدل ذلك. وبموجب المادة 

أي توجيه، يظھر أّنه مNئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن 

ھيزاً أفضل !صدار حكم عادل المحكمة أّن المذكرات من كN الطرفين ستجّھز المحكمة تج

ومما سيكون من  –وشامل، وبناًء على ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة العدل 

أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية  –المNئم للبت العادل والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

تقبل المحكمة  ،وعليه؛ دعى عليه، وأن تقبل تسلّم الرفع المتأخر لرد المُ 6التي تفرضھا المادة 

    .تسلّم رّد المُدعى عليه

 
 من رّده:  31تعترض المحكمة على عبارة أبداھا الُمدعى عليه في الفقرة  .32

 
، وافقت رئيسة قلم المحكمة على أن يرفع الُمدعى 2012في نوفمبر/تشرين الثاني 

  . 2013 يناير/كانون الثاني 30 عليه رّده على الدعوى في موعد أقصاه

 

 
المحكمة أّن رئيسة قلم المحكمة + توافق على أي شيء، فالقاضية تصدر أو+ً، توّضح  .33

لم يكن ھناك بدورھا ُتعلم الطرفين بتعليمات القاضية. ثانياً،  توجيھات إلى رئيسة قلم المحكمة، وھي

ت المحكمة عاملة في حببشأن رفع الردود، بل عندما أص الُمدعى عليه"اتفاق" بين المحكمة و

لرفع ردوده في  الُمدعى عليه، وجدت نفسھا في موقف يحّتم عليھا أمر 2011يونيو/حزيران 

ة من مجلس الطعون المشترك السابق، وكذلك القضايا التي عشرات القضايا التي ُحّولت إلى المحكم

بعد تأسيس المحكمة، وكلّھا شّكلت عدداً كبيراً من القضايا المتراكمة المتأخرة أمام المحكمة ُرفعت 

ردوده في أكثر  الُمدعى عليه. وبعبارة واضحة وبسيطة، لم يرفع الُمدعى عليهفيھا ردود  ولم تكن

الُمدعى وإصدار ا#حكام، اضطرت المحكمة إلى أمر  قضية؛ وبغية البت في ھذه القضايا 100من 

                                      
4
من النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة  تNحظ المحكمة 

  "+ يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
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لرفع عد معين من الردود في كل شھر مع ا#خذ في الحسبان عدد الموظفين وكم العمل في  عليه

ُمضل[لة #ّنه  الُمدعى عليه؛ وعليه، إّن عبارة لُمدعى عليهمة وكذلك عدد الممثلين القانونيين لالمحك

ة كما يقول. وتشير المحكمة أيضاً ممع رئيسة قلم المحكامتثل أمر المحكمة ولم يكن ھناك "اتفاق" 

رط طلب ا!ذن #مر المحكمة، إ+ّ أّن ھذا + يستثنيه من ش الُمدعى عليهإلى أّنه رغم امتثال 

 للمشاركة في ا!جراءات، وكذلك طلب ا!ذن لرفع رّد متأخر. 

  

  المسألة الرئيسية

  

  ھل يطعن المدعي في قرار إداري؟ 

 

البداية، تود المحكمة ا!شارة إلى أّن ما يطعن فيه المدعي ھو مقدار المبلغ المدفوع على  من .34

سبيل الھبة الذي ُمنح له، لكن قبل مناقشة مسألة المبلغ، على المحكمة أو+ً أن تقرر فيما إن كان 

شّكل قراراً إدارياً ولھذا بحجة مفادھا أّنه + ي الُمدعى عليهمبلغ الھبة يشّكل قراراً إدارياً أم +. ويدفع 

 السبب بعينه تفتقر الدعوى إلى شروط المقبولية.

  

التمتع با+ختصاص للنظر أّنه ليتسنى للمحكمة يجب على المدعي أن يفھم لغاية التوضيح،  .35

في ھذه القضية، يجب أن ُيثبت أّنه فعNً يطعن في قرار إداري، أي المبلغ المدفوع إليه على سبيل 

تنجح الدعوى، على المدعي ا!ثبات أّن القرار ا!داري + يراعي بنود تعيينه أو عقد  الھبة. ولكي

أي إصدارات توظيفه، أو أّنه خرق النظام ا#ساسي للموظفين، أو النظام ا!داري للموظفين، أو 

 إدارية أخرى ذات صلة.

 
الجزء ذي  في 1.11فيما يتعلق باختصاص المحكمة، ينص النظام ا#ساسي للموظفين رقم  .36

 الصلة على ما يلي: 

 

بموجب الشروط المذكورة في النظام ا#ساسي لمحكمة ا#ونروا للمنازعات،   ) أ(

، وبموجب الشروط المذكورة في القواعد 3.11المبسوط في النظام ا#ساسي رقم 
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، 4.11ا!جرائية لمحكمة ا#ونروا للمنازعات الواردة في النظام ا#ساسي رقم 

عوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكماً فيھا، وھي الدعوى التي تستمع المحكمة للد

  يرفعھا الموظف بھدف:

 

)i(  الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه + يراعي بنود التعيين أو عقد

التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا#ساسي وا!داري 

  للموظفين ذات الصلة، وجميع ا!صدارات ا!دارية ذات الصلة؛  

 
 عّرف فقه المحكمة ا!دارية ل_مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، القرار ا!داري كما يلي:  لقد .37

  

... "القرار ا!داري" ھو قرار أحادي الجانب تتخذه ا!دارة في قضية فردية محددة 

(فعل إداري فردي) ُيحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعليه، يختلف 

ن ا#فعال ا!دارية ا#خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار القرار ا!داري ع

إليھا عادًة بالنظام ا!داري للموظفين أو النظام ا#ساسي للموظفين)، وكذلك عن 

تلك التي + نتائج قانونية مباشرة لھا. وبناًء على ذلك، تتسم القرارات ا!دارية بأّن 

وذات انطباق فردي، وتحمل نتائج قانونية  ا!دارة تتخذھا، وبأّنھا أحادية الجانب،

، وھو مقتبس في Andronov (2003)في قضية  1157(الحكم رقم مباشرة. 

   ).Wyss (2004)في قضية  1213الحكم رقم 

 

 ينص النظام المالي في الوكالة على اYتي:  .38

  

  المادة الثالثة

  

  الوكالة أصولاستخدام 
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على سبيل الھبة حسب ما يراه  مدفوعاتم ييجوز للمفوض العام تقد 4.3

  ضرورياً لما فيه مصلحة الوكالة. 

 

 المعني بالمدفوعات على سبيل الھبة على اYتي: 19ينص التوجيه التنظيمي رقم  .39

  التعريف .5

لفرد أو أي كيان آخر في الحا+ت المبلغ المدفوع على سبيل الھبة ھو مبلغ ُيدفع 

يقضي بدفع ھذا المبلغ أو ُتنازع التي وإن لم يترتب فيھا على الوكالة شرط قانوني 

، يوجد التزام أخNقي أو اعتبارات أخرى تجعل دفع فيھا المسؤولية القانونية للوكالة

  ھذا المبلغ مرغوباً لما فيه مصلحة الوكالة. 

   

مختلفة. على  مبھم #ّنه يمكن أن ُيفسر بطرقتNحظ المحكمة أّن التعريف الوارد أعNه  .40

 عندما تكون المسؤولية القانونية للوكالة موضع نزاع؟ ُيدفع أّن مبلغ الھبة  سبيل المثال، ھل يعني

لتحاشي التقاضي القانوني المدفوع على سبيل الھبة على أّنه طريقة قد ُيرى المبلغ ففي ھذه الحالة، 

 تكون المسؤولية القانونية للوكالة موضع $ُيدفع عندما . أم ھل يعني أّن ھذا المبلغ ضد الوكالة

 نزاع؟ في أي حال، ُينصح الُمدعى عليه بمراجعة ھذا التعريف. 

 

 19بعد بسط القول في ھذا، ترى المحكمة أّن النظام المالي للوكالة، والتوجيه التنظيمي رقم  .41

عبارة عن أنظمة ّنھما أكما ھما، أي المعني بالمدفوعات التي ُتمنح على سبيل الھبة، ھما بالضبط 

وبما أّن جزء من مجموعة ا#نظمة وا!صدارات ا!دارية السارية في الوكالة. وتوجيھات، وھما 

خاضعة للنظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين وغيرھما من بنود تعيين الموظف أو عقد توظيفه 

أي قرار يقضي مبلغ الھبة جزء من النظام المالي، فذلك يعني أّن ا!صدارات ا!دارية، وحيث إّن 

 منح، مبلغ على سبيل الھبة قرار إداري قابل للطعن.  بمنح، أو عدم

 
لقد أخطأ الُمدعى عليه عندما احتج بأّن قرار منح المدعي مبلغاً على سبيل الھبة، فيما  .42

يخص ا!صابات التي تعرض لھا في حادث سير أثناء قيادة سيارة من سيارات ا#مم المتحدة خارج 

المحكمة. بيد أّن  ارياً قابNً للطعن يقع ضمن اختصاصأوقات أداء الواجب، + يشّكل قراراً إد
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المدعي + يطعن في قرار الُمدعى عليه القاضي بمنحه مبلغاً على سبيل الھبة، بل يطعن في مقدار 

 ذلك المبلغ.

 
 ھل يخرق المبلغ المدفوع إلى المدعي على سبيل الھبة بنوَد تعيينه أو عقد توظيفه؟  

 
المدعي مبلغاً على سبيل الھبة قرار إداري، تنظر المحكمة اYن  بعد الحكم بأّن قرار منح .43

فيما إن كان المبلغ المدفوع إلى المدعي على سبيل الھبة يخرق بنوَد تعيينه أو عقد توظيفه بما يشمل 

 النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين أو ا!صدارات ا!دارية ا#خرى. 

 

أّما ما يخص إجراء منح المدعي مبلغاً على سبيل الھبة، تNحظ المحكمة أّن الوكالة اتبعت  .44

فيما يتعلق بالسلطة لتقديم ذلك المبلغ والخطوات  19ا!جراء المكّرس في التوجيه التنظيمي رقم 

 الواجب اتباعھا عند منحه، وھذا يشمل: 

 
  

 غ على سبيل الھبة]؛ف المؤدية إلى الطلب [أي، طلب منح مبلوشرح الظر  ) أ(

أسباب غياب المسؤولية القانونية والمبررات لقبول مسؤولية أخNقية أو   ) ب(

 نوع آخر من المسؤوليات؛ و

  ساس المنطقي للكيفية التي ُحدد بھا ھذا المبلغ.  مقدار المبلغ المقترح، وا#  ) ت(

 
، 6للنقل رقم يتجلى غياب المسؤولية القانونية للوكالة عند قراءة دليل التعليمات الفنية  .45

 ، الذي ينص على اYتي في الجزء ذي الصلة:2000المؤرخة فبراير/شباط  1النسخة المنقحة 

  

  . التأمين11

  

الجدير ا!شارة إلى أّن سائق مركبة مستخدم/سائق ليس مشمو+ً بتأمين المركبة  من

إذا تعرض/تعرضت !صابات جسدية أو أضرار في الملكية. ففي تلك الحالة يكون 

السائق مؤھNً فقط لتعويض تقدمه الوكالة إذا وقع الحادث أثناء تأدية الواجب 
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سائق التدابير للحصول على تأمين ، وعليه؛ يوصى أن يتخذ المستخدم/الالرسمي

قع فيھا الحادث أثناء رحلة شخصي ضد الحوادث لتأمين نفسه في الحا+ت التي ي

  خاصة. 

  

   

عندما أعِطي سيارة  6بدليل التعليمات الفنية للنقل رقم تفترض المحكمة أّن المدعي أعلِم  .46

دليNً على عكس ھذا، والجھل مملوكة ل_مم المتحدة ليقودھا، وعلى أي حال، لم يقّدم المدعي 

مNئمة أم +، فقد كان فعNً من مصلحة . وبصرف النظر إن كانت خطة التأمين بالقانون ليس عذراً 

المدعي ومسؤوليته ا!لمام بنوع التأمين الذي كان ينطبق عليه عندما يقود سيارة من سيارات ا#مم 

 المتحدة.

  

، تقرر المحكمة أّن المدعي لم يكن مستحقاً 6قل رقم استناداً إلى دليل التعليمات الفنية للن .47

ه لم يكن يؤدي #نّ  لتلقي تعويض من الوكالة لقاء ا!صابات التي تعرض لھا في حادث السير

 واجباته الرسمية في اليوم الذي وقع فيه الحادث. 

 
أّن الوكالة شعرت بأّنه يترتب عليھا التزام أخNقي لدفع تعويض للمدعي بموجب النظام  بيد .48

حيث المسؤولية ا#خNقية، تود المحكمة . ومن 19، والتوجيه التنظيمي رقم 4.3المالي للوكالة رقم 

ع عدم الشروطلب إلى المدعي  التذكير بأّن مدير عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية با!نابة

بإجراءات قانونية ضد شركة بالتيكا مع استمرار مفاوضات الوكالة مع شركة تأمين السيارات، وقد 

بأّن الوكالة، رغم عدم ترّتب  لّبى المدعي ھذا الطلب. وفي مقابل ھذا التنازل، ُطمئن المدعي

حصل ا لم يمسؤولية قانونية عليھا فيما يخص الحادث، ستنظر في دفع مبلغ إليه على سبيل الھبة إذ

نين. على  تسوية من المؤم[

 
كما ھو  19تقرر المحكمة أّن الوكالة اتبعت ا!جراءات المبينة في التوجيه التنظيمي رقم  .49

لذي لم يقّدم أي ُمثبت في السجل، وھي ا!جراءات الخاصة بمنح مبلغ على سبيل الھبة إلى المدعي ا
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رح وا#ساس المنطقي للكيفية التي ُحدد بھا ھذا دليل يثبت العكس؛ فھو لم يتفق مع مقدار المبلغ المقت

 المقدار. 

 
الذي مبلغ التسوية  ، وذكريحتج المدعي بأّن المبلغ ينبغي حسابه بموجب القانون ا!سرائيلي .50

شيكل إسرائيلي؛ لكن بعد محاولة جعل الطرفين  207,284اقترحته محكمة الصلح في القدس وھو 

ً في إلى تسوية، أصدرت محكمة الصلح في القدس التوصل  –المدعي وشركة بالتيكا  –  22حكما

وإن جاء ذلك  –تقضي فيه بعدم اختصاصھا لNستماع إلى قضية المدعي  2009أبريل/نيسان 

لجملة أسباب منھا أّن الحادث الذي وقع للمدعي حدث في أرض فلسطينية وليس في   -متأخراً 

 إسرائيل وأّن المدعي ليس من سكان إسرائيل.

  
شيكل،  20,000الوكالة حسبت المبلغ المدفوع على سبيل الھبة، وھو تظھر ا#دلة أّن  .51

في المئة  10بموجب القانون الفلسطيني مع ا#خذ في الحسبان نسبة ا!عاقة لدى المدعي البالغة 

ي وعوامَل أخرى مثل المبالغ التي دفعتھا لقاء عNجه الطبي، والرواتب التي ُدفعت إليه عندما كان ف

لى عمله ولم يتأثر راتبه إ إجازة مرضية مطّولة، وكذلك غياب الخسارة المستقبلية ل_جر #ّنه عاد

بسبب ا!عاقة. وُيثبت السجل أّن الوكالة أخذت في الحسبان الخدمة الطويلة التي قّدمھا المدعي مع 

  الوكالة وا#لم والمعاناة اللذين قاساھما بسبب الحادث.

 
ناداً إلى ا#دلة، أّن الوكالة أخذت في ا+عتبار جميع العوامل الضرورية تجد المحكمة، است .52

في عملية اتخاذ قرار منح المدعي مبلغاً على سبيل الھبة. ويجب التوضيح أّن المبلغ الذي ُيدفع 
تند بطبيعته إلى حق للموظف أو التزام قانوني مترتب على الوكالة، بل ھو سعلى سبيل الھبة + ي

ما يجعله غير مطلوب قانوناً. وبناًء على ذلك، م وضعيوف، و+ يستند إلى قانون ھبة، أو معر
اجتھادياً بالكامل و+ يمكن الحكم عليه إن كان ُمرضياً أم + ما دام ا!جراء  بةھيكون مقدار مبلغ ال

المفضي إلى منحه قد اُتبع حسب ا#صول. وھذا يعني أّن القرار المطعون فيه، أي مبلغ الھبة 
كما لم يخرق النظامين  ،لذي ُمنح للمدعي، لم يخرق بنود تعيين الموظف أو عقد توظيفها

 ا#ساسي وا!داري للموظفين و+ أي إصدار إداري آخر. 
 

  
 القانونية في نقطة أخيرة، تعتبر المحكمة أّن المدعي عجز عن تقديم دليل على عدم السNمة .53

أو التحيز من جانب الُمدعى عليه، وكون المدعي + يتفق مع الُمدعى عليه حول حساب مبلغ 
 الھبة + يكفي !ثبات وجود خلل إجرائي. 
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  بناًء على ذلك، تجد المحكمة أّن: .54
  

)i( بموجب ،قرار الُمدعى عليه بدفع مبلغ إلى المدعي على سبيل الھبة 
 ،ات على سبيل الھبةالمعني بالمدفوع 19لتوجيه التنظيمي رقم ا

 قرار إداري قابل للطعن؛
)ii( لتوجيه التنظيمي ا اتبع الُمدعى عليه اتباعاً سليماً ا!جراء المبين في

 الخاص بمنح مبلغ على سبيل الھبة إلى المدعي؛ 19رقم 
)iii(  مة القانونيةعجز المدعي عن تقديم دليل علىNأو التحيز من  عد الس

 جانب الُمدعى عليه؛ و
)iv( القرار المطعون فيه ممارسة سليمة للسلطة ا+جتھادية للُمدعى  شّكل

عليه، ولم يخالف أياً من أحكام النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين، أو 
  بنود تعيين المدعي، أو أي حقوق أخرى استحقت للمدعي بصفته موظفاً. 

  
  

 الخ+صة

 
 نظراً إلى ا#سباب المتقدمة، الدعوى مردودة. .55
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     (ُوقـ[ع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 نيسان/أبريل 15 بتاريخ

 

  

  2013أبريل/نيسان  15  بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


