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 مقدمة

ضد قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة  ")ة("المدعي سمية عبد القادر قبيعةھا تھذه دعوى رفع .1

$غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا&دنى، التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى 

 31للتعويض عن إصابات عانتھا نتيجة حادث سيارة وقع في  مطالبتھارفض عليه")؛ وھو قرار 

   .2013يناير/كانون الثاني 

  الوقائع

 6" على الدرجة Bُرقيت المدعية من وظيفة كاتبة "، 2010/آب أغسطس 1اعتباراً من  .2

في مكتب إقليم ا&ردن بموجب تعيين محدد  9على الدرجة  "Bإلى وظيفة مساعدة موارد بشرية "

 .ا&جل

أصيبت المدعية في حادث سير أثناء قيادتھا سيارتھا  2013يناير/كانون الثاني  31في  .3

 وأعلِمت ا$دارة بالحادث في اليوم نفسه.  الخاصة من البيت إلى مكان العمل،

أعلم مساعد الموارد البشرية في  2013يناير/كانون الثاني  31بموجب رسالة مؤرخة  .4

مكتب إقليم ا&ردن مسؤوَل خدمات الموارد البشرية في إقليم ا&ردن بالحادث الذي أصاب المدعية 

ت في طريقھا إلى المكتب عندما وقع وبطلب المدعية -عتبار الحادث "حادث خدمة" &ّنھا كان

 الحادث. 

أبريل/نيسان  9حتى  2013يناير/كانون الثاني  31رضية من مَ  أخذت المدعية إجازة .5

 . 2013أبريل/نيسان  10. واستأنفت المدعية العمل في 2013

 رفعت المدعية التقرير المعنون "تقرير حادث أو حادثة أخرى وقعت مع موظفي ا&ونروا". .6

أرسل مسؤول خدمات الموارد البشرية في  2013يوليو/تموز  18مذكرة مؤرخة بموجب  .7

إقليم ا&ردن ملف المدعية إلى إدارة الشؤون القانونية لطلب المشورة إن كان ينبغي اعتبار الحادث 

 مرتبطاً بالخدمة أم -. 
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إلى مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن  2013يوليو/تموز  25بموجب مذكرة مؤرخة  .8

خدمات الموارد البشرية في إقليم ا&ردن أفادت المستشارة القانونية أّن الحادث الذي مسؤول وعناية 

يناير/كانون الثاني لم ُيعتبر "ناتجاً عن الخدمة" بموجب قاعدة النظام ا$داري  31وقع للمدعية في 

 . 4.106ظفين المحليين للمو

 أعلِمت المدعية بالقرار.  2013أغسطس/آب  18في  .9

طلبت المدعية مراجعة لقرار عدم اعتبار الحادث الذي وقع  2013أغسطس/آب  19في  .10

 "حادثاً مرتبطاً بالعمل".  2013يناير/كانون الثاني  31في 

ام مدير عمليات مقبثّبت الموظف القائم  2013سبتمبر/أيلول  22بموجب رسالة مؤرخة  .11

"حادث  2013يناير/كانون الثاني  31ا&ونروا في ا&ردن قرار عدم اعتبار الحادث الذي وقع في 

 خدمة مرتبط بالعمل".

رفعت المدعية دعواھا أمام محكمة ا&ونروا  ،2013أكتوبر/تشرين ا&ول  30في  .12

 للمنازعات ("المحكمة"). 

 دعى عليه رده على الدعوى. رفع المُ  2013نوفمبر/تشرين الثاني  29في  .13

دمج ، رفع الُمدعى عليه طلباً يلتمس فيه من المحكمة 2014يناير/كانون الثاني  31في  .14

الدعوى الحاضرة مع ثPث دعاوى أخرى قائمة أمام المحكمة، لكّن الطلب ُرفض بموجب ا&مر 

 ).UNRWA/DT/2014( 055رقم 

 17") المؤرخ 115) ("ا&مر رقم UNRWA/DT/2014( 115بموجب ا&مر رقم  .15

، أمرت المحكمة الُمدعى عليه بتوفير المعلومات التالية للمحكمة: فيما 2014نوفمبر/تشرين الثاني 

) كم عدد مطالبات التعويض التي رفعھا موظفون 1مكاتب ا&قاليم والرئاسة العامة "جميع يخص 

إصابات تعرضوا لھا نتيجة حوادث  حتى اليوم الحاضر لقاء 2011يناير/كانون الثاني  1من 

المطالبات، إن  من ھذهكم  )2( سيارات وقعت خPل تنقلھم إلى العمل من البيت أو بالعكس؛ و

 حوادث وقعت خPل أداء الواجبات".  وجدت، اعُتبرت منسوبة إلى
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 ، رفع الُمدعى عليه المعلومات المطلوبة. 2014ديسمبر/كانون ا&ول  31في  .16

  

 حجج المدعية

 قّدم المدعية الحجج التالية: ت .17

i(  ؛"حادث خدمة مرتبط بالعمل"ارتكبت ا$دارة خطأ بعدم اعتبارھا الحادث 

ii(  ونروا عن التنقلTيمكن فصل أداء الواجب الرسمي في مكتب إقليم ا&ردن التابع ل -

 ؛من البيت إلى العمل أو من العمل إلى البيت"

iii(  بشأن  ناُمدعى عليه صامتالمتبَعين لدى الللموظفين ا$داري وا&ساسي  ينالنظامإّن

حوادث السيارات التي تقع للموظفين أثناء قيادتھم لسياراتھم الخاصة خPل تنقلھم من 

يخلق فراغاً قانونياً ويشكل ظلماً للموظفين &ّنھم  وھذا"البيت إلى العمل وبالعكس؛ 

داء واجباتھم يغادرون منازلھم في الصباح لغرض واحد ھو الذھاب إلى العمل وأ

 مواصPت؛ ية" وا&ونروا - توفرمسالر

iv(  من إدارة الشؤون القانونية تشرح المتطلبات الواجبة استيفاؤھا إليكترونية ھناك رسالة

لتعويض المطالبة الناتجة عن حادث سير بما في ذلك الحوادث التي تقع أثناء 

وظفين ت إلى العمل وبالعكس عمPً بقاعدة النظام ا$داري للميالمواصPت من الب

"؛ وقد استوفت جميع A/6و"توجيه شؤون الموظفين المحليين  4.106المحليين 

 المتطلبات؛ 

v(  ُيعد قرار عدم اعتبار إصابتھا إصابة مرتبطة بالعمل أو حادث خدمة مرتبط بالعمل

 خرقاً لبنود توظيف المدعية؛ 

vi(  عندما تقع ھذه كان تعويض الموظفين  مناطق ا&ونروا"ما ُيطبق وُيمارس في

 ." [النص منقول]؛الحوادث

vii( "يوجد تبرير قانوني أو في وقت معقول، و "موقفھا الرسميـ"لم ُتعلمھا ا$دارة ب -

 إداري لمثل ھذا التأخر؛ 

viii( لقد تكبدت خسارة مالية بسبب اضطرارھا إلى الدفع لقاء نفقاتھا الطبية؛ 
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ix(  تقديم وتأخره في وإھماله  الُمدعى عليه"مماطلة بسبب  "نفسياً وجسدياً "ھي عانت

 "؛القرار النھائي للمدعية

   

 تلتمس المدعية ما يلي:  .18

i(  ؛مرتبط بالعمل أّن الحادث كان "حادث خدمةالمحكمة أن تقرر" 

ii( ) النفقات الطبية 2نتيجة للحادث، ( ) ا$عاقة التي أصابتھا1أن ُتمنح تعويضاً عن (

 ) التأخر في تعويض المدعية. 3الناجمة عن ا$صابة و(

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .19

  

i(  ّالمنح وا&ھلية مبادئ  4.106رقم م قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين تقد

 رفيةحَ المنسوبة إلى الخدمة. واستناداً إلى قراءة  ةعن ا$صابللحصول على تعويض 

أداًء لواجبات رسمية بالنيابة عن  بيتلھذه القاعدة، فP يشّكل التنقل بين مكان العمل وال

 ؛بموجب ھذا النص الوكالة. وبذلك، - تستحق المدعية تعويضاً 

ii( أو وسيلة على  كانت المدعية تتنقل بسيارتھا الخاصة وليس بوسيلة وّفرتھا الوكالة

حا-ت إضراب أو حساب الوكالة. ونتجت إصابات المدعية عن حادث سير وليس عن 

 أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو حرب؛

iii(  ف قول المدعية، ليست قواعد النظام ا$داريPالمتبع في الوكالة صامتة للموظفين بخ

تنقل من البيت إلى بشأن الحوادث التي تصيب الموظفين في سياراتھم الخاصة خPل ال
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إطاراً  4.106قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم  تبسطالعمل وبالعكس. و

 ھذا ا$طار فP استحقاق للتعويض؛ ضمنالظروف  عندما - تقعشامPً للتعويض؛ و

iv( مطابق فعلياً لقاعدة النظام  ا&مم المتحدة لموظفين فيإّن الملحق ث للنظام ا$داري ل

، وقد فسرت محكمة ا&مم في ا&ونروا 4.106للموظفين المحليين رقم  ا$داري

اً لتعويض الموظفين محددالمتحدة للمنازعات الملحق ث على أّنه - يشّكل حكماً قانونياً 

في سيارة خاصة، بل  منهالعمل و إلىعن ا$صابات التي يتعرضون لھا عند التنقل 

 ّن القاعدة دلت على خPف ذلك؛أفادت محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات أ

v( لھا  تبما أّنه - يوجد حكم قانوني يمنح المدعية التعويض عن ا$صابات التي تعرض

في سيارتھا الخاصة، يجب على المدعية إذا ما  بيتأثناء التنقل من مكان عملھا إلى ال

أرادت التعويض أن تثبت أّنه كان لديھا توقع مشروع للحصول على تعويض؛ وھذا 

بطريقة متواصلة وموحدة وعامة خPل فترة زمنية  عني أن تفسير الحكم القانوني ُطّبقي

من الرأي المطابق للقاضي كورتشيال في حكم محكمة ا&مم  7ممتدة (مشيراً إلى الفقرة 

. ويقع على المدعية )UNAT-185, Lebouef et al-2011المتحدة لPستئناف 

 عبء إثبات انطباق ھذا التفسير؛

vi(  لم تقدم المدعية أدلة تشكل أدلة تأكيدية على أّن أفعال الوكالة أثارت توقعاً مشروعاً بأّن

الحادث سُيعتبر مرتبطاً بالخدمة وأّنھا سُتعوض عن إصاباتھا. أّما الرسالة ا$ليكترونية 

من إدارة الشؤون القانونية فليست حاسمة من حيث إمكانية نسب ا$صابة أثناء التنقل 

يت ومركز العمل إلى الخدمة، كما لم تكن المدعية متلقية لتلك الرسالة بين الب

ا$ليكترونية، وبالتالي - يمكن أن تكون الرسالة ا$ليكترونية قد خلقت توقعاً لدى 

 المدعية؛ 

vii(  في الماضي ُعّوض بعض الموظفين عن إصابات نتجت عن حوادث سير وقعت أثناء

في سياراتھم الخاصة، لكّن ا&ونروا منحت في السنوات  مه وھمنالعمل أو  إلىتنقلھم 

الثPث الماضية تعويضاً عن ا$صابات من ھذا القبيل في حالة واحدة فقط في لبنان، 

، ورفضت التعويض في حالتين في لبنان وثماني حا-ت في وست حا-ت في ا&ردن

 ا&ردن؛
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viii(  حكام التنظيمية؛ وربما قد تسعى الوكالة إلى ضبط ممارستھا وفقاً لقراءة َحرفيةTل

ُعوض في الماضي الموظفون الذين وقعوا تحت الظروف نفسھا التي تعرضت لھا 

المدعية إ-ّ أّن ھذا لم يكن موافقاً للقراءة الحرفية لقاعدة النظام ا$داري للموظفين 

. وعPوة على ذلك قضت محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات بأّن 4.106المحليين رقم 

ن [ا$دارة] طبقت القواعد الحالية تطبيقاً خاطئاً في بعض الحا-ت - يخول "كو

، UNDT/2013/019, Necovskaالموظفين ا\خرين بتلقي المعاملة ذاتھا". 

 ؛18الفقرة 

ix(  لم ُتنتھك حقوق المدعية في ا$جراءات العادلة، وتصرفت الوكالة بصورة تتسم بحسن

عانت ض التي رفعتھا المدعية. وتزعم المدعية أّنھا التوقيت للرد على المطالبة بالتعوي

تقدم أي دليل وثائقي على نفسياً وجسدياً بسبب التأخر في اتخاذ قرار نھائي لكّنھا لم 

 ؛ والذي سببته أفعال الوكالةالضرر المزعوم 

x(  تزعم المدعية أّنھا تكبدت خسارة مالية مرتبطة باضطرارھا إلى الدفع لقاء نفقاتھا

بيد أّنھا اعترفت في طلب مراجعة القرار أّن التأمين الطبي لزوجھا دفع النفقات الطبية، 

  الطبية التي تكبدتھا.  

   

 ما يلي: يلتمس الُمدعى عليه  .20

  

)i( أن تجد المحكمة أّن رفض مطالبة المدعية للتعويض عن ا$صابة التي تعرضت لھا 

حادث وقع في سيارة خاصة أثناء تنقھا من البيت إلى مركز عملھا كان  في

 صحيحاً؛ 

)ii(  م المدعية بقرار الوكالةPأن تجد المحكمة أّنه لم يقع تأخر غير معقول في إع

 القاضي برفض مطالبتھا؛ 

)iii( .وأن ترد الدعوى بكاملھا ًPأن ترفض المحكمة دفوع المدعية جملة وتفصي  
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  ا$عتبارات

 الدعوىموضوع 

تطعن المدعية في قرار الوكالة القاضي برفض مطالبتھا للتعويض عن ا$صابات التي  .21

أثناء قيادتھا سيارتھا  2013 يناير/كانون الثاني 31وقع في  ةراتعرضت لھا نتيجة حادث سي

الخاصة من العمل إلى البيت. وفي معرض إنكار نسب الحادث إلى الواجبات الرسمية للمدعية، 

("القاعدة" أو "القاعدة  4.106بأّن قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين رقم عليه يحتج الُمدعى 

") تستثني حادث التنقل من الحوادث المنسوبة إلى الواجب الرسمي. وتنص القاعدة على ما 4.106

 يلي: 

  مبادئ الَمنح واھلية

تقرر ُيمنح التعويض في حالة وفاة الموظف، أو إصابته، أو مرضه عندما  .1

الوكالة أّن ذلك ُينسب إلى أداء الواجبات الرسمية بالنيابة عن الوكالة، ولن ُيمنح أي 

  :تعويض إذا كانت الوفاة، أو ا$صابة، أو المرض ناجمة عن

 

  ؛(أ) سوء سلوك متعمد من الموظف، بما في ذلك الُسْكر

نية متعمدة لدى الموظف للتسبب في الوفاة، أو ا$صابة،   ) ب(

 لنفسه أو غيره.أو المرض 

 

، تعتبر وفاة الموظف، أو ه القاعدةمن ھذ 1من دون تقييد عمومية الفقرة  .2

إصابته، أو مرضه منسوبة إلى أداء الواجبات الرسمية بالنيابة عن الوكالة، في 

 حال عدم وجود سوء سلوك متعمد أو نية متعمدة، عندما:

  

تقع الوفاة، أو ا$صابة، أو المرض بصفتھا نتيجة مباشرة للتنقل   ) أ(

بوسائل النقل التي توفرھا الوكالة، أو المستخَدمة على نفقة الوكالة، 

فيما يتصل بأداء الواجبات الرسمية، شريطة أ-ّ تمتد أحكام ھذه 
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الفقرة الفرعية لتشمل النقل بالمركبات الخاصة الذي تجيزه الوكالة، 

ي تصريحاً له، حصراً بناًء على طلب الموظف ولتحقيق أو تعط

 راحته؛  

  

تـَنتـُج الوفاة، أو ا$صابة، أو المرض مباشرة عن إضرابات، أو   ) ب(

أعمال شغب، أو اضطرابات مدنية، شريطة أن يكون الموظف وقت 

الوفاة، أو ا$صابة، يعمل بصفته الرسمية في مركز عمله 

بناًء على أمر من موظف أعلى ا-عتيادي، أو في مركز عمل آخر 

 رتبة منه في الوكالة؛   

  

تـَنتـُج الوفاة، أو ا$صابة، أو المرض مباشرة من حرب معلنة أو   ) ت(

غير معلنة، شريطة أن يكون الموظف وقت الوفاة أو ا$صابة يعمل 

بناًء على طلب الوكالة في بلد غير البلد الذي كان مقيماً فيه عند بدء 

تعيينه لدى الوكالة، وأّنه ما كان ليتوفى أو ليتعرض ل^صابة لو- 

  ي الوكالة.     عمله ف

 

 من القاعدة المذكورة أعPه على منح التعويض عن ا$صابات التي يتعرض 1تنص الفقرة  .22

الموظف وتعتبرھا الوكالة منسوبة إلى أداء الواجبات الرسمية للموظف مع بعض ا-ستثناءات  لھا

ھي التي تحدد أنواع الحوادث  الوكالة. وھذه الجملة واضحة: إّن التي - صلة لھا بالقضية الحاضرة

 التي ُتنسب إلى الواجبات الرسمية. 

، ثم تحدد ظروفاً مختارة ُتعتبر فيھا 1من القاعدة ذاتھا بعمومية الفقرة  2ُتذّكر الفقرة  .23

تقع ا$صابة قد وقعت بما يتصل بأداء الواجبات الرسمية. وتنص القاعدة على أّن ا$صابات التي 

بوسائل مواصPت توفرھا الوكالة أو تكون على حساب الوكالة، وبما يتصل مباشرة نتيجة التنقل، 

بأداء الموظف لواجباته الرسمية ستعتبر إصابات منسوبة إلى ھذه الواجبات. وھناك استثناء تنص 
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"تجيزه أو خاصة آلية فيھا ا$صابة خPل التنقل بمركبة عليه القاعدة، وھي الحا-ت التي تقع 

 حصراً بناًء على طلب الموظف ولتحقيق راحته.  تصرح به" الوكالة

في القضية الحاضرة، وقعت إصابات المدعية أثناء قيادتھا سيارتھا وعلى نفقتھا الخاصة  .24

بدون إجازة أو تصريح من الوكالة؛ وعليه، - تنطبق أي حالة من الحا-ت المحددة المقتبسة في 

  القاعدة أعPه على حالتھا. 

 Simmons UNDT ه في رّده على الدعوى نصوصاً من الحكم يقتبس الُمدعى علي .25

الذي تشير فيه محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات إلى القاعدة المعمول بھا ، وھو الحكم 2013/059

في القضية الحالية.  4.106في ا&مم المتحدة وھي فعلياً مطابقة للغة ذات الصلة في القاعدة 

زعات عدم وجود حكم قانوني محدد ينص على أّنه ينبغي أن وقررت محكمة ا&مم المتحدة للمنا

يكون الموظف مستحقاً للتعويض عن ا$صابات التي يتعرض لھا أثناء التنقل إلى العمل ومنه في 

ً  سيارة خاصة. وتتفق المحكمة مع ھذا الرأي ، بيد أّن المحكمة - تتفق مع العبارة التالية الواردة تماما

... التي تستثني التعويض عن ا$صابات التي يتعرض لھا  .إّن ا$شارة:  "..Simmonsفي حكم 

التنقل بمركبة آلية خاصة تجيزه ا&مم المتحدة أو تصرح به حصراً بناًء على طلب ’الموظف أثناء 

تظھر أّنھا تفيد العكس". وترى المحكمة أّن ھذه الجملة - صلة لھا ‘ الموظف ولتحقيق راحته

الذي الخاصة عنى فقط بالتنقل بالمركبات ا\لية لموظفين لسياراتھم الخاصة &ّنھا تُ با-ستخدام العام ل

 تجيزه الوكالة أو تصرح به. 

تعطي أي حق للموظف المتضرر  - 4.106استناداً إلى ما تقّدم، تجد المحكمة أّن القاعدة  .26

في التعويض عن ا$صابات التي يتعرض لھا خPل التنقل إلى العمل أو منه؛ بيد أّن المحكمة تجد 

 التعويض. تستثنيأيضاً خPفاً لحجة الُمدعى عليه أّن القاعدة - 

من القاعدة على أّن الوكالة تحدد الظروف التي ُتنسب فيھا ا$صابات إلى  1الفقرة  تنص .27

أداء الواجبات الرسمية، وھذا يعني أّن للمفوض العام سلطة اجتھادية في البت في ھذه المسألة. 

إصابات محددة مبادئ معينة وتعاريف، ويستثني  4.106ويحدد الجزء ذي الصلة في القاعدة 

السلوك من جانب الموظف. لكّن المحكمة تPحظ عدم وجود أي قاعدة عامة تتطرق  ترتبط بسوء



                                                                               Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/045                                              

                                                                                                               Judgment No.: UNRWA/DT/2015/015                                                            

      

Page 11 of 11 

على وجه التحديد إلى الحالة التي يتعرض فيھا الموظف ل^صابة أثناء التنقل إلى العمل ومنه 

 بمبادرة منه؛ وعليه، - تستطيع المدعية الزعم أّن لھا الحق في التعويض بموجب ھذه القاعدة. 

ھذه ھي نھاية المطاف في التحليل، فالُمدعى عليه يقول في رّده على الدعوى لكن، ليست  .28

إّنه وإن كان بعض الموظفين قد ُعّوضوا في السنوات الماضية بعدما تعرضوا للظروف ذاتھا التي 

للنصوص التنظيمية، قراءة حرفية ل وفقاً ممارستھا  ضبطتعرضت لھا المدعية إ-ّ أّن الوكالة قررت 

قررت عدم التعويض. ولّما قررت المحكمة أعPه عدم وجود قاعدة حالية تعطي الحق في أي أّنھا 

التعويض، وأّنه لم توجد قاعدة من ھذا القبيل في الماضي، فإّن المحكمة ترى أّن المفوض العام 

كانت له السلطة $نھاء الممارسة السابقة المتمثلة في تعويض بعض الموظفين دون غيرھم في ظل 

مشابھة كالمدعية؛ كما كانت لديه أيضاً السلطة ليقرر في النھاية إيقاف العمل بالتعويض ظروف 

 اعتباراً من تاريخ معين.

ف فيه التعويض ونظراً إلى عدم وضوح رد الُمدعى عليه من حيث بيان الزمان الذي أوقِ  .29

الُمدعى عليه  115الحا-ت المشابھة لحالة المدعية، أمرت المحكمة بموجب ا&مر رقم  بالجملة في

عدد مطالبات التعويض التي  –للوكالة مكاتب ا&قاليم والرئاسة العامة جميع فيما يخص  –بأن يحدد 

يناير/كانون  1رفعھا موظفون تعرضوا ل^صابات أثناء التنقل إلى العمل أو منه في الفترة من 

الحا-ت عدد الحا-ت التي  ، وأن يحدد أيضاً من بين ھذه115الحكم رقم  حتى تاريخ 2011الثاني 

 ُمنح فيھا التعويض. 

، فقد رفع موظفون أكثر من 115وفقاً للمادة التي رفعھا الُمدعى عليه رداً على ا&مر رقم  .30

أثناء  اراتأربعين مطالبة خPل ھذه الفترة، وھم موظفون تعرضوا ل^صابات بفعل حوادث سي

العكس؛ وقبلت الوكالة عشر مطالبات تقريباً كانت من البيت إلى العمل أو ب التنقل بمحض مبادرتھم

، علماً أّن ھذه الظروف ھي القيادة في الظروف فيھا نفسھا التي أحاطت بالحادث الذي وقع للمدعية

إلى العمل أو بالعكس، وبدون أي إجازة أو تصريح خاصين من  بيتسيارة خاصة، ومباشرة من ال

 الوكالة. 
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خPفاً لما قاله الُمدعى عليه في البداية في رّده على ا&مر رقم  ،وعليه؛ ترى المحكمة .31

سة ثابتة في الوكالة تفضي إلى رفض التعويض عن أّن السنوات الماضية لم تشھد ممار ،115

 . ةالتي تقع في ظل الظروف ذاتھا التي وقع فيھا حادث المدعي تنقلحوادث ال

سياسات المتبعة واسعة لوضع القواعد وال كما تقرر أعPه، للمفوض العام سلطة اجتھادية .32

؛ ولذلك ترى المحكمة أّن للمفوض العام في المستقبل الحق في رفض تعويض الموظفين في الوكالة

الذين يتعرضون لحوادث أثناء التنقل إلى العمل أو منه في مركباتھم الخاصة، لكن لتحقيق ھذا يجب 

ئمة تتطرق إلى المسألة، ويجب أن ُتطبق على وضع قاعدة ونشرھا أو على ا&قل وضع سياسة دا

 . ذاتھا في الظروفالذين يمرون جميع الموظفين 

في ھذه القضية، كان الموقف ا&ول للُمدعى عليه ھو أّن الدافع وراء قرار رفض مطالبة  .33

التي يزعم أّنھا تستثني التعويض من ھذا القبيل، ثم قال  4.106المدعية للتعويض ھو القاعدة 

عى عليه إّن السياسة التي دأبت عليھا الوكالة سنوات عدة ھي رفض أي تعويض. ووفقاً للتحليل الُمد

غير مدعومة  تقضي المحكمة أّن ھذه الدوافع إّما كانت غير قانونية أووالشرح المقدمين أعPه، 

 بالوقائع، مما يجعل القرار المطعون فيه غير قانوني ويجب فسخه. 

  

       وسائل ا-نتصاف

الذي من وسائل ا-نتصاف التي طلبتھا المدعية أّنھا تلتمس من المحكمة التقرير أّن الحادث  .34

كان منسوباً إلى أداء واجباتھا الرسمية، لكّن فسخ المحكمة  2013يناير/كانون الثاني  31وقع في 

ي وجوب اعتبار لقرار الوكالة القاضي بعدم اعتبار الحادث منسوباً إلى أداء واجباتھا الرسمية - يعن

استعراض المطالبة ، بل يعني فقط أّن على الوكالة الحادث تلقائياً منسوباً إلى أداء الواجبات الرسمية

، كما لن ُيتخذ 4.106إلى المادة التي رفعتھا المدعية واتخاذ قرار جديد لن يستند بطبيعة الحال 

لم تكن في الواقع سياسة  وھي --مزعومة تقضي بعدم التعويض عن ھكذا حادث بموجب سياسة 

 مطبقة بصورة متسقة اعتباراً من تاريخ الحادث. 
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المبادئ ذاتھا التي طبقتھا بتطبيق وذلك ب على الوكالة استعراض مطالبة المدعية سيترتّ  .35

يناير/كانون الثاني  1عندما قررت قبول مطالبات الموظفين أو عدم قبولھا في الفترة الممتدة من 

. وإذا لم ُتطبaق مبادئ أو معايير واضحة ينبغي للوكالة 2014شرين الثاني نوفمبر/ت 17و 2011

ضمن  إلى مصلحة المدعيةميPً  ا&كثرالمعايير استعراض مطالبة المدعية وأن تضع نصب عينيھا 

نوفمبر/تشرين  17و 2011يناير/كانون الثاني  1أخرى قبلتھا الوكالة بين مشابھة سياق مطالبات 

 . 2014الثاني 

إصابة ناتجة عن  قوم علىّن المحكمة - تستطيع حالياً النظر في تعويض يأيلزم مما تقّدم  .36

الخدمة، والتعويض الوحيد الذي تراه المحكمة حالياً إّنما ھو تعويض عن التأخر في فسخ القرار 

يقتضي  غير القانوني واضطرار الوكالة إلى إعادة تقييم مطالبة المدعية. وتقرر المحكمة أّن العدل

 دو-ر أميركي عن ھذا التأخير.  1000منح المدعية تعويضاً مقداره 

       الخ*صة

 نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا ما يلي:  .37

i( فسخ قرار عدم اعتبار الحادث الذي أصاب المدعية حادثاً منسوباً إلى الخدمة؛ 

ii(  ل جديداً قراراً ستتخذ الوكالةPو من تاريخ تسلّم ھذا الحكم؛ شھرينخ 

iii(  دو-ر أميركي.  1000تدفع الوكالة إلى المدعية مبلغ 

 

  

  

 

_______________________________  
  
  القاضي جان فرانسوا كوزان
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  . 2015 مارس/آذار 5بتاريخ 

  

  
  
  
  

  .2015 مارس/آذار 5بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
_______________________________  

  
  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا&ونروالوري 

  

  


