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 للمنازعات األونروا محكمة
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 حضرة القاضية يوهانا شوخنبروك أمام:

 عّمان  قلم المحكمة: 

رئيسة قلم 

 المحكمة: 

 لوري مكناب  

 

  صقر  

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  

   

  حكم 

 : ةمحامي المدعي 

 ا مثل نفسه ت ةالمدعي

 محامي المدعى عليه: 

 لوبيس )مديرة الشؤون القانونية باإلنابة( -آنا بيرو
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 مقدمة 

هذه دعوى رفعتها سهام محمد عبد هللا صقر )"المدعية"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة   .1

  بموجبها في قرارين ضمنيين مزعومين وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )"المدعى عليه"( تطعن  

، أال وهما قرار عدم فرض حصانتها أمام محكمة أردنية، وقرار عدم إجبار شركة التأمين على  اتخذتهما الوكالة

 تغطية نفقات عالج زوجها. 

 الوقائع

، أدخل زوج المدعية على نحو عاجل في قسم الرعاية المركزة في 2017نوفمبر/تشرين الثاني   14في   .2

في عالج  الم للمضي  األولية  موافقتها  التأمين  وأعطت شركة  عّمان.  في  )"المستشفى"(  التخصصي  ستشفى 

 المريض، علما أن المدعية وقعت تعهدا لتكون الكفيلة لجميع النفقات المرتبطة بعالج زوجها في المستشفى. 

الثاني    23في   .3 ت2017نوفمبر/تشرين  بلغت  وقد  المستشفى،  من  المدعية  زوج  أخرج  العالج  ،  كاليف 

دينارا أردنيا. بموجب الموافقة األولية الصادرة عن شركة التأمين لتغطية النفقات، دفعت المدعية   10,479.566

 دينارا أردنيا عند إخراجه من المستشفى.  25فقط 

لدى تلقي شركة التأمين فاتورة المستشفى واستعراض ملف عالج المريض، قيّمت شركة التأمين الصحي   .4

إدخ المستشفى نجم عن  أن  إلى  المريض  أنزلهاال  العالب  إصابة  إن  المستشفى نفسه. وحيث  إلى  واإلدخال  ج 

ن عن اإلصابات الذاتية غير مشمولين بموجب بوليصة شركة التأمين الصحي، فقد رفضت شركة التأمين  ا الناجم

 تغطية تكاليف عالج زوج المدعية.    2017ديسمبر/كانون األول  21في 

)"المحكمة 2019أيلول  /سبتمبر   4في   .5 عّمان  بداية  محكمة  أمام  قضائية  دعوى  المستشفى  أقامت   ،

 األردنية"( ضد المدعية وزوجها. 

، أصدرت المحكمة األردنية حكمها، وقضت أن المدعية وزوجها ملزمان  2019سبتمبر/أيلول    26في   .6

 ية. بدفع كامل رسوم المستشفى، وكذلك أتعاب المحامين، ورسوم المحكمة األردن
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، تواصلت المدعية مع مكتب إقليم األردن، ونشدت عون الوكالة بشأن  2019أكتوبر/تشرين األول    1في   .7

 الحكم الصادر عن المحكمة األردنية.  

مؤرخة   .8 إليكترونية  رسالة  األول    9بموجب  الصحي 2019أكتوبر/تشرين  التأمين  مسؤول  تواصل   ،

 ب رفض الشركة تغطية تكاليف عالج زوج المدعية. الجماعي مع شركة التأمين الصحي لالستفسار عن سب

، أعلمت شركة التأمين الطبي مسؤول  2019أكتوبر/تشرين األول    14بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة   .9

التأمين الصحي الجماعي أن زوج المدعية أدخل المستشفى على إثر إصابة أنزلها بنفسه، كما أفادت شركة 

 ال تغطي هكذا حاالت، ولذلك رفضت دفع رسوم المستشفى.  التأمين الصحي أن بوليصة الشركة

، طلب المكتب القانوني في إقليم األردن إلى المدعية تقديم أدلة تبين  2019أكتوبر/تشرين األول  15في  .10

أن إدخال زوجها إلى المستشفى لم يكن نتيجة إصابة ألحقها بنفسه، بيد أن المدعية لم تقدم للمكتب القانوني في  

 ألردن أي وثيقة.   إقليم ا

 ، رفعت المدعية طلب مراجعة قرار. 2019نوفمبر/تشرين الثاني   25في  .11

 التاريخ اإلجرائي 

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، ثم أرِسلت 2020مارس/آذار    18في   .12

 .2020مارس/آذار  19إلى المدعى عليه في  

عليه طلب تمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، فأرِسل الطلب   ، رفع المدعى2020أبريل/نيسان    21في   .13

 في اليوم نفسه.   ةإلى المدعي

، قبلت المحكمة طلب  2020مايو/أيار    3( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   055بموجب األمر رقم   .14

 المدعى عليه لتمديد الوقت. 

ثم أرِسل ، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع رده عل2020يونيو/حزيران    17في   .15 الدعوى،  ى 

 .  2020يونيو/حزيران  18في  ةالطلب إلى المدعي
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، قبلت المحكمة 2020يونيو/حزيران    29( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  101بموجب األمر رقم   .16

 طلب المدعى عليه. 

  30في    ة، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي2020يوليو/تموز    29في   .17

 . 2020يوليو/تموز 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم أرِسل الطلب إلى  2020أغسطس/آب    17في   .18

 . 2020أغسطس/آب  20المدعية في 

، قبلت المحكمة 2020أغسطس/آب    31( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  150بموجب األمر رقم   .19

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.

لتمس فيه الترجمة العربية لملحقات برد المدعى عليه،  تطلبا    ةالمدعي  ت ، رفع2020سبتمبر/أيلول    3في   .20

 فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

"(،  172)"األمر    2020سبتمبر/أيلول    17( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  172بموجب األمر رقم   .21

 قات رد المدعى عليه.حلللحصول على الترجمة العربية لم ةقبلت المحكمة طلب المدعي

األول    27و  16في   .22 األمر رقم  2020أكتوبر/تشرين  عليه جوابه على  المدعى  فأرِسلت  172، رفع   ،

 على التوالي.   2020أكتوبر/تشرين األول  27و  18مرافعات المدعى عليه إلى المدعية في  

 ة حجج المدعي

 الحجج التالية:  ةقدم المدعي ت .23

i) ن الصحي على تغطية تكاليف عالج زوجها  يعتبر قرارا الوكالة، القاضيان بعدم إجبار شركة التأمي

 ها أمام محكمة أردنية، قراران إداريان ضمنيان خاضعان لالستعراض القضائي؛ وتوعدم فرض حصان

ii) خالفا القانونن من لدن الوكالة اذ ن المتخان اإلدارياالقرار. 
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 ما يلي:  ةلتمس المدعي ت .24

i)  أن تفرض الوكالة حصانتها أمام المحكمة األردنية؛ 

ii) ويض عن األضرار المادية الناجمة عن القرارين الطعينين؛ و التع 

iii)  .التعويض عن األضرار المعنوية والقلق والتوتر واإلجهاد الناجمة عن القرارين الطعينين 

 حجج المدعى عليه 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .25

i) المدعية؛  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، وذلك لعدم اتخاذ قرار إداري في حالة 

ii)   تخلفت كما  األردنية،  المحكمة  حكم  بعد صدور  إإل  القضائية  بالدعوى  الوكالة  المدعية  تُعلم  لم 

فرض  أمكنها  إن  فيما  تقييم  إجراء  من  الوكالة  منع  مما  للوكالة،  المطلوبة  الوثائق  تقديم  عن  المدعية 

 ة الوظيفية للمدعية بأثر رجعي؛ نالحصا

iii) وثائق إضافية بغية التدبر فيما إن توافرت أسباب لعرض المسألة  طلبت الوكالة إلى المدعية تقديم

بوليصة التأمين الصحي الجماعي، بيد أن المدعية تقاصرت  واألونروا  المعني بعلى مجلس المنازعات  

 عن تقديم الوثائق المطلوبة، وبذلك لم تكن في وضع يتيح لها اتخاذ قرار إداري؛ 

iv) العدالة تنشد  أن  المدعية  تستطيع  بالمعلومات    ال  الوكالة  تزويد  عن  تقاصرها  بعد  المحكمة  من 

 الضرورية لكي تنهض الوكالة بالتزاماتها؛ 

v)  القرار ورفع الدعوى، لم يكن هناك قرار تقديم مراجعة  الدعوى سابقة ألوانها، ففي زمن رفع 

 متخذ بشأن نزاع المدعية مع المستشفى وشركة التأمين الصحي؛ 

vi) صانة من العملية القانونية بشأن المطالبة المرفوعة ضدها في المحكمة  لم تكن المدعية تتمتع بالح

نفقات   األردنية، وذلك ألنها وقعت بصفتها الشخصية بعد إدخال زوجها المستشفى تعهدا لتكون كفيلة 

 عالج زوجها؛
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vii)  ال يحق للمدعية أن تجبر الوكالة على التدخل في نزاعاتها مع شركة التأمين الصحي، وال يوجد

 اإلطار التنظيمي للوكالة ما يجبر الوكالة على التدخل في نزاع المدعية مع شركة التأمين الصحي؛ في 

viii)   تمنح اختصاصات المجلس للوكالة السلطة االجتهادية لتقرر فيما إن كان ينبغي للمجلس تناول حالة

 مقدمة لها أم ال؛ 

ix) ارا معقوال ومنصفا نظرا  كان قرار الوكالة عدم الشروع في عملية تسوية من خالل المجلس قر

المتثال شركة التأمين لاللتزامات المترتبة عليها، وكذلك نظرا إلى تقاصر المدعية عن تقديم أي معلومات  

من شأنها التشكيك في قرار شركة التأمين الصحي بشأن تغطية نفقات اإلصابات التي تعرض لها زوج  

 المدعية؛ و 

x)  ةالمدعي لتمسه تال أساس قانونيا لالنتصاف الذي. 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .26

 االعتبارات 

 قرار الوكالة المزعوم القاضي بعدم فرض حصانة المدعية 

يحاجج   .27 في حين  أردنية،  أمام محكمة  عدم فرض حصانتها  المزعوم  الوكالة  قرار  في  المدعية  تطعن 

المقبولية بسبب عدم اتخاذ قرار إداري في هذا الصدد من لدن  المدعى عليه أن الدعوى غير مستوفية لشروط  

لم تعلم الوكالة عن الدعوى القضائية إال بعد صدور حكم  الوكالة. من حجج المدعى عليه أيضا أن المدعية 

المحكمة األردنية، ناهيك عن تقاصرها عن توفير الوثائق المطلوبة للوكالة، مما منع الوكالة من إجراء تقييم 

 ة الوظيفية للمدعية بأثر رجعي.نا إن أمكنها فرض الحصا فيم

توخيا لالقتصاد القضائي، لن تبت المحكمة فيما إن كانت الوكالة قد اتخذت قرارا أم ال بشأن حصانة   .28

المدعية؛ فإن لم يكن هناك قرار كما يحاجج المدعى عليه، فمن الجلي أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية؛  

فيها قرار )ضمني( كما تزعم المدعية، تبقى الدعوى أيضا غير مستوفية لشروط المقبولية، وذلك    أما إن كان

أو قرارات سياسة عامة" وليست   تنفيذية  الموظفين هي "قرارات  العام بشأن حصانة  المفوض  ألن قرارات 
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تقضي المحكمة بعدم  ولما كان ذلك،    1( من النظام األساسي للمحكمة.1)2قرارات إدارية ضمن معنى المادة  

 مقبولية هذا الجزء من الدعوى. 

   قرار الوكالة المزعوم عدم إجبار شركة التأمين الصحي على تغطية تكاليف عالج زوج المدعية

تطعن المدعية أيضا في قرار الوكالة المزعوم عدم إجبار شركة التأمين الصحي على تغطية تكاليف   .29

في هذا المقام أيضا أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية بسبب    عالج زوج المدعية؛ يحاجج المدعى عليه

عدم اتخاذ قرار إداري في هذا الصدد من لدن الوكالة. من حجج المدعى عليه أيضا أن المدعية تقاصرت عن  

التي   اإلصابات  نفقات  تغطية  بشأن  الصحي  التأمين  قرار شركة  في  التشكيك  شأنها  من  معلومات  أي  توفير 

ها زوج المدعية. عالوة على ذلك، يحاجج المدعى عليه أنه ال يحق للمدعية إجبار الوكالة على التدخل تعرض ل

 في نزاعاتها مع شركة التأمين الصحي.  

مرة أخرى، وتوخيا لالقتصاد القضائي، لن تبت المحكمة فيما إن كانت الوكالة قد اتخذت قرارا أم ال  .30

لصحي؛ فإن لم يكن هناك قرار كما يحاجج المدعى عليه، فمن الجلي أن بشأن نزاع المدعية مع شركة التأمين ا

المدعية، تبقى الدعوى    حاججإن كان فيها قرار )ضمني( كما تالدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية؛ أما  

أيضا غير مستوفية لشروط المقبولية، وذلك ألن النصوص القانونية لشركة التأمين الصحي بشأن التغطية ليست  

جزءا من بنود توظيف المدعية وشروطه، كما لم يكن لقرار الوكالة بشأن نزاعها مع شركة التأمين الصحي  

المدعية.   توظيف  عقد  على  مباشر  الخاضع    2أثر  اإلداري  للقرار  الرئيسية  الميزة  أن  المحكمة  تستحضر 

ؤثر في بنود أو شروط تعيين لالستعراض القضائي هي أنه يجب على القرار أن ينتج تبعات قانونية مباشرة ت

 ولما كان ذلك، تقضي المحكمة بعدم مقبولية هذا الجزء من الدعوى.  3الموظف.

 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .31

 الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، وهي بذلك مردودة.

 
لالستئناف    1 المتحدة  األمم  محكمة  لالستئناف 64-62الفقرات    UNAT-2018 Wright-Kozul-843حكم  المتحدة  األمم  محكمة  حكم  أيضا  انظر   .

Dolgopolov 2021-UNAT-1093. 
 . 41الفقرة   UNAT-2021Dolgopolov-1093حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف   2
 . 35-34الفقرات  UNAT-2014 Wasserstrom-457حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 3
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 )ُوقِّع( 

 القاضية يوهانا شوخنبروك 

 2021أغسطس/آب  15بتاريخ  

 .2021أغسطس/آب   15أدِخل في السجل بتاريخ  

 )ُوقِّع(                                

 لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان 

 

 


