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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2011/60                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/013 

Date: 26 May 2014 

Original:           English 
 

 

   بانة َبرازي ةحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  مصلح

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  )القانوني المكلف بمساعدة الموظفين المسؤولعامر أبو خلف (

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا%مم المتحدة اتخذته  ھذه دعوى رفعھا عبد الكريم مصلح ("المدعي") ضد قرار .1

 استنتاجاتاعتماد قرار ، وھو فلسطين في الشرق ا%دنى ("الُمدعى عليه")#غاثة وتشغيل ,جئي 

 .ثم إعادته إلى العمل ، ومنمجلس طبي مفادھا أّنه ,ئق للخدمة

  

  الوقائع 

 

، وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة 2001ديسمبر/كانون ا%ول  19بأثر يسري من  .2

 .مركز تدريب عّمانمشرف مصبغة في 

 

، سقط المدعي أثناء عمله وأصيبت يده اليسرى فأخذ إجازة 2010 /أيارمايو 13في  .3

 مَرضية. 

 
في مسؤول خدمات الموارد البشرية  ، أعلم2011فبراير/شباط  22بموجب مذكرة مؤرخة  .4

حال إلى مجلس طبي للحكم مكتب إقليم ا%ردن نائَب رئيس برنامج الصحة في ا#قليم أّن المدعي سيُ 

 مة في الوكالة. على لياقته لمواصلة الخد

 
، طلب نائب رئيس برنامج الصحة في ا#قليم 2011مارس/آذار  6مؤرخة  مذكرةبموجب  .5

 يتكون من ثLثة أطباء. على أن عقد مجلس طبي 

 
فحص بھدف  الصحي ، ُعقد المجلس الطبي في مركز عّمان2011 /آذارمارس 22في  .6

 المدعي والحكم على لياقته لمواصلة الخدمة في الوكالة. 

 
المدعي كان ",ئقاً لمواصلة  ، استنتج المجلس الطبي أنّ 2011يونيو/حزيران  5في  .7

 ه بعد سنة واحدة". تالخدمة في الوكالة، لكن ُيوصى بإعادة تقييم حال
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مع عن اتفاقه رئيس برنامج الصحة في ا#قليم  ، عّبر2011يونيو/حزيران  13في  .8

 ا,ستنتاج الذي توصل إليه المجلس الطبي. 

 

مسؤول خدمات الموارد البشرية  أعلم، 20111يونيو/حزيران  15بموجب مذكرة مؤرخة  .9

با,ستنتاج الذي توصل إليه المجلس  في إقليم ا%ردن الموظَف المسؤول عن مركز تدريب عّمان

الطبي؛ وأضاف الموظف المسؤول عن مركز تدريب عّمان أّنه ينبغي إعLم المدعي "كتابياً أّنه 

على أي تقرير  مركز عّمان الصحيحصول على مصادقة كبير المسؤولين الطبيين في له الينبغي 

، وأّنه , تنبغي له مراجعة أي مركز صحي طبي من طبيب خاص قبل البدء في ا#جازة المرضية

وتوجد ترجمة مكتوبة بخط اليد إلى اللغة العربية لھذه آخر من مراكز ا%ونروا لھذا الغرض". 

من عريضة الدعوى التي رفعھا  1لترجمة في أسفل الوثيقة التي قُّدمت في الملحق الفقرة، وتظھر ا

من رّده على الدعوى، بيد  7؛ في حين يقّدم الُمدعى عليه ھذه الرسالة على أّنھا الملحق رقم المدعي

في مركز  الطّباعالعربية بل تشير إلى أّن أّن الوثيقة التي قّدمھا الُمدعى عليه , تشمل الترجمة 

 تدريب عّمان أعلِم أّن المدعي كان ,ئقاً لمواصلة الخدمة. 

 
 . 2011يونيو/حزيران  19في  عاد المدعي إلى العمل .10

 
، رفع المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير الموارد البشرية، 2011يوليو/تموز  26في  .11

 ولم يتسلّم المدعي رداً عليه. 

 
، أحال نائب رئيس برنامج الصحة في 2011أغسطس/آب  18بموجب رسالة مؤرخة  .12

وطلب إليه فيھا أن يفحص المدعي وأن يرّكز على  روإلى الطبيب الخض ا#قليم المدعيَ 

، وا#عاقة، والحاجة إلى أي عLج جراحي مستقبلي نتيجة ھذا ، وتوقعات سير المرض"التشخيص

 الحادث".

 

                                      
1
، فقد وقع الخطأ في تاريخ 7في الرسالة ا%صلية التي قّدمھا الُمدعى عليه على أّنھا الملحق واضح تLحظ المحكمة وجود خطأ مطبعي  

  .  2011" بيد أّنه يتجلى من قراءة محتوى الرسالة أّن العام الصحيح ھو 2010 /حزيرانيونيو 15مؤرخ " 7الرسالة، فالملحق 
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ميته (التي كانت ھالة أبو ُعقد اجتماع بين المدعي ومحا، 2011سبتمبر/أيلول  20في  .13

شتوي أبو زايد. واُتفق على اوأحد مسؤولي دائرة الصحة في ا%ونروا ھو الطبيب حجلة آنذاك) 

إحالة المدعي إلى مجلس طبي يتكون من طبيبين على أن يختار المدعي أحدھما، وأن تختار دائرة 

واُتفق على إعطاء الطبيبين نسخة من الوصف الوظيفي لوظيفة المدعي، الصحة الطبيب الثاني. 

وُطلب إليھما إجراء فحص والحكم إن كان ,ئقاً لمواصلة العمل في وظيفته الحالية. واختار المدعي 

 الطبيَب كامل عفيفي. 

 
، كتب رئيس شعبة الشؤون القانونية العامة إلى مدير عمليات 2011سبتمبر/أيلول  23في  .14

 ما يلي:  ا%ونروا في ا%ردن

 
-SA/J/22/2010إلى المذكرة المرسلة منكم، وھي المشار إليھا بالرمز  أشيرُ 

بما فيھا المواد المرفقة، بشأن ا#صابة التي تعرض لھا السيد عبد الكريم  2962

  مصلح. 

  

للمواد المقدمة لنا، يظھر أّن ا#صابات التي بناًء على ا,ستعراض الذي أجريناه 

  تعرض لھا السيد مصلح منسوبة إلى أداء واجبات رسمية بالنيابة عن الوكالة. 

  

 

ُدفع  2ديناراً أردنياً  330.00م مبلغ ، أقر المدعي بتسلّ 2011أكتوبر/تشرين ا%ول  19في  .15

في  إليه لتحقيق تسوية كاملة للمطالبات والطلبات المتعلقة با#صابة. وتنص براءة الذمة على ا]تي

 : الجزء ذي الصلة

 

اثة مم المتحدة ل_غأبرئ بموجب ھذا ذمة وكالة ا%لقاء ذلك أنا [المدعي] ... 

مة مسؤوليھا وموظفيھا وخلفائھا ، وذا%دنى وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق

مسؤولية كانت عن ا%ضرار الناشئة أو  أي ، وأخلي طرفھم منوالمتنازل لھم

                                      
2
  دو,راً أميركياً.   466.00ُيحّول ھذا المبلغ إلى ما يقارب  
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لھا فيما يخص الحادثة المذكورة أعLه،  تعرضتُ  الناجمة عن ا#صابات التي

ا#صابات المعروفة وغير المعروفة، وا#عاقات مھما كانت جميع ل ذلك مويش

  طبيعتھا. 

  

أّن ھذا كان من بنود ا,تفاق الذي  عمبما أّن الوكالة لم تعّين َقط طبيباً ثانياً لفحص المدعي،  .16

نوفمبر/تشرين الثاني  22مدعي دعوى إلى المحكمة في ، رفع ال2011سبتمبر/أيلول  20ُعقد في 

الذي ينص على أّنه ,ئق  2011يونيو/حزيران  15يطعن بموجبھا في القرار المؤرخ  2011

 للخدمة ويقضي بإعادته إلى العمل. 

 

، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية في 2012مارس/آذار  13بموجب رسالة مؤرخة  .17

للحكم  2012مارس/آذار  29مكتب إقليم ا%ردن المدعَي أّنه سُيصار إلى عقد مجلس طبي آخر في 

لياقته لمواصلة الخدمة مع الوكالة. ولم يستطع المدعي حضور المجلس الطبي الذي كان سيعقد على 

 . 2012أبريل/نيسان  17، فأعيد تحديد موعده ليصبح 2012س/آذار مار 29في 

 
 ، وجد المجلس الطبي الثاني أّن المدعي ",ئق للخدمة". 2012أبريل/نيسان  17في  .18

 
، 2012أغسطس/آب  26مؤرخة ا%ونروا في ا%ردن بموجب مذكرة إلى مدير عمليات  .19

أوجز رئيس برنامج الصحة في ا#قليم النتائج التي توصل إليھا المجلس بشأن حالة المدعي، وأشار 

 إلى ا]تي: 

 
حالة السيد مصلح، وبعد ذلك أحيل إلى  22/3/2011قّيم مجلس طبي انعقد في 

ج تقييم حالته بصورة منفصلة، واستنتاستشارَيي تقويم عظام خارجيين ل

  .ا,ستشاريان أّنه يمكنه عمل وظيفته ا,عتيادية [منقول]

   

اختتم رئيس برنامج الصحة في ا#قليم بالقول إّنه لدى "استعراض الطلب الذي رفعه السيد مصلح، 

والتقارير الطبية، وإجراءات المجلس الطبي، والواقعة التي مفادھا أّن السيد مصلح يؤدي عمله 

"، فإّنه يتفق مع ا,ستنتاج الذي توصل إليه 2011طبي الذي ُعقد في عام ا,عتيادي منذ المجلس ال
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بعد سنة، أي في  المجلس، وھو أّن المدعي كان ,ئقاً لمواصلة الخدمة، وأّنه سيخضع #عادة تقييم

  . 2013عام 

   

، رفع المدعي طلب مراجعة قرار ضد قرار المجلس 2012أكتوبر/تشرين ا%ول  23في  .20

باعتباره ,ئقاً لمواصلة الخدمة وإعادة تقييم  القاضي 2012أغسطس/آب  28المؤرخ  الطبي الثاني

 . 2013حالته في أبريل/نيسان 

 

، كتب مسؤول خدمات الموارد 2012ديسمبر/كانون ا%ول  16بموجب رسالة مؤرخة  .21

على السماح البشرية في مكتب إقليم ا%ردن إلى المدعي #عLمه أّن الوكالة لم يكن لديھا اعتراض 

بالحادث المرتبط بالخدمة، وذلك على نفقة الوكالة، وأضاف  الخضوع للعملية الجراحية المتعلقةله ب

قائLً إّن على المدعي سحب طلب مراجعة القرار حسب ا,تفاق مع مسؤول خدمات الموارد البشرية 

 في مكتب إقليم ا%ردن. 

 
 ة القرار. ، سحب المدعي طلب مراجع2013فبراير/شباط  7في  .22

 
، طلب الُمدعى عليه تمديد المھلة الزمنية 2013أبريل/نيسان  11بموجب طلب مؤرخ  .23

 ، وافقت المحكمة على طلبه. 2013أبريل/نيسان  15لرفع رد على الدعوى؛ وفي 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2013مايو/أيار  27في  .24

 
  حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .25

  

)i(  عندما أعادته إلى العمل قبل شفائه من ا#صابة؛أخطأت الوكالة 

)ii(  وھي التقارير المرفوعةلم تأخذ الوكالة في ا,عتبار التقارير الطبية ،

 التي تفيد أّنه لم يشَف من ا#صابة وأّنه يحتاج إلى عملية؛
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)iii( ولم التي تعرض لھا لم تقّدم له الوكالة نسخة من ملف إصابة العمل ،

 آراء ا,ختصاصيين الذين أحالته إليھم؛ تطلعه على

)iv( لم ُيعلمه المجلس الطبي بأسباب رفضه للتقارير الطبية التي رفعھا؛ 

)v(  ع على ملفه الطبي، كما رفضLلم يسمح له المجلس الطبي با,ط

 طلبه لذلك؛

)vi(  أمرته الوكالة بالعودة إلى العمل واقتطعت كامل رصيده من

 رضية والسنوية؛ا#جازات المَ 

)vii( الوكالة دفع راتبه.  أوقفت 

  

 يلتمس المدعي ا,نتصاف التالي:  .26

  

)i( نقله إلى وظيفة تناسب حالته الطبية؛ 

)ii( إعادة رصيده من ا#جازات الَمرضية والسنوية؛ 

)iii( أن يتم سداد الرواتب التي أوِقف دفعھا؛ 

)iv(  التعويض عن ا]ثار الجسدية والنفسية الناجمة عن إجباره على

 العودة إلى العمل وھو ما زال يعاني ا#صابة. 

  

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .27

  

)i(  إّن الدفوع المرتبطة بالتعويض تفتقر إلى المقبولية %ّن المدعي أبرأ

 ا#صابة؛  عنذمة الوكالة من كامل المسؤولية عن ا%ضرار الناشئة 

)ii(  ،اُتخذ قرار الوكالة، القاضي باعتماد استنتاجات المجلس الطبي

 حسب ا%صول؛
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)iii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيLأساس ل , 

  

 

 المحكمة الدعوى.  ه أن تردّ يلتمس الُمدعى علي .28

  

  مسائل إجرائية

  

  طلبات المدعي 

 

، تسلّمت المحكمة من المدعي طلب تعليق للقرار الذي اعتبره 2012أبريل/نيسان  3في  .29

وسداد  الطبية..." )حالته(,ئقاً للعودة إلى العمل. وطلب أيضاً إعادة انتدابه إلى "وظيفة تناسب 

 استحقاقاته من ا#جازات والرواتب. 

 

، قررت 2012مايو/أيار  2المؤرخ  (UNRWA/DT/2012) 008بموجب ا%مر رقم  .30

 22نسخة من نتائج المجلس الطبي المؤرخ المحكمة أّن التقصير الظاھر للوكالة في أن تقدم للمدعي 

الموظفين المحليين رقم  من توجيه شؤون 3.10مارس/آذار، مخالِفًة بذلك مقتضيات المادة 

PD/A/6/Amend.72 Part VI ، عنصر غير قانوني في الظاھر من عناصر قرار اعتبار

المدعي ,ئقاً للعودة إلى العمل. ووجدت المحكمة أيضاً أّن المدعي لم ُيثبت أّن الطلب كان ُملّحاً أو 

ب المدعي لتعليق تنفيذ رفضت المحكمة طل ،سيصيبه بضرر يتعذر إصLحه؛ وعليهأن تنفيذ القرار 

  القرار. 

 
، رفع المدعي طلباً لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في 2012مايو/أيار  28في  .31

 #جراءات ومن رفع رّد على الدعوى. ا
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، رفع الُمدعى عليه رداً على طلب المدعي لمنع الُمدعى 2012يونيو/حزيران  15في  .32

عليه من المشاركة في ا#جراءات. وفي ھذا الرد، التمس الُمدعى عليه ا#ذن للمشاركة في 

 ا#جراءات وتمديد المھلة الزمنية المخصصة لرفع رّد على الدعوى. 

 
، 2012يونيو/حزيران  19المؤرخ  (UNRWA/DT/2012) 013بموجب ا%مر رقم  .33

رفضت المحكمة طلب المدعي لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في ا#جراءات ومن رفع رّد على 

الدعوى. ومنحت المحكمة ا#ذن للُمدعى عليه للمشاركة في ا#جراءات ورفع رّد متأخر على 

 الدعوى. 

 
مدعي طلباً يلتمس فيه تعجيل ، تسلّمت المحكمة من ال2012أكتوبر/تشرين ا%ول  10في  .34

أّن أحد ا%طباء استنتج ضرورة إجراء عملية ھما لھذا الطلب قّدم المدعي سببين . ودعواهالنظر في 

، وتفاقم الحالة بسبب جراحية ليده وأّنه "يعاني ألماً شديداً في يده بسبب الحادثة الناجمة عن الخدمة

 ا,ستخدام المتواصل لھا".

 
 عليه رداً على طلب المدعي. لم يرفع الُمدعى  .35

 
 050رفضت المحكمة الطلب بموجب ا%مر رقم ، 2012أكتوبر/تشرين ا%ول  23في  .36

(UNRWA/DT/2012) ، قضيتهعلى أسس من بينھا أّن المدعي لم ُيثبت أّنه "ينبغي النظر إلى 

قة أمام المحكمة، على العدد الكبير من القضايا العالالبت بإلحاح خاص وأّنه ينبغي إعطاؤھا أولوية 

حّول إلى المحكمة من مجلس الطعون المشترك الذي ألِغي في عام  علماً أّن الكثير من ھذه القضايا

 القضية الحاضرة". تاريخ ريخھا اوفي توتسبق  2009

 
  

 الطلب المقدم من الُمدعى عليه

 
، رفع الُمدعى عليه طلباً لتمديد المھلة الزمنية لرفع رّد على 2013أبريل/نيسان  11في  .37

 الدعوى. 
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يوماً  14ھلت المدعي ، وافقت المحكمة على الطلب وأم2013أبريل/نيسان  15في  .38

 رد على الطلب إذا أراد. ولم يرفع المدعي رداً على طلب الُمدعى عليه.  تقويمياً لرفع

 
المؤرخ  (UNRWA/DT/2012) 013ھا منحت بموجب ا%مر رقم كمة أنّ ُتذّكر المح .39

ا#ذن للُمدعى عليه للمشاركة في ا#جراءات ورفع رّد متأخر. وبموجب  2012يونيو/حزيران  19

، أّكدت المحكمة 2013يوليو/تموز  11المؤرخ  (UNRWA/DT/2013) 065ا%مر رقم 

 ُمدعى عليه على الدعوى. قرارھا السابق القاضي بقبول الرد المتأخر لل

 
، طلب قلم المحكمة أن ُيظھر الُمدعى عليه الوثيقة 2013نوفمبر/تشرين الثاني  4في  .40

. وفي اليوم نفسه، أظھر 2013أبريل/نيسان  29العربية ا%صلية من "محاضر ا,جتماع" المؤرخة 

عدة لم ترھا المحكمة قبل ذلك إضافية الُمدعى عليه الوثيقة المطلوبة وشمل معھا رسائل إليكترونية 

من رد الُمدعى عليه. وتسلّمت المحكمة ھذه  12َقط، وترتبط ھذه الرسائل ا#ليكترونية بالملحق 

 الوثائق وأرسلتھا إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
 جلسة إدارة القضية

 
، عقدت المحكمة جلسة إدارة قضية في عّمان ووجھت 2013 نوفمبر/تشرين الثاني 6في  .41

أسئلة إلى الطرفين، وسرعان ما تجلّى أن محامي الُمدعى عليه ومحامي المدعي، وھو المسؤول 

القانوني المكلف بمساعدة الموظفين، حضرا إلى الجلسة غير مستعدين وعجزا عن ا#جابة عن 

ا%سئلة المتربطة ببعض المسائل المھمة في القضية. واعترف محامي الُمدعى عليه أّن ملفه كان 

رسائل  2013نوفمبر/تشرين الثاني  4ولم يستطع شرح السبب وراء إظھاره في  ؛ضوياً"فو"

وراء عدم رفعھا في  ، أو السببَ 2012إليكترونية مھمة يعود تاريخھا إلى ديسمبر/كانون ا%ول 

أّما محامي المدعي، فقد أظھر خLل الجلسة دليLً  .2013مايو/أيار  27على الدعوى المؤرخ  هردّ 

)، 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  27(ا,ستنتاج الذي توصل إليه المجلس الطبي الثالث المؤرخ  مھماً 

وھو دليل أرسله إليه المدعي قبل أيام، لكّن المحامي لم يقّدم تبريراً #ظھاره ھذا الدليل في يوم 

من المحكمة مستاءة من قلة ا,ستعداد التي أبداھا محامي كل والجلسة نفسه وليس قبل ذلك. 

 العناية الواجبة في إظھار ا%دلة ذات الصلة.  افتقارھما إلىالطرفين، ومن 
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أخذت المحكمة في ا,عتبار شھادة المدعي، والشروحات التي قّدمھا الُمدعى عليه  .42

والمسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين في الجلسة، وقبلت ضمن ا%دلة الوثائق التي أمرت 

نوفمبر/تشرين الثاني  7المؤرخ  109بإظھارھا (وذلك بموجب ا%مر رقم  الُمدعى عليه ,حقاً 

2013.( 

 
   ا)عتبارات

  

  إلى المحكمة؟ دعوى ھل تنازل المدعي عن حقه في رفع

 
("التعويض عن  4.106من المھم النظر في قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم  .43

أو المرض المنسوب إلى الخدمة")  المنسوبة إلى الخدمة، أو ا#صابةالمنسوبة إلى الخدمة، الوفاة 

 التي تنص في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 

  

     مبادئ منح التعويض واھلية

  

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

 الوكالة،...ُينسب إلى أداء الواجبات الرسمية بالنيابة عن 

***  

  

  تعويض وحيد

  

إّن التعويض الواجب دفعه بموجب ھذه القاعدة ھو تعويض وحيد يستحقه أي موظف أو .9

  معالوه/معاليھا من الوكالة إزاء أي مطالبة تقع ضمن أحكام ھذه القاعدة. 

 

  براءة الذمة
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وبراءة ذمة قبل  إيصا,ً . يقّدم الشخص المستحق لتعويض بموجب ھذه القاعدة للوكالة 10

  إجراء الدفع النھائي. 

 

 
كتب رئيس شعبة  2011سبتمبر/أيلول  23من ھذا الحكم، في  14كما أشيَر في الفقرة  .44

 عمليات الوكالة في ا%ردن ما يلي:  الشؤون القانونية العامة إلى مدير

  

-SA/J/22/2010إلى المذكرة المرسلة منكم، وھي المشار إليھا بالرمز  أشيرُ 

بما فيھا المواد المرفقة، بشأن ا#صابة التي تعرض لھا السيد عبد الكريم  2962

  مصلح. 

  

بناًء على ا,ستعراض الذي أجريناه للمواد المقدمة لنا، يظھر أّن ا#صابات التي 

  تعرض لھا السيد مصلح منسوبة إلى أداء واجبات رسمية بالنيابة عن الوكالة. 

  

 23إلى  2010من مايو/أيار  –, يرد دليل في الملف يفسر التأخر المفرط من جانب الوكالة 

في التأكيد على أّن ا#صابة التي تعرض لھا المدعي كانت منسوبة إلى  – 2011سبتمبر/أيلول 

ة واجباته؛ بيد أّن المحكمة تLحظ أّن الوكالة أتبعت تأكيدھا #صابة المدعي المنسوبة إلى الخدم

براءة ذمة عمLً بأحكام قاعدة النظام ا#داري على بعرض تعويض للمدعي مقابل توقيع المدعي 

  . 4.106للموظفين المحليين رقم 

 

، فإّن المحكمة تقتبسھا بالكامل، تقع في صميم المسألة )10" (الملحق براءة الذمة"حيث إّن  .45

 .  ا#نجليزيةعلماً أّن المدعي وّقع نسختھا 

  

  73قم التعديل ر

  



                                                                              Case No.: UNRWA/DT/JFO/2011/60                                                                                                                           

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/013  

 

 

Page 13 of 26 

  الجزء الثالث A/6على توجيه شؤون الموظفين 

  

  الملحق "أ" للجزء الثالث من توجيه شؤون الموظفين

  A/6المحليين رقم  

  إبراء الذمة من المسؤولية

  

  عبد الكريم مصلحاسم الموظف: 

  

  13/5/2010تاريخ وقوع الحادث، ووقت وقوعه، ومكان وقوعه: 

  الوقوعطبيعة ا#صابات الشخصية ووصفھا: 

حتى  13/05/2010الرواتب والعLوات خLل الفترة من مبلغ التعويض المدفوع: 

19/04/2011  

  

  أنا، الموقع أدناه،.........................................

  

  (5Z0462)عبد الكريم مصلح، الموظف رقم 

  

  

) ديناراً أردنياً في تسوية كاملة لجميع 330.00أقر بموجب ھذا بتسلّم مبلغ (

أبرئ بموجب المرتبطة بالحادث المذكور أعLه؛ ولقاء ذلك المطالبات والطلبات 

ھذا ذمة وكالة ا%مم المتحدة ل_غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا%دنى، 

زل لھم، وأخلي طرفھم من أي مسؤولية وذمة مسؤوليھا وموظفيھا وخلفائھا والمتنا

كانت عن ا%ضرار الناشئة أو الناجمة عن ا#صابات التي تعرضت لھا فيما يخص 

ا#صابات المعروفة وغير المعروفة، جميع الحادثة المذكورة أعLه، ويشمل ذلك 

  وا#عاقات مھما كانت طبيعتھا. 
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  . براءة الذمة أعLه وأفھمھا فھماً كامLً  لقد قرأتُ 

 .ًLلقد قُرئت لي براءة الذمة المتقدمة، وُشرحت لي، وأنا أفھمھا فھماً كام  

  

  اسم الموظف (باللغة العربية)                         التوقيع (موقّع)

  

  (باللغة العربية) 19/10/2011التاريخ 

  

  (شاھد)

  

  ع))                                     التوقيع (موقّ 1ا,سم (الشاھد 

  

  2011.10.19التاريخ: 

  

  )                                     التوقيع (موّقع)2ا,سم (الشاھد 

  

  2011.10.19التاريخ: 

  

 
يحتج الُمدعى عليه بأّن الدفوع المرتبطة بالتعويض تفتقر إلى المقبولية %ّن المدعي أبرأ ذمة  .46

المسؤولية عن ا%ضرار الناشئة عن ا#صابات التي تعرض لھا أثناء أداء واجباته كامل الوكالة من 

 مع الوكالة. 

 

، أّكد المدعي عندما أظِھرت له 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6في الجلسة التي ُعقدت في  .47

أّنه وقّعھا فعLً وأّنه لم  2011أكتوبر/تشرين ا%ول  19 المؤرخة"براءة الذمة من المسؤولية" 

اً على ا%سئلة الموجھة من المحكمة، شھد المدعي أّنه لم ُتقّدم ُيمارس عليه ضغط في سبيل ذلك. وردّ 

له ترجمة لبراءة الذمة إلى اللغة العربية، وأّنه لم يكن في المكتب مترجم ليترجم له محتويات براءة 
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الذمة إلى اللغة العربية. وذكر المدعي أّن موظفاً (ذكر اسمه) من الموارد البشرية كان حاضراً 

الذي سيتسلّمه دو,راً أميركياً)  466.00ديناراً أردنياً (حوالي  330.000 الـ مبلغوشرح له أّن 

سبق أن الطبية التي  مسؤولية" كان تعويضاً عن النفقاتعند توقيع وثيقة اسمھا "براءة ذمة من ال

 وأضاف المدعي قائLً إّن المعنى لو كان غير ذلك لما وّقع براءة الذمة. ،)10تكّبدھا (الملحق 

وتLحظ المحكمة أّن المدعي تكلّم في الجلسة باللغة العربية فقط، وُطلب حضور مترجم شفھي لكي 

 ُيترجم للُمدعى عليه كLمه باللغة العربية إلى اللغة ا#نجليزية.

 
وجدت المحكمة شھادة المدعي موثوقة، ووجدت أّن من المھم أّن الُمدعى عليه لم يطعن  .48

عليه أن يقّدم  ادة المدعي؛ كما لم يقترح الُمدعىأي جزء من شھ طوال جلسة إدارة القضية في

 330.000من الموارد البشرية للشھادة ودحض إفادة المدعي التي يقول فيھا إّن مبلغ الـ  الموظفَ 

الطبية التي تكّبدھا أصLً. والمحكمة إذ تعتبر ھذا إقراراً بصدق شھادة  ةديناراً أردنياً كان لقاء النفق

فإّنھا منزعجة من الممارسة التي ارتكبتھا الوكالة بحرمانھا موظفاً من حقه في أن يقرأ  ،المدعي

ُطلب إليه أن يوّقعھا؛ بل ا%سوأ من ذلك أّنھا  اللغة الغالبة في الوكالة وثيقةً  ويفھم بلغته التي تعد

عھا؛ وترى م بتوقيھُ معلومات خاطئة عن الوثيقة التي كان يَ  –بقصد أو بدون قصد  –قّدمت له 

 من ا#جراءات العادلة. له المحكمة في ھذا حرماناً 

 
(براءة الذمة من المسؤولية) قُدم له بعدما  10في الجلسة، أفاد المدعي أيضاً أّن الملحق  .49

("براءة ذمة من ، 3رفض التوقيع على وثيقة أخرى عنوانھا "براءة ذمة (تحديد ا#جازة)"

غير و غير الموقعةا#جازة"). وفيما يلي أدناه اقتباس للجزء ذي الصلة من براءة الذمة من ا#جازة 

 :المؤرخة

 
  

  براءة ذمة

  

  (تحديد ا=جازات)

                                      
3
. بيد أّن 2012أبريل/نيسان  2" بطلب المدعي لتعليق تنفيذ القرار، وھو طلب يحمل تاريخ 11ألِحقت ھذه الوثيقة تحت عنوان "الملحق  

  ؛ وعليه، يظھر وجود خطأ في الترجمة. 2012أبريل/نيسان  1المحكمة تLحظ أّن الوثيقة العربية ا%صلية تشير إلى أّن التاريخ ھو 
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  (5Z0462)رقم الموظف  عبد الكريم مصلحاسم الموظف: 

  

  13/50/2011تاريخ وقوع الحادث، ووقت وقوعه، ومكان وقوعه: 

  الوقوعطبيعة ا#صابات الشخصية ووصفھا: 

  19/04/2011حتى  13/05/2011الرواتب والعLوات خLل الفترة من : التحديد

  

  (5Z0462)رقم الموظف عبد الكريم مصلح رقم الموظف  أنا، الموقع أدناه

  

  

أقر بموجب ھذا أّن الوكالة ستعتبر إجازتي المنسوبة إلى حادث ناتج عن الخدمة 

خاصة بأجر مدفوع بالكامل. ونتيجة لذلك أبرئ بموجب ھذا ذمة وكالة ا%مم  إجازةً 

المتحدة ل_غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا%دنى، وذمة مسؤوليھا 

وموظفيھا وخلفائھا والمتنازل لھم، وأخلي طرفھم إلى ا%بد من أي مسؤولية كانت 

تعرضت لھا فيما يخص  عن ا%ضرار الناشئة أو الناجمة عن ا#صابات التي

ا#صابات المعروفة وغير المعروفة، جميع الحادثة المذكورة أعLه، ويشمل ذلك 

  وا#عاقات مھما كانت طبيعتھا. 

 

 
في موضعين يذكر خطأً أّن  ةبراءة الذمة من ا#جازالظاھر في تاريخ التLحظ المحكمة أّن  .50

. وتفھم المحكمة أّن الخطأ 2010و/أيار ماي 13بد,ً من  2011مايو/أيار  13تاريخ الحادث ھو 

وبراءة الذمة غير المؤرخة وغير الموقعة من  10في التاريخ إّنما ھو خطأ مطبعي %ّن الملحق 

؛ ومع ذلك، لم A/6توجيه شؤون الموظفين رقم  –ا#جازات يبدوان أّنھما قد نشآ من القالب ذاته 

نِو َقط تبرئة يأّنه لم على أّنه دليل على محكمة ھذا يوّقع المدعي براءة الذمة من ا#جازات وتقبل ال

) كما زعم الُمدعى عليه. ومن الجلي للمحكمة أّن 10ذمة الُمدعى عليه من المسؤولية (الملحق 

براءة للذمة أو أّنه تنازل عن حقوقه في مبالغ مستقبلية، كما تLحظ  10المدعي لم يفھم أّن الملحق 
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 ُيستبعد أن يكوندو,راً أميركياً)  466.00ديناراً أردنياً (حوالي  330.000المحكمة أّن مبلغ الـ 

 ً    ابة مزمنة. صعلى أّنه مبلغ التعويض الكامل عن إرضى به المرء ي مبلغا

 

أكتوبر/تشرين  19التي يقول فيھا إّن "المدعي لم ُيشر إلى اتفاقية  أّما حجة الُمدعى عليه .51

 48-47ترفضھا المحكمة حسب البحث الوارد في الفقرتين ك فيھا"، فھي حجة أو شكّ  2011ا%ول 

أعLه، وذلك استناداً إلى الواقعة التي مفادھا أّن النموذج كان باللغة ا#نجليزية، وكذلك استناداً إلى 

 . ، وھي شھادة لم ُيطعن فيھاالشھادة القائلة إّن محتوياته فُسرت تفسيراً خاطئاً للمدعي

 
 عن حقه في طلب تعويض أو انتصاف آخر. دعي لم يتنازلتستنتج المحكمة أّن الم .52

 
  ھل كان قرار الوكالة القاضي باعتماد استنتاج المجلس الطبي قراراً مراعياً لcصول؟ 

  

 
، وھي محكمة سابقة، وتحديداً تود المحكمة ا,ستشھاد بفقه المحكمة ا#دارية لcمم المتحدة .53

منه التي اقتبسھا الُمدعى عليه فيما  Vوتحديداً الفقرة  Ali (1999)في قضية  917رقم  في الحكم

 يخص المراجعة التي تجريھا ھيئات الخبراء ا,ستشارية: 

  

استشارية خبراء تخضع النتائج التي يتوصل إليھا مجلس طبي باعتباره ھيئة ... 

لمراجعة أضيق نطاقاً، وذلك %ّن ھذه النتائج قائمة على المعرفة الفنية الطبية 

عضاء المجلس. ... ويقتصر دور المحكمة على النظر فيما إن كان القرار مشوباً %

مجلس طبي إ,ّ إذا ُوجد دليل بسوء استخدام لLجتھاد، و, تستطيع مراجعة توصية 

أنواع الخلل  .... ومنخلل إجرائيعلى دافع غير سليم أو خلل جوھري أو 

 . (التشديد مضاف)ت العادلةغياب ا#جراءاأو  غير المشروعا#جرائي التأخر 

 

براءة الذمة من تقضي المحكمة أّن إدارة قضية المدعي تحفل بحا,ت الخلل ا#جرائي أّولھا  .54

 الُمشار إليھا آنفاً.  ، وھي الوثيقةالمسؤولية
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  قلة الشفافية

  

   ، وعدم الكشف عن استنتاج المجلس الطبيتقارير طبية عن كشفالعدم 

  

 

 

ل حسب مع حجة الُمدعى عليه التي يقول فيھا إّن المجلس الطبي ُشكّ مع أّن المحكمة تتفق  .55

ا%صول، إ,ّ أّنھا تجد خلLً إجرائياً في الواقعة التي مفادھا أّن الوكالة لم تكشف للمدعي تقرير 

أبريل/نيسان  19الذي أحالت الوكالة المدعَي إليه في العظام  تقويمالطبيب المليطي، وھو طبيب 

2011 . 

 
م المدعي بالتقرير الطبي متقدم الذكر فقط عندما أرسلته الوكالة إلى الطبيب عفيفي، وھو أعلِ  .56

عظام ويد. وعندما فتح الطبيب عفيفي الملف الطبي للمدعي ذكر محتويات تقرير تقويم جراح 

الذي أفاد أّن المدعي لم يتطلب عملية جراحية لكن تنبغي إعادة فحصه بعد ثLثة  الطبيب المليطي

 أشھر. 

 
, يوجد دليل في الملف على أّن المدعي حضر موعد متابعة مع الطبيب المليطي بعد ثLثة  .57

أعِطي في الوقت ، كما , دليل على أّن المدعي 2011أبريل/نيسان  19من فحصه في أشھر 

الذي أعّده الطبيب المليطي. وفي الجلسة،  2011أبريل/نيسان  19المناسب التقرير الطبي المؤرخ 

الذي  2011أبريل/نيسان  19أفاد محامي الُمدعى عليه أّن الوكالة رفضت التقرير الطبي المؤرخ 

عذراً لتقصيرھا في كشفه  ض التقرير ليسفأعّده الطبيب المليطي، بيد أّن قرار الوكالة القاضي بر

 للمدعي. 

 
آخر ھو الطبيب الخضر  طبيب تقويم عظام، أحيل المدعي إلى 2011مايو/أيار  10في  .58

 الذي أرسل تقريره إلى الوكالة؛ ومع ذلك، لم ُيكشف تقرير الطبيب الخضر للمدعي. 
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المجلس الطبي خلLً إجرائياً خطيراً آخر يتمثل في عدم إبLغ المدعي بنتائج  تجد المحكمة .59

من توجيه شؤون الموظفين  3.10؛ وفي ھذا انتھاك للمادة 2012مارس/آذار  29المؤرخ 

Lع على ملفه الطبي ُرفض طلبه. وفي الجلسة، لم ، وعندما طلب المدعي ا,طّ A/6رقم المحليين 

%طباء أو من يطعن محامي الُمدعى عليه في حجة المدعي بأّن الوكالة لم تقدم إليه نسخاً من تقارير ا

 تاج الذي توصل إليه المجلس الطبي الثاني. ا,ستن

 
دخلت الوكالة في عملية ترمي إلى البّت فيما إن كان المدعي ,ئقاً للعمل بعد تعرضه  .60

العملية #صابة مرتبطة بالعمل، وكان من حق المدعي تسلّم جميع التقارير والسجLت المتعلقة بھذه 

بصرف النظر عّما إن اتفقت الوكالة مع التقرير أو السجLت أم ,، فھذا من صميم الشفافية في 

 العملية ومن صميم تحقيق ا#جراءات العادلة للمدعي، وقد فشلت الوكالة في ھذا الصدد. 

 
  

 آراء طبية ثLثة أّن المدعي ,ئق للعمل؟  نافرھل يعني ت

  

 
الطبي الثاني أخذ في ا,عتبار رأي ثLثة اختصاصيين  يحتج الُمدعى عليه بأّن المجلس .61

قّدموا تقارير عن حالة المدعي، بيد أّن المحكمة , تجد أساساً يدعم ھذه الحجة، فقد أفاد أحد 

ا,ختصاصيين (الطبيب عفيفي) أّن المدعي ما زال يعاني وأّن إصابته لم تشَف، في حين أفاد 

أّن المدعي يحتاج إلى جراحة، وقال  2012في عام  ا,ختصاصي الثاني (الطبيب المليطي)

 لم(الطبيب الخضر) إّن المدعي ,ئق للعمل. ومن الجلي أّن المجلس الطبي ا,ختصاصي الثالث 

ر وأھمل بيب الخضجميع ا,ختصاصيين الثLثة بل أخذ فقط برأي الط يأخذ في ا,عتبار رأي

ة طبية إ,ّ أّنھا تتساءل كيف استطاع المجلس المحكمة ليست خبير ؛ وصحيح أنّ الرأيين ا]خرين

يقضي اثنان  المدعي ,ئق للعمل في حين كانت أمامه ثLثة تقارير طبية متنافرةالطبي أن يجد أّن 

 منھا أّنه غير ,ئق للعمل. 

  

  ھل المدعي مLئم للعمل لكّن الجراحة مطلوبة؟ 
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, ‘ أعيد [...] إلى العمل مع أّن إصابته لم تشفَ ’المدعي يقول الُمدعى عليه إّن "ا#يحاء أّن  .62

 وتجد المحكمة أّن منأساس له، فقد استأنف المدعي عمله ُبعيد إصدار المجلس الطبي لتقريره". 

يونيو/حزيران  19ا,زدراء أن يستنتج الُمدعى عليه أّن استئناف المدعي لواجباته (في  قبيل

عليه ينسى  ىيت وأّنه يستطيع العودة إلى عمله؛ والظاھر أّن الُمدع) كان معناه أّن إصابته شف2011

ف المدعي طلبه إليه الحضور إلى العمل، ولو أّنه لم ينّفذ  eعُتبر ذلك عصياناً ناھيك عن أّن أّن موظ,

، وأّن الُمدعى عليه أوقف دفع رواتبه في أبريل/نيسان، ومايو/أيار، اھمُيطعالمدعي له عائلة 

صالح خيار من المدعي  بقي أمام، واقتطع إجازته الَمرضية والسنوية، فما 2011يران ويونيو/حز

 إ,ّ العودة إلى العمل.  آخر

 

من رد الُمدعى عليه، كتب رئيس برنامج  2012أغسطس/آب  26المؤرخ  12في الملحق  .63

ه ي [الثاني] أنّ الصحة في ا#قليم إلى مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن يقول "... وجد المجلس الطب

،..."، لكّن المدعي 13/5/2010ترتبط با#صابة التي تعرض لھا في  , شكاوى لدى السيد مصلح

مدعي شكاوى مرتبطة با#صابة التي شھد في الجلسة أّن ھذا غير صحيح؛ وفعLً، لو لم تكن لدى ال

أشھر فقط من ؟ بل بعد تعرض لھا فلماذا يخوض وساطة (غير ناجحة) ويخضع لمجلسين طبيين

زعم رئيس برنامج الصحة في ا#قليم أّن المدعي لم تكن لديه شكاوى مرتبطة بإصابته، رفع 

يطعن بموجبه في القرار  2012أكتوبر/تشرين ا%ول  23المدعي طلب مراجعة قرار يحمل تاريخ 

ولة مسؤ ذكرتالذي اعتبره ,ئقاً لمواصلة الخدمة مع الوكالة. و 2012أغسطس/آب  28المؤرخ 

إلى  2012ديسمبر/كانون ا%ول  16الموارد البشرية في إقليم ا%ردن للمدعي في رسالتھا المؤرخة 

على أّن تدفع ثمن العملية الجراحية مقابل سحب المدعي لطلب مراجعة القرار، أّن الوكالة وافقت 

رار في ، وقد سحب المدعي طلب مراجعة الق2012أكتوبر/تشرين ا%ول  23وھو الطلب المؤرخ 

لكّنه لم يخضع لعملية جراحية. وفي الجلسة، عجز محامي الُمدعى عليه عن  2013فبراير/شباط  7

 تقديم شرح لھذه التضاربات. 

 
إذا كان رأي الوكالة أّن المدعي كان ,ئقاً للعودة إلى العمل بعد ا,ستنتاج عLوة على ذلك،  .64

فلماذا شعرت بالحاجة إلى إخضاع حالة  ،2012الذي توصل إليه المجلس الطبي الثاني في عام 

، أي بعد ثLث سنوات من حادث إصابة العمل 2013المدعي #عادة تقييم بعد سنة في أبريل/نيسان 
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 لم تكن مرتاحةالمحكمة أّن غزارة التناقضات تثبت أّن الوكالة  تجدلي الذي تعرض له؟ ا%وّ 

بأّنھا مرغمة على الدفاع عن ھذا القرار وأن  ستنتاج المجلس الطبي، لكّنھا شعرت في الوقت نفسه,

 تطلب إلى المدعي العودة %داء واجباته السابقة. 

 
أدت إلى التي تناولھا البحث أعLه تقضي المحكمة أّن سلسلة حا,ت الخلل ا#جرائي  .65

 53. وتود المحكمة التذكير بالفقه القانوني المقتبس في الفقرة حرمان واضح من ا#جراءات العادلة

ومفاده فعLً أّن المحكمة  –وھو الفقه القانوني الذي يعتمد عليه الُمدعى عليه  –من ھذا الحكم 

تستطيع مراجعة قرار المفوض العام القاضي بقبول توصية المجلس الطبي إذا ُوجد دليل على خلل 

أو غياب ا#جراءات العادلة. وتقضي  غير المشروعإجرائي وأّن من أنواع الخلل ا#جرائي التأخر 

 غياب ا#جراءات العادلة. بو المشروعغير بالتأخر  حافلةقضية المدعي المحكمة بأّن عملية معالجة 

 
تأسيساً على ما تقّدم، تقضى المحكمة أّن قرار الوكالة، القاضي باعتماد استنتاجات المجلس  .66

 الطبي، اعترته حا,ت من الخلل ا#جرائي من بينھا غياب ا#جراءات العادلة. 

 
  ھل لLنتصاف الذي يلتمسه المدعي أي أساس؟

 
 ا,نتصاف الذي يلتمسه المدعي: تود المحكمة التذكير ب .67

  

)i( نقله إلى وظيفة تناسب حالته الطبية؛ 

)ii( إعادة رصيده من ا#جازات الَمرضية والسنوية؛ 

)iii( أن يتم سداد الرواتب التي أوِقف دفعھا؛ 

)iv(  التعويض عن ا]ثار الجسدية والنفسية الناجمة عن إجباره على

 العودة إلى العمل وھو ما زال يعاني ا#صابة. 

  

 إلى وظيفة تناسب إصابة يده على نحو أفضلالنقل 
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مصبغة في مركز تدريب  فَ مشربصفته لى المدعي وصف وظيفته ُطلب في الجلسة إ .68

طالباً وإّن عليه حمل بطانيات وشراشف ثقيلة لكي ُتغسل  250عّمان، فشھد بالقول إّنه يتسلّم مLبس 

وقال  ؛لكي ُتكوى –أثقل عندما تتبلل التي تصبح  –في غّسا,ت قديمة، ثم يحمل ا%شياء المبللة 

ي أّن لباليد. ومن الجالمدعي إّن الغّسا,ت قديمة جداً مما يفرض عليه أحياناً غسل بعض ا%شياء 

 مسؤولياته باعتباره مشرف المصبغة تتضمن الكثير من العمل اليدوي. 

 

واجبات رئيس  من شھادة المدعي أيضاً أّن عميد مركز تدريب عّمان با#نابة أوكل إليه .69

با#ضافة إلى واجباته المعتادة بصفته  2012نوفمبر/تشرين الثاني  8العمال في المركز اعتباراً من 

اعترض و ،2012شرين الثاني نوفمبر/ت 12مشرف المصبغة، وھذا ُمثبت بموجب تعميم مؤرخ 

العمل، والشھادة على موظف ُمجد في المدعي والظاھر أّن  المدعي شفھياً لكّنه امتثل ما ُطلب إليه.

حتى لو  ه؛ ومع أّنه مصاب في يده إ,ّ أّنه ينفذ التعليمات من رئيسذلك تقارير تقييم ا%داء العديدة

ومن ذلك أيضاً، أّن المدعي أثناء عمله بصفة مشرف مصبغة تطلب ذلك تولي واجبات إضافية. 

ترًة مجموعھا ستة أشھر (بواقع ورئيس عمال، فقد عمل أيضاً في دائرة التسجيل التابعة للمركز ف

). وقال المدعي أيضاً إّنه رغم أّن حمل 2013، وثLثة أشھر في عام 2011ثLثة أشھر في عام 

الملفات الثقيلة في دائرة التسجيل لم يكن سھLً إ,ّ أّنه وجد العمل ھناك أقل إيLماً ليده المصابة من 

ي الجلسة أّن المدعي ارتدى في يده المصابة فالعمل في وظيفة مشرف مصبغة. و,حظت المحكمة 

 سناداً. 

 

تجد المحكمة من العسير بمكان التوفيق بين قرار الوكالة القاضي أّن المدعي ,ئق للخدمة  .70

وبين العرض الذي قدمته الوكالة بأن تدفع تكاليف العملية الجراحية إذا قرر الخضوع لھا، فلماذا 

وا%ھم من ذلك، ما الذي يجعل احية إذا كان المدعي ,ئقاً للعمل؟ تدفع الوكالة تكاليف العملية الجر

الوكالة تعرض دفع تكاليف العملية الجراحية #صابة ناجمة عن الخدمة في الوقت الذي ُيزعم فيه أّن 

ن حقه في ھذه الرعاية؟ وما المانع من يتنازل بموجبھا عذمة من المسؤولية ال براءةالمدعي وّقع 

ة مختلفة تكون فيھا الواجبات أقل قسوة على يده المصابة؟ ھذا ما طلبه المدعي منذ نقله إلى وظيف

البداية لكي يتسنى شفاء يده المصابة، لكّن الوكالة رفضت طلبه وأوكلت إليه واجبات إضافية بد,ً 

 من ذلك. 
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  إعادة رصيد ا#جازات الَمرضية والسنوية

 

 
 15، أحيل المدعي إلى إجازة َمرضية من 2010مايو/أيار  13بعد الحادث الذي وقع في  .71

. وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2011يونيو/حزيران  19إلى  2010مايو/أيار 

اقُتطعت أيام ا#جازات  –أي أكثر من ثLثة أشھر  –أثناء فحص المجلس الطبي لحالته  2011

عن ا%شھر أبريل/نيسان ومايو/أيار الَمرضية والسنوية الخاصة بالمدعي، كما أوقِف دفع رواتبه 

، وذلك حسب الشھادة التي أدلى بھا المدعي ولم يطعن فيھا محامي الُمدعى 2011ويونيو/حزيران 

 عليه. 

  

  تسلّمته المحكمة الذي الجديد الدليل

 

جلسة إدارة القضية، تسلّمت المحكمة من المدعي (وليس من محاميه) بعد أسبوعين من  .72

وثيقة أصدرتھا الوكالة أشارت إلى الكيفية التي ستصّنف بھا فترة عجز المدعي %غراض ضبط 

الحضور إلى العمل وا#جازة، فأرسلتھا المحكمة إلى محامي المدعي وأشارت إلى أّنه وفقاً للتوجيه 

للمحامي المسّجل أن يرفع الوثائق دائماً بالنيابة عن موّكله؛ وبالرغم من ينبغي  2ا#جرائي رقم 

إرفاق توجيه شؤون الموظفين المعني في رسالة إليكترونية إلى محامي المدعي، إ,ّ أّن المحامي 

(المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) لم يرفع أي شيء إلى المحكمة. ومع ذلك، فإّن 

بحجة ا#ھمال الذي ارتكبه  الدليل ايل تحقيق العدل وا#نصاف لن تقصي ھذالمحكمة في سب

 من الوثيقة على ا]تي:  وينص الجزء ذي الصلةالمسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين. 

  

  فترة العجز عن العمل من: 
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 ينبغي أن تعتبر بناًء على ذلك إجازةً  12/011/2010إلى  13/05/2010

 إجازةً  07/03/2011حتى  13/11/20120من و ،خاصة بأجر مدفوع بالكامل

سنوية، ومن  إجازةً  19/04/2011حتى  08/03/2011َمرضية، ومن 

 ُيخصم منخاصة بL أجر، وأي يوم  إجازةً  18/06/2011حتى  20/04/2011

        أن ُيقّيد عليھا.  استحقاقات إجازته الَمرضية ينبغي

 
 
 
 

ا#صابة الجسدية وا%لم النفسيعن التعويض   
  

 
ر فيھا عمله الحالي في على الطريقة التي يؤثّ مع أّن المدعي رفع أدلة وقّدم شھادة موثوقة  .73

وظيفة مشرف مصبغة في يده المصابة ويسبب لھا ألماً جسدياً، إ,ّ أّنه لم يقّدم أي دليل على ألم 

ر المدعي أّنه , أساس لمنح تعويض ف fي غياب ا%دلة على ا#صابة أو ا%ذى. نفسي. وُيذك 

 

تتمتع المحكمة بالسلطة القانونية لتحدد بناًء على ظروف كل قضية بعينھا ا,نتصاَف الذي  .74

تراه مLئماً لرفع الظلم الذي تعرض له الموظف الذي انُتھكت حقوقه (أحكام محكمة ا%مم المتحدة 

، Frohler 2011-UNAT-141 ،Appellant 2011-UNAT-143لLستئناف 

Kaddoura 2011-UNAT-151.( 

 

تأمر المحكمة الُمدعى عليه أن ينقل المدعي إلى وظيفة تLئم يده المصابة على نحو أفضل  .75

وعلى الدرجة والمستوى ذاتيھما، أو مع حماية للدرجة والراتب. وتأمر المحكمة الُمدعى عليه أيضاً 

وا,ستحقاقات التي ُمنعت عنه في أبريل/نيسان ومايو/أيار أن يدفع إلى المدعي لقاء جميع الرواتب 

وأن ُيعيد إلى المدعي أي إجازة َمرضية وسنوية اقُتطعت من رصيده في  2011ويونيو/حزيران 

. وسُيدفع إلى المدعي 2011يونيو/حزيران  18حتى  2010نوفمبر/تشرين الثاني  13الفترة من 

ن تعويضاً كافياً عن ا,نتھاكات التي طالت حقوقه في الراتب ا%ساسي الصافي لستة أشھر ليكو

 ا#جراءات العادلة. 
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تأمر المحكمة بموجب ھذا أن يتم دفع ھذه المبالغ، وإعادة أيام ا#جازات السنوية والَمرضية  .1

يوماً من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ،  60خLل إلى رصيد المدعي، في 

ي سعر الفائدة الرئيسي ا%ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وخLل ھذه المدة سيسر

يوماً المحددة، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى  60وإذا لم ُيدفع المبلغ خLل مدة الـ

 سعر الفائدة الرئيسي ا%ميركي حتى تاريخ الدفع.

  

  

  

 الخ?صة

  

  تقضي المحكمة بإقرار الدعوى.  .76

 

 
 

  

  

     (ُوقـeع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

  2014مايو/أيار  26 بتاريخ

 

  

  2014مايو/أيار  26بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـeع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.
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