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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/030                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/013 

Date: 3 April 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شيحا

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا)مم  ضد ("المدعي") أيمن فاروق محمود شيحارفعھا ھذه دعوى  .1

دعى باسم ا)ونروا ("الم ا)دنى التي ُتعرف أيضا في الشرقالمتحدة &غاثة وتشغيل +جئي فلسطين 

    . إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالةوھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع 

 

" Bوظفت الوكالة المدعي في وظيفة مسؤول طبي " 2009يونيو/حزيران  1اعتبارا من  .2

 14على الدرجة وطبيب مقيم في مستشفى قلقيلية ("المستشفى") بموجب تعيين محدد ا)جل 

 . 2015مايو/أيار  31وبعد عدد من حا+ت التجديد ُمدد تعيينه حتى  .1والخطوة 

 

وصلت مريضة في حالة مخاض إلى  0040في حوالي الساعة  2013أبريل/نيسان  1في  .3

 المستشفى، وقُيمت حالتھا لدى إدخالھا على أنھا محفوفة بعوامل خطر عديدة. 

 

 في المستشفى بصفته الطبيب المقيم ا)قدم. مناوباكان المدعي  .4

 
ُرصدت الحالة ا)ولى من حا+ت الضائقة الجنينية، وعولجت  0230في حوالي الساعة  .5

 المريضة إلى أن تعافت سرعة قلب الجنين. 

 
، وتلتھا نوبة ثالثة في 0450إلى الساعة  0410ثانية من الساعة جنينية ضائقة وقعت نوبة  .6

 . 0540الساعة 

 
قدم المدعي رعاية يدوية لرأس الجنين وتم طلب عملية قيصرية عاجلة أدت إلى و+دة وليد  .7

 . ذكر ميت لم يستجب &جراءات ا&نعاش
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تزعم فيھا التعرض لعJج طبي مھمل  2013مايو/أيار  29رفعت المريضة شكوى في  .8

 أدى إلى وفاة طفلھا. 

 
فة الغربية مجلس تحقيق للتحقيق في شّكل مكتب إقليم الض 2013يوليو/تموز  29في  .9

أن المدعي عجز عن تلبية مستوى الرعاية المطلوب وأن  جلس التحقيقمالشكوى؛ واستنتج 

 "ا&ھمال الذي ارتكبه كان سببا مساھما في إعاقة تدخJت حسنة التوقيت تنقذ حياة الجنين". 

 
سبتمبر/أيلول  13في أقر المدعي بتسلمھا  2014سبتمبر/أيلول  3بموجب رسالة مؤرخة  .10

، أعلم مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية المدعَي بالنتائج وا+ستنتاجات التي توصل 2014

 . إليھا مجلس التحقيق ومنحه الفرصة للرد عليھا

 
قائJ إن مسؤولية ما حدث في  2014سبتمبر/أيلول  3رد المدعي على الرسالة المؤرخة  .11

سبتمبر/أيلول  30ة والمستشفى، علما أن الوكالة تسلمت ھذه الرسالة في ھذه الحالة تقع على الوكال

2014 . 

 
، أعلم مدير عمليات ا)ونروا في الضفة 2015فبراير/شباط  3بموجب رسالة مؤرخة  .12

لى أن سلوك المدعي أنه اتفق مع مجلس التحقيق في استنتاجه القائل إنه ھناك أدلة عالمدعَي الغربية 

ذلك، قرر مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية إنھاء توظيفه لما  شّكل سوء سلوك؛ وبناء على

فبراير/شباط  3فيه مصلحة الوكالة. وقد اعترف المدعي في دعواه بأنه تسلّم ھذا القرار في 

2015 . 

 
("المحكمة") رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا)ونروا للمنازعات  2015مايو/أيار  13في  .13

لما فيه مصلحة الوكالة، ويذكر في الدعوى أنه قدم طلب  يطعن بموجبھا في قرار إنھاء توظيفه

 . 2015فبراير/شباط  11مراجعة قرار في 

 
ذكر المدعى عليه في رده على الدعوى أن "الوكالة تفيد بأنه ليس لديھا أي سجل يثبت َتسلRم  .14

 طلب مراجعة قرار من المدعي". 
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) UNRWA/DT/2016( 009أصدرت الوكالة ا)مر رقم  2016فبراير/شباط  7في  .15

ومنحت المدعي  ") الذي أشارت فيه إلى التباين بشأن طلب مراجعة القرار009("ا)مر رقم 

الفرصة لتقديم أدلة تثبت أنه رفع طلب مراجعة للقرار المطعون فيه حسب مقتضيات قاعدة النظام 

 . 2.111ا&داري للموظفين المحليين رقم 

 
 لم يرد المدعي على ھذا ا)مر.  .16

 
  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .17

  

i( كان قرار إنھاء توظيفه تعسفيا وانتھك القانون؛ و 

ii( مستشفى وليس ا&ھمال الطبي. كان سبب وفاة الطفل ھو "النظام العقيم" في ال 

  

  

 يلتمس المدعي ما يلي: .18

  

i( العودة إلى عمله؛ و 

ii(  منحه تعويضا عن الفترة التي تعطل بھا عن العمل بسبب ا&نھاء التعسفي لتعيينه وكذلك

 عن ا)ضرار المعنوية الناجمة عن تشويه سمعته المھنية والشخصية. 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .19

  

i(  يثبت تسلّم طلب مراجعة قرار؛ + سجل لديه 
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ii(  لقد أثبِتت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة، ووجد مجلس التحقيق أدلة واضحة ومقنعة على

إحالة المريضة إلى الطبيب المقيم ا)قدم أن المدعي أھمل في أداء واجباته بفعل عدم 

وكذلك بفعل تخلفه عن إعطاء المريضة اھتماما ورعاية خاصين مع أنھا معرضة 

 للخطر؛ 

iii(  عدم رصد النوبتين الثانية والثالثة من كان ا&ھمال الذي ارتكبه المدعي سببا مساھما في

تدخJت حسنة التوقيت  إجراءالضائقة الجنينية وعدم عJجھما، كما ساھم في إعاقة 

 منقذة للحياة قبل وقوع حالة تدلي الحبل السري؛ و

iv( سبتمبر/أيلول  3ة تحمل تاريخ بموجب رسالة من مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربي

التحقيق وبا&ھمال الذي  س، أعلِم المدعي بتقرير الوقائع الذي توصل إليه مجل2014

 ارتكبه؛ 

v(  الوقائع المثَبتة إلى سوء سلوك؛ ترقى 

vi(  فة مثل ا&ھمال من جانب القابلة والطبيبWالعقوبة متناسبة مع الذنب؛ ومع وجود عوامل مخف

ظيم أداء الجو+ت، إ+ أن إنھاء التعيين السياسات وا&جراءات لتنالمقيم ا)قدم وغياب 

لما فيه مصلحة الوكالة ھو عقوبة تأديبية أقل شدة من إنھاء التعيين بسبب سوء السلوك 

 أو الفصل بإجراءات موجزة؛ و

vii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيJأساس قانونيا ل + 

   

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .20

  

  ا#عتبارات 

 

 يطعن المدعي في قرار الوكالة إنھاء توظيفه لما فيه مصلحة الوكالة.  .21

 

 11السؤال الثاني من الدعوى، يفيد المدعي أنه رفع طلب مراجعة القرار في  IVفي الفرع  .22

ه ويحمل عنوان "طلب مراجعة قرار"، بيد أن مY، كما أرفق مع دعواه نموذجا 2015فبراير/شباط 
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النموذج غير مؤرخ و+ يوجد مؤشر في ملف القضية على أن ھذا النموذج أرِسل أو تم تسلّمه. 

من الرد بأن "الوكالة تفيد بأنه  17ويذكر المدعى عليه في رده على الدعوى وتحديدا في الحاشية 

 قرار من المدعي".  ليس لديھا أي سجل يثبت َتسلRم طلب مراجعة

 

منحت فيه  009ا)مر رقم  2016فبراير/شباط  7بناء على ذلك، أصدرت المحكمة في  .23

المدعي الفرصة لرفع أدلة تثبت أنه رفع فعJ طلب مراجعة للقرار المطعون فيه عمJ بأحكام قاعدة 

، لكن المدعي لم يرفع أدلة ردا على ا)مر رقم 2.111النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم 

009 . 

 

 : 2.111تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم  .24

 

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم  .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا)ساسي 

وا&داري للموظفين وجميع ا&صدارات ا&دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11للموظفين رقم  بموجب النظام ا)ساسي

  إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار ا)ولى وھي رفع

  

  

  

مدير المكتب ا&قليمي لYونروا المسؤول عن المكتب ا&قليمي، وذلك في حالة أن   ) أ(

 يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا&قليمية

  

[...]  

  

تقويميا من التاريخ الذي  يوما 60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خJل 3

 يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا&داري الذي سيطعن فيه. 
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 Ajdini et alلقد نصت محكمة ا)مم المتحدة لJستئناف ضمن فقھھا في حكمھا رقم  .25

2011-UNAT-108   :على ما يلي 

 

+ تكون الدعوى مستوفية لشروط المقبولية إ+ إذا رفع الموظف القرار ا&داري 

المطعون فيه للتقييم ا&داري أو+، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية 

  المحددة. 

 

حيث إن المدعي في القضية الحاضرة لم يثبت أنه رفع طلب مراجعة للقرار المطعون فيه،  .26

 شروط المقبولية. فJ تستوفي دعواه 

 

  

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .27

 

  أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـWع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 نيسان/أبريل 3 بتاريخ

  

  2016أبريل/نيسان  3 بتاريخ أدِخَل في السجل
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     (ُوقـWع)   

  عّمان.لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، 

 


