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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/028                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/019 

Date:  

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حامد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا"مم المتحدة  غاثة

  وتشغيل 'جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

   نفسھا المدعية تمثل

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا"مم  ضد ")ة("المدعي عفاف أحمد حسن حامدھا ترفعھذه دعوى  .1

دعى باسم ا"ونروا ("الم أيضا في الشرق ا"دنى التي ُتعرفالمتحدة  غاثة وتشغيل 'جئي فلسطين 

      لما فيه مصلحة الوكالة.  اوھو قرار إنھاء تعيينھ ،عليه")

  

  الوقائع 

 

، وّظفت الوكالة المدعية في وظيفة ممرضة 2002أكتوبر/تشرين ا"ول  1 اعتبارا من .2

 2Aممارسة أقدم في مستشفى قلقيلية ("المستشفى") بموجب تعيين محدد ا"جل على الدرجة 

يناير/كانون  1. وبعد عدد من حا'ت تجديد التعيين، ُحول تعيين المدعية اعتبارا من 1والخطوة 

 6إلى تعيين مؤقت غير محدود المدة في وظيفة ممرضة ممارسة أقدم على الدرجة  2012الثاني 

  في المستشفى.  10والخطوة 

 

أحالت عيادة قلقيلية المريضة إلى المستشفى على أنھا حالة  2013فبراير/شباط  25في  .3

 . 2013مارس/آذار  24"تنبيه بالحمل"، وكان المتوقع أن تلد المريضة في 

 
وصلت المريضة إلى المستشفى  00:40في حوالي الساعة  2013أبريل/نيسان  1في  .4

حالتھا على أنھا في المرحلة "ولى من  المبتدئالمقيم  بالطبيو ةالمدعي تآ'م المخاض، وقّيم تعاني

ذكر في الملف الطبي للمريضة  الطبيب المقيم المبتدئواعُتبرت حالة المريضة عادية لكن الو'دة. 

 عوامل الخطر التالية التي قد تؤدي إلى تدلي الحبل السري: 

 
  

)i(  أي أن المريضة أنجبت ست مرات في السابق 6متكررة الو'دة) ؛( 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/028                                             

                                                                                                                         Judgment No.: UNRWA/DT/2016/019                                             

                                                                                                                                                                                                            

Page 3 of 15 

)ii(  ،أي أن الكيس السلوي تمزق وحده) غشيةKويعني تمزق تلقائي ل

 "نزول الماء")؛ و ذلك

)iii( أي أن ر) س الجنين لم ينزل نحو قاع الحوض وأنه أارتفاع الرأس

  ليس مدموجا في الحوض). 

 
أبلغت والنوبة ا"ولى من الضائقة الجنينية  رصدت المدعية 02:30في حوالي الساعة  .5

 سرعة قلب الجنين.  تالمريضة حتى تعاف الطبيب المقيم المبتدئعنھا، فعالج  المبتدئالطبيب المقيم 

 

ولم تبلغ المدعية  ("النوبة الثانية") 04:50إلى  04:10وقعت نوبة ضائقة جنينية ثانية من  .6

("النوبة الثالثة")  05:40بدأت نوبة ضائقة جنينية ثالثة في الساعة طبيبا مقيما عن ھذه النوبة. و

، فأعلمت الطبيب المقيم 06:30تدلي الحبل السري في الساعة المدعية استمرت حتى رصدت و

إلى الساعة  03:00ا"قدم. ولم يقّيم المريضَة طبيب أو يرھا في الفترة الممتدة تقريبا من الساعة 

06:30 . 

 
ي، قدم الطبيب المقيم ا"قدم رعاية يدوية لرأس الجنين لتخفيف الضغط على الحبل السر .7

وُطلب إجراء عملية قيصرية عاجلة. وفي انتظار العملية، تردت سرعة قلب الجنين إلى أن توقفت 

ت العملية في ، وبدأ07:00آلة مراقبة قلب الجنين عن رصد نبض قلب الجنين في حوالي الساعة 

 ؛ ونتج عن العملية القيصرية وليد ميت لم يستجب  جراءات ا نعاش. 07:10حوالي الساعة 

 
تزعم تعرضھا لعTج طبي مھمل أدى  2013مايو/أيار  29رفعت المريضة شكوى في  .8

 إلى وفاة طفلھا. 

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

في  تأھمل ةأصدر مجلس التحقيق تقريره واستنتج أن المدعي 2014أبريل/نيسان  2وفي  الشكوى.

) 2؛ والبقاء مستيقظة وفي حالة تأھب كامل أثناء تأدية الواجب) 1عن:  تعندما عجز اواجباتھ

. المراقبة المستمرة لسرعة قلب الجنين وإبTغ طبيب مقيم عن نوبتي الضائقة الجنينية الثانية والثالثة



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/028                                             

                                                                                                                         Judgment No.: UNRWA/DT/2016/019                                             

                                                                                                                                                                                                            

Page 4 of 15 

ي وفاة ساھم فا"قدم  لمبتدئ والطبيب المقيماووجد مجلس التحقيق أيضا أن إھمال الطبيب المقيم 

 الطفل. 

 
تخلف المدعية عن ا بTغ عن نوبتي الضائقة من حيث السببية، وجد مجلس التحقيق أن  .10

تنقذ حسنة التوقيت واتخاذ إجراءات  الجنينية الثانية والثالثة كان عامT مساھما كبيرا في إعاقة

 الحياة. 

 
 ةبية إلى المدعيأرسل مدير عمليات ا"ونروا في الضفة الغر 2014سبتمبر/أيلول  3في  .11

مراعاة ا"صول القانونية تحتوي موجزا لنتائج مجلس التحقيق وا"دلة المساندة التي ُجمعت رسالة 

 ةالمدعي تصرف. ونّوه مدير عمليات ا"ونروا في الضفة الغربية أنه إذا أثبِت أثناء مجريات التحقيق

 نتائج مجلس التحقيق واستنتاجاته.  يوما للرد على 14 ةالمدعي تفسيشّكل سوء سلوك، وأعِطي

 
سبتمبر/أيلول  30بموجب رسالة تسلّمھا مدير عمليات ا"ونروا في الضفة الغربية في  .12

، 2014سبتمبر/أيلول  3ا"صول القانونية المؤرخة ة مراعاعلى رسالة  ةالمدعي ترد 2014

العمل ب "نظام أنه ينبغي تحميل ا دارة والمستشفى المسؤولية عن الحادث بسب افي ردھ توذكر

 . العقيم" وا جراءات القاصرة

 
أعلم مدير عمليات ا"ونروا في الضفة  2015فبراير/شباط  3بموجب رسالة مؤرخة  .13

دلة على أن توافرت أوعلى تقرير مجلس التحقيق  اأنه بعد ا'طTع على ردھ ةالغربية المدعي

 لما فيه مصلحة الوكالة.  اشّكل سوء سلوك، وأنه قرر إنھاء توظيفھ اتصرفھ

 
، طلبت المدعية مراجعة لقرار إنھاء 2015مارس/آذار  25بموجب رسالة تم تلقيھا في  .14

 تعيينھا لما فيه مصلحة الوكالة. وفي اليوم ذاته، ثّبتت نائبة المفوض العام القرار. 

 
رفعت المدعية دعواھا إلى محكمة ا"ونروا للمنازعات  2015 مايو/أيار 11في  .15

 . 2015مايو/أيار  12("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 
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، وھو 3رفع المدعى عليه رده على الدعوى علما أن الملحق  2015 يونيو/حزيران 8في  .16

 . 2015 يونيو/حزيران 9في  ةالتحقيق، ُرفع بصفة الحجب؛ وأرِسل الرد إلى المدعيمجلس تقرير 

 
 2015 أغسطس/آب 16) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 093بموجب ا"مر رقم  .17

سبتمبر/أيلول  16في موعد أقصاه  أمرت المحكمة المدعى عليه أن يترجم رده إلى اللغة العربية

رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع ترجمة رده،  2015أغسطس/آب  26وفي . 2015

 8المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 099فوافقت المحكمة على ھذا الطلب بموجب ا"مر رقم 

 . 2015سبتمبر/أيلول 

 
 ترجمة لرده. ، رفع المدعى عليه 2015أكتوبر/تشرين ا"ول  9في  .18

 
 13") المؤرخ 031) ("ا"مر رقم UNRWA/DT/2016( 031بموجب ا"مر رقم  .19

، وھو تقرير 3نسخة محررة من الملحق  ة، أرسلت المحكمة إلى المدعي2016أبريل/نيسان 

 على ا"مر. ةرد المدعيت، ولم اأسبوعين لرفع تعليقاتھ ةالمدعي تيالتحقيق. وأعطِ 

 
 10") المؤرخ 040) ("ا"مر رقم UNRWA/DT/2016( 040بموجب ا"مر رقم  .20

ساعة  ظھار رد المدعية على رسالة ا"صول القانونية  48أمِھل المدعى عليه  2016مايو/أيار 

  . 2014سبتمبر/أيلول  3المؤرخة 

 
 . 040امتثل المدعى عليه ا"مر رقم  2016/أيار مايو 12في  .21

 
 

  ةحجج المدعي

 
 الحجج التالية: ةقدم المدعيت .22
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)i(  مسماھا الوظيفي ھو "ممرضة ممارسة أقدم" وليس "قابلة"؛ 

)ii(  بصفتھا ممرضة، ' يشمل وصفھا الوظيفي واجبات القابلة، وبذلك

 ' ينبغي تحميلھا مسؤولية الحادثة؛

)iii(  إن زعم المريضة بأن المدعية نامت أثناء الواجب زعم تشھيري

 ؛وغير منطقي

)iv(  كان قرار إنھاء تعيينھا تعسفيا "ن التدبير نفسه اُتخذ ضد الطبيب

المقيم ا"قدم والطبيب المقيم المبتدئ، مما يعني أن حالتھا لم 

 ُتستعرض بصورة فردية من حيث الموضوع؛ 

)v( عن الحالة الحرجة التي كان المريضة تمر فيھا؛ و أعلِم الطبيبان 

)vi( إجراءات المستشفى قاصرة. 

 

  إعادتھا إلى وظيفة ممرضة ممارسة أقدم.  ةلتمس المدعيت .23

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .24

  

i(  عليھا العقوبة أثبِتت بأدلة واضحة ومقنعة، فبعد تحقيق معمق استنتج  تقومإن الوقائع التي

مھملة عندما نامت أثناء تأدية الواجب وتخلفت عن  تكان ةمجلس التحقيق أن المدعي

مراقبة سرعة الجنين مراقبة متواصلة وعن إبTغ طبيب مقيم عن نوبتي الضائقة 

امT مساھما كبيرا في إعاقة اتخاذ الجنينية الثانية والثالثة. وبذلك كان سلوكھا ع

 إجراءات حسنة التوقيت وتنقذ الحياة. 

ii(  ترقى الوقائع المثبتة إلى سوء سلوك؛ 

iii(  العقوبة متناسبة مع الذنب، بل إن إنھاء الخدمة لما فيه مصلحة الوكالة يعد تدبيرا تأديبيا

 أخف من إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك أو الفصل بإجراءات موجزة؛ 
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iv(  حجة المدعية بأنه ' ينبغي تحميلھا المسؤولية "نھا ممرضة وليست قابلة حجة ينبغي إن

عاما وأدت على الدوام مھام  30رفضھا، فالمدعية ما فتئت قابلة مرخصة أكثر من 

 حياتھا المھنية في ا"ونروا؛ والقابلة خTل 

v(  نتصاف الذي ' أساس قانونياTةلتمسه المدعيتل . 

 

 ليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. يلتمس المدعى ع .25

  

 ا#عتبارات

 
لما فيه مصلحة الوكالة، ويرد  افي قرار إنھاء تعيينھ ةطعن المدعيتفي القضية الحاضرة  .26

 التي مفادھاالمدعى عليه بأن القرار اُتخذ حسب ا"صول وھو قرار متناسب قام على الوقائع المثبتة 

وعن اتخاذ إجراء كاٍف وحسن  اعن أداء واجباتھ اا ھمال من خTل عجزھ تارتكب ةأن المدعي

 . أثناء عملھا التوقيت لكي يحمي حياة جنين

 

 تستحضر المحكمة ا طار ا داري والفقه القانوني القائم الساري في القضية الحاضرة.  .27

 
 على ما يلي:  4.1ينص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  .28

 
  

وظفين التصرف في جميع ا"وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم موظفين على الم

 .لدى الوكالة

 
 على ا\تي:  1.9ينص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم   .29

  

يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا 

  ا جراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة. 
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 : 2.10ينص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  .30

  

تأديبي[[[[[[ة عل[[[[[[ى الم[[[[[[وظفين ال[[[[[[ذين  ت[[[[[[دابيريج[[[[[[وز للمف[[[[[[وض الع[[[[[[ام ف[[[[[[رض 

  يرتكبون سوء سلوك.

 

 ) على ا\تي: 1(1.110لموظفين المحليين رقم النظام ا داري لتنص قاعدة      .31

  

من اللوم  2.10التأديبية بموجب النظام ا"ساسي للموظفين رقم  تدابيرتتألف ال

الكتابي، أو ا يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

  سوء السلوك[.]

 

رقم  الوارد في حكمھامحكمة ا"مم المتحدة لTستئناف تعيد المحكمة إلى ا"ذھان فقه  .32

Haniya 2010-UNAT-024  حيث افادت بما يلي:  30وتحديدا في الفقرة 

  

 ع التحقيق في سوء سلوك ُيحتمل أنعندما يرتبط إنھاء الخدمة بأي نوع من أنوا

  تأديبي، فھذه ھي حقيقته. تدبيره ظف ارتكبه، يجب أن ُيراجع على أنالمو

 
، فّوض منه 2.3، وتحديدا الفقرة A/10بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .33

إلى مديري ا"قاليم ُيستثنى منھا الفصل بإجراءات موجزة تأديبية  تدابيرالمفوُض العام سلطَة فرض 

 كل في إقليمه.

 

بمزاعم سوء  لما فيه مصلحة الوكالة ارتبط ةتTحظ المحكمة أن قرار إنھاء تعيين المدعي .34

في المتحدة لTستئناف  محكمة ا"مم، ستتبع المحكمة خطى . وفي ھذا الصددةسلوك ضد المدعي

-Kamara 2014الذي تشير فيه إلى حكمھا  Portillo Moya 2015-UNAT-523أحكامھا 
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UNAT-398  وكذلك حكمھا ،Haniya  لما فيه مصلحة  يةإنھاء تعيين المدععند النظر في

) فيما إن كانت iiم ' (أ) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثبِتت i( وستنظر الوكالة

) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع iiiم ' (أالوقائع الُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك 

لكن، نشير إلى ا\تي استنادا إلى فقه محكمة ا"مم المتحدة لTستئناف في حكمھا . المخالفة أم '

Abu Hamda 2010-UNAT-022 : 

 
  

إن كان ثمة  دخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ'المحاكم ' تت لعادية أنالقاعدة ا

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقTنية، أو على خلل إجرائي. 

 

 

أنه  Molari 2011-UNAT-164عTوة على ذلك، قضت محكمة ا'ستئناف في حكمھا  .35

 تيجة محتملة. يجب إثبات سوء السلوك بأدلة واضحة ومقنعة عندما يكون إنھاء التعيين ن

  

  ھل أثِبتت الوقائع؟

  

من المريضة إھمال أن مكتب إقليم الضفة الغربية شّكل لدى تلقيه شكوى يبين السجل  .36

مجلس تحقيق يتكون من القائم بأعمال نائب مدير الصحة في الرئاسة العامة ("دائرة الصحة/في 

الرئاسة العامة لKونروا في عّمان)، وأخصائي توليد/نسائية، ومسؤول تمريض ("الصحة/إقليم 

جرى مجلس وأالضفة الغربية، ومسؤول قانوني ("المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية"). 

 28ما مجموعه  2014أبريل/نيسان  2حتى  2013يوليو/تموز  29التحقيق من الفترة الممتدة من 

، كما سجل أكثر من "ما مجموعه ةبمن فيھم المدعيشاھدا وشخصا خاضعا للتحقيق  16مقابلة مع 

 صفحة من الشھادات". وبسط مجلس التحقيق 100ساعة من المقابTت الشفھية المباشرة و 25

؛ واستنتج مجلس التحقيق 2014أبريل/نيسان  2صفحة صدر في  66نتائجه في تقرير يتكون من 

البقاء مستيقظة وفي حالة تأھب كامل أثناء  )1ت ا ھمال عندما عجزت عن ارتكب ةجزئيا أن المدعي
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ة ) المراقبة المستمرة لسرعة قلب الجنين وإبTغ طبيب مقيم عن نوبتي الضائق2تأدية الواجب؛ و

    الجنينية الثانية والثالثة.

  

  البقاء مستيقظة وفي حالة تأھب كامل أثناء تأدية الواجبالتخلف عن 

 

التحقيق، فقد وفقا للشكوى الكتابية التي رفعتھا المريضة، وكذلك وفقا  فادتھا أمام مجلس  .37

ُتركت بعد إدخالھا إلى المستشفى تحت إشراف المدعية التي نامت في الكرسي الذي بجانبھا حوالي 

. وھذا الزعم أيدته إفادة الممرضة الممارسة ا"قدم في جناح ا"مومة، فقد قالت في 05:00الساعة 

ر المريضة في حوالي إفادتھا أمام مجلس التحقيق إنھا رأت المدعية نائمة في كرسي قريب سري

 . 05:00الساعة 

 

عندما سأل مجلس التحقيق المدعية إن نامت في أي وقت في الليلة المعنية ردت بالقول  .38

ثانية". لكن في عريضة الدعوى التي رفعتھا  "ربما نمت برھة أثناء جلوسي على الكرسي ... مدة

المدعية تنكر ھذا الزعم معتبرة إياه غير منطقي وتشھيري؛ واستنادا إلى إفادَتي الشاھدتين وإلى 

أمام مجلس التحقيق، تجد المحكمة أن المدعى عليه أثبت أن المدعية عجزت  اعتراف المدعية نفسھا

 امل أثناء تأدية الواجب. أھب كعن البقاء مستيقظة وفي حالة ت

  

  

العجز عن المراقبة المستمرة لسرعة قلب الجنين وإبTغ طبيب مقيم عن نوبتي الضائقة الجنينية 

 الثانية والثالثة   

 

 

استنتج مجلس التحقيق أيضا أن المدعية تخلفت عن المراقبة المستمرة لسرعة قلب الجنين  .39

وإبTغ طبيب مقيم عن نوبتي الضائقة الجنينية الثانية والثالثة. وبحسب إجراءات الو'دة الطبيعية 

كما بينتھا وزارة الصحة الفلسطينية بشأن مستوى الرعاية الساري في المستشفى، إذا ارتفعت 
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نبضة في الدقيقة ينبغي  100نبضة في الدقيقة أو نزلت دون  160سرعة قلب الجنين أكثر من 

إشعار طبيب. وتTحظ المحكمة أن التحقيق الذي أجراه مجلس التحقيق يؤكد أن سرعة قلب الجنين 

نبضة في الدقيقة  100نبضة في الدقيقة ثم انخفضت دون  160خTل النوبة الثانية ارتفعت فوق 

Tفا خTل النوبة الثالثة، بيد أن المدعية لم تبلغ طبيبا مقيما عن أي تغير في سرعة القلب خ

  جراءات الو'دة الطبيعية. 

 

عندما ُسئلت المدعية عن سبب عدم إبTغ طبيب مقيم عن النوبتين الثانية والثالثة حسب ما  .40

 100نين لم تنزل دون ھو مطلوب بموجب إجراءات الو'دة الطبيعية قالت إن سرعة قلب الج

جنين "بدت جيدة"، بيد أن مجلس التحقيق فّند الشرح الذي نبضة في الدقيقة وإن آلة مراقبة قلب ال

قدمته المدعية عندما أراھا مطبوعة من آلة مراقبة قلب الجنين أكدت أن سرعة قلب الجنين 

لى المدعية أن تفسر معنى نبضة في الدقيقة خTل النوبة الثالثة. وعندما ُطلب إ 60انخفضت دون 

ھذه المطبوعة قالت إن ھذه "سرعة قلب جنين جيدة" واعترفت أنھا ربما تكون بحاجة إلى المزيد 

 من التدريب على تفسير آلة مراقبة سرعة قلب الجنين. 

 
يبين السجل أيضا أن المدعية لم تسجل أي ملحوظات في تغاير سرعة قلب الجنين خTل  .41

حتى الساعة  05:20لثالثة ' في مTحظاتھا و' على المخطط البياني من الساعة نوبتين الثانية واال

دقيقة  15-5وھذا يخالف إجراءات الو'دة الطبيعية التي تشترط وضع المTحظات كل  06:10

عندما تدخل مريضة المرحلة الثانية من الو'دة. وعندما سأل مجلس التحقيق المدعية عن سبب عدم 

المريضة ات في سرعة قلب الجنين ردت قائلة "لم تعرف". وتستحضر المحكمة أن تسجيلھا التغير

، ولعل 05:00نائمة في حاولي الساعة والممرضة الممارسة ا"قدم في جناح ا"مومة رأتا المدعية 

ھذا أحد التفسيرات لسبب عدم مTحظتھا نوبة الضائقة الجنينية الثالثة وعدم ا بTغ عنھا، علما أن 

. وفي ضوء ما سبق، تجد المحكمة أن المدعية عجزت 05:40لنوبة بدأت في حوالي الساعة ھذه ا

عن مراقبة سرعة قلب الجنين مراقبة مستمرة وعن إبTغ طبيب مقيم عن نوبَتي الضائقة الجنينية 

 الثانية والثالثة، وھذا يخالف إجراءات الو'دة الطبيعية المقررة. 
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أثِبتت بأدلة واضحة إنھاء التعيين الوقائع التي قام عليھا وعليه، المحكمة مطمئنة بأن  .42

 ومقنعة. 

 
 سوء السلوك

 
المحكمة ا"دلة التي ُجمعت والتحليل الذي أجراه مجلس التحقيق في تقرير  استعرضت .43

التحقيق، وتجد أن الوقائع المثَبتة بشأن سلوك المدعية تدعم قانونا وصف عملھا بأنه سوء سلوك. 

) 2) البقاء مستيقظة وفي حالة تأھب كامل أثناء تأدية الواجب؛ و1وبالفعل، فإن عجز المدعية عن: 

المستمرة لسرعة قلب الجنين وإبTغ طبيب مقيم عن نوبتي الضائقة الجنينية الثانية والثالثة،  المراقبة

 انتھك إجراءات الو'دة الطبيعية بشأن مستوى الرعاية الساري في المستشفى.  

 

تجد المحكمة أن حجة المدعية بأن مسماھا الوظيفي ھو "ممرضة" وليس عTوة على ذلك،  .44

عاما وانخرطت باتساق في  30ؤھلة طوال أكثر من "ن المدعية ما فتئت قابلة م"قابلة" غير مقنعة 

إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن الوقائع واجبات القابلة خTل حياتھا المھنية في ا"ونروا. واستنادا 

 المثبتة ترقى إلى سوء سلوك. 

 
  التناسب

 
، Aqel 2010-UNAT-040كما قضت محكمة ا"مم المتحدة لTستئناف في حكمھا رقم  .45

فإّن مستوى العقوبة يقع ضمن صTحية ا دارة، و' يمكن مراجعته إّ' في الحا'ت التي تشھد 

 ا".صارخ اأو تعسف "مجافاة واضحة للعقل

 
عند النظر في تناسب العقوبة مع الذنب، تTحظ المحكمة على وجه الخصوص طبيعة  .46

في معرض تعليقھا على سلوك أحد محكمة ا"مم المتحدة لTستئناف وقد ذكرت ، ةمدعيالوظيفة 

 :ما يلي  Haniya 2010-UNAT-024الموظفين في حكمھا
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يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظرا إلى الوظيفة التي كان يشغلھا [وھو منصب 

 ]...[اؤتمن عليه لكّنه لم يحترمه] والمسؤوليات التي اؤتمن عليھا

  

كانت المدعية بصفتھا ممرضة ممارسة أقدم وقابلة متمرسة مؤتمنة على مسؤولية مساعدة  .47

المريضة خTل مراحل الو'دة، وترتب عليھا واجب رعاية تجاه المريضة والجنين. ولم تنم المدعية 

المريضة كما ينبغي وإبTغ طبيب مقيم عن أثناء تأدية الواجب فحسب، بل عجزت أيضا عن مراقبة 

الثانية والثالثة. وتTحظ المحكمة أيضا أن المدعية كانت حاضرة عندما قّيم  َتي الضائقة الجنينية نوب

الطبيب المقيم المبتدئ حالة المريضة بأنھا "عرضة لخطر" تدلي الحبل السري. ومن حيث السببية، 

أو مTئمة  نقاذ  كان ا ھمال الذي ارتكبته المدعية سببا مساھما أعاق تقديم تدخTت حسنة التوقيت

با مكان الحيلولة دون  الحياة؛ ولو تصرفت المدعية حسب إجراءات الو'دة الطبيعية، لربما كان

 وفاة الجنين. 

 
تTحظ المحكمة أن إنھاء الخدمة لما فيه مصلحة الوكالة تدبير أخف شدة ويحفظ للموظف  .48

ة بسبب سوء السلوك. وقد ذكر مجلس منافع مالية معينة ' تكون واجبة الدفع في حال إنھاء الخدم

أن ضعف مھارات المدعية وقلة ا شراف ونقص إجراءات المستشفى التحقيق على وجه التحديد 

، ھذه العوامل المخففةوفي ضوء  .تعتبر عوامل مخففة بشأن تخلف المدعية عن مراقبة المريضة

لما فيه مصلحة الوكالة لم يكن  ةإنھاء تعيين المدعيالمدعى عليه القاضي بتجد المحكمة أن قرار 

 غير متناسب. 

 
  

 ھل اُتخذ قرار المدعى عليه بصورة تعسفية؟ 

 
"ن التدبير نفسه فُرض على الطبيب المقيم  كان تعسفيا اأن قرار إنھاء تعيينھ ةحتج المدعيت .49

تعيد  .ا"قدم والطبيب المقيم المبتدئ ولم ُتستعرض حالتھا بصورة فردية من حيث الموضوع

من تقرير التحقيق دور  23في الصفحة  VIأن مجلس التحقيق تناول في الفرع لمحكمة إلى الذاكرة ا

قبل ا'ستنتاج بأن إھمالھا ساھم  112إلى  97المدعية في الحادثة، وحلل بدقة خطأھا في الفقرات 
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أبريل/نيسان  2في وفاة الجنين. وقُدم تقرير التحقيق لمدير عمليات ا"ونروا في الضفة الغربية في 

واستنتج أن مصلحة الوكالة اقتضت إنھاء تعيين المدعية بسبب إھمالھا في أداء واجباتھا  2014

وبناء على ذلك، تجد المحكمة أن القرار اسُتعرض حسب ا"صول استنادا إلى وحماية حياة الجنين. 

 ، وبذلك فلم يكن قرارا متخذا بصورة تعسفية. ةغلطة المدعي

 
 

قدم أي دليل يدحض النتائج التي توصل إليھا مدير عمليات ا"ونروا ة لم تحيث إن المدعي .50

في الضفة الغربية، فT تجد المحكمة سببا يدفعھا إلى التدخل في السلطة ا'جتھادية الواسعة للمدعى 

لما فيه مصلحة الوكالة؛ كما تجد المحكمة أن قرار  ةعليه التي استخدمھا  نھاء تعيين المدعي

     . وثيقامتاز بالبعد عن التحيز، وبسTمة ا جراء، وبحسن الت ةليه إنھاء تعيين المدعيالمدعى ع

  

  

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .51

 

  أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـbع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 أيار/مايو 31 بتاريخ

  

  2016مايو/أيار  31 بتاريخ أدِخَل في السجل
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     (ُوقـbع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


