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 ح[خطة

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/044                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/020 

Date: 31 May 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بركات

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

   عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا)مم المتحدة  ضد ("المدعي") خالد وصفي بركاترفعھا ھذه دعوى  .1

 ،دعى عليه")باسم ا)ونروا ("الم في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضا&غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

      وھو قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة. 

  

  الوقائع 

 

‘ B’ مسؤول طبي نضم المدعي إلى الوكالة في وظيفةا 2011سبتمبر/أيلول  1 اعتبارا من .2

("طبيب مقيم مبتدئ") في مستشفى قلقيلية ("المستشفى") بموجب تعيين محدد ا)جل على الدرجة 

 . 1والخطوة  13

 

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

آ,م المخاض، وقّيم المدعي والممرضة المقيمة ا)قدم حالتھا على أنھا في المرحلة )ولى من  تعاني

ريضة عادية لكن المدعي ذكر في الملف الطبي للمريضة عوامل الخطر واعُتبرت حالة المالو,دة. 

 التالية التي قد تؤدي إلى تدلي الحبل السري: 

 
  

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

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

 "نزول الماء")؛ و ذلك
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)iii( أي أن ر ارتفاع) س الجنين لم ينزل نحو قاع الحوض وأنه أالرأس

  ليس مدموجا في الحوض). 

 
وتم إبQغ المدعي ُرصدت النوبة ا)ولى من الضائقة الجنينية  02:30في حوالي الساعة  .5

 سرعة قلب الجنين.  توالممرضة المقيمة ا)قدم عنھا، فعالج المدعي المريضة حتى تعاف

 

("النوبة الثانية")، في حين بدأت  04:50إلى  04:10وقعت نوبة ضائقة جنينية ثانية من  .6

("النوبة الثالثة") واستمرت حتى رصدت الممرضة  05:40نوبة ضائقة جنينية ثالثة في الساعة 

، فأعلمت الطبيب المقيم ا)قدم. ولم يقّيم 06:30المقيمة ا)قدم تدلي الحبل السري في الساعة 

 . 06:30إلى الساعة  03:00يضَة طبيب أو يرھا في الفترة الممتدة تقريبا من الساعة المر

 
قدم الطبيب المقيم ا)قدم رعاية يدوية لرأس الجنين لتخفيف الضغط على الحبل السري،  .7

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

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

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

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

 إلى وفاة طفلھا. 

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

أصدر مجلس التحقيق تقريره واستنتج أن المدعي أھمل في  2014أبريل/نيسان  2وفي  الشكوى.

) متابعة الحالة 2) إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم عن حالة المريضة؛ و1واجباته عندما عجز عن: 

مل الممرضة المقيمة ا)قدم رغم أنه اعتبر حالة المريضة "حالة بصورة كافية وا&شراف على ع

خطر" ولم يكن منشغQ بعQج مرضى آخرين. ووجد مجلس التحقيق أيضا أن إھمال الممرضة 

 المقيمة ا)قدم والطبيب المقيم ا)قدم ساھم في وفاة الطفل. 
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اھما في عدم رصد من حيث السببية، وجد مجلس التحقيق أن إھمال المدعي كان سببا مس .10

 تنقذ الحياة. حسنة التوقيت والنوبتين الثانية والثالثة وعدم عQجھما، مما حال دون اتخاذ إجراءات 

 
 . 2017أغسطس/آب  31، ُمدد تعيين المدعي حتى 2014سبتمبر/أيلول  1في  .11

 
أرسل مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية إلى المدعي  2014سبتمبر/أيلول  3في  .12

رسالة توجبھا مراعاة ا)صول القانونية تحتوي موجزا لنتائج مجلس التحقيق وا)دلة المساندة التي 

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

يوما للرد على نتائج مجلس التحقيق  14المدعي فسيشّكل سوء سلوك، وأعِطي المدعي 

 . 2014سبتمبر/أيلول  12واستنتاجاته، علما أن المدعي تسلّم الرسالة في 

 
سبتمبر/أيلول  24بموجب رسالة تسلّمھا مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية في  .13

، وذكر في رده 2014سبتمبر/أيلول  3قانونية المؤرخة رد المدعي على رسالة ا)صول ال 2014

العمل العقيم" وا&جراءات أنه ينبغي تحميل ا&دارة والمستشفى المسؤولية عن الحادث بسبب "نظام 

 . القاصرة

 
أعلم مدير عمليات ا)ونروا في الضفة  2015فبراير/شباط  3بموجب رسالة مؤرخة  .14

دلة على أن تصرفه توافرت أوعلى تقرير مجلس التحقيق ى رده الغربية المدعَي أنه بعد ا,طQع عل

 شّكل سوء سلوك، وأنه قرر إنھاء توظيفه لما فيه مصلحة الوكالة. 

 
طلب المدعي مراجعة لقرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة  2015فبراير/شباط  11في  .15

 الوكالة، ولم ترد الوكالة على الطلب. 

 
ا)ونروا للمنازعات  المدعي دعوى إلى محكمةرفع  2015مايو/أيار  27في  .16

 . 2015يونيو/حزيران  1("المحكمة")، ثم أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 
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 المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده. قدم  2015يونيو/حزيران  30في  .17

 
، 2015يوليو/تموز  13) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 078بموجب ا)مر رقم  .18

 كمة على طلب المدعى عليه. وافقت المح

 
، وھو 7رفع المدعى عليه رده على الدعوى علما أن الملحق  2015يوليو/تموز  23في  .19

 . 2015يوليو/تموز  27التحقيق، ُرفع بصفة الحجب؛ وأرِسل الرد إلى المدعي في مجلس تقرير 

 
أكتوبر/تشرين ا)ول  11) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 108بموجب ا)مر رقم  .20

أكتوبر/تشرين  23أمرت المحكمة المدعى عليه أن يترجم رده إلى اللغة العربية. وفي  2015

 ، رفع المدعى عليه ترجمة لرده على الدعوى. 2015ا)ول 

 
 13") المؤرخ 032) ("ا)مر رقم UNRWA/DT/2016( 032بموجب ا)مر رقم  .21

، وھو تقرير 7محكمة إلى المدعي نسخة محررة من الملحق ، أرسلت ال2016أبريل/نيسان 

لكنه أقر  32التحقيق. وأعِطي المدعي أسبوعين لرفع تعليقاته، ولم يرد المدعي على ا)مر رقم 

 بتسلّمه. 

 
  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .22

  

)i(  إجراءات المستشفى قاصرة وينبغي تحميل مسؤولية الحادثة

 للمستشفى؛ 

)ii(  كان قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة تعسفيا؛ 

)iii(  ف قوانين العمل يعمل ا)طباء فيQساعة؛  27مدتھا  مناوباتبخ 
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)iv(  تعمل آلة مراقبة قلب الجنين كما ينبغي؛ , 

)v(  فإنه  2012أغسطس/آب  21بموجب تعليمات المستشفى المؤرخة

الطبيب مسؤول عن غرفة الطوارئ وإدخال الحا,ت بينما يتولى 

الليلية و,  مناوبةالمقيم ا)قدم مسؤولية أجنحة المستشفى خQل ال

 التوليد؛  جناحسيما 

)vi(  ل النوبة ا)ولى لم يكن ھناك دليل علىQعندما عالج المريضة خ

 تدلي الحبل السري؛ 

)vii(  طلب إلى الممرضة المقيمة ا)قدم أن تبلغ الطبيب المقيم ا)قدم في

 ن أو عند حدوث مضاعفات أخرى؛ وحالة تباطؤ سرعة قلب الجني

)viii(  .كان في غرفة الطوارئ طوال الليل لكي يستقبل المرضى 

   

 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .23

  

i(  إعادته إلى وظيفته السابقة؛ 

ii( التعويض عن خسارة الراتب من تاريخ إنھاء تعيينه حتى إعادته إلى وظيفته؛ و 

iii(  .التعويضات عن ا)ضرار المعنوية بسبب تشويه سمعته 

  

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .24
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i(  عليھا العقوبة أثبِتت بأدلة واضحة ومقنعة، فبعد تحقيق معمق استنتج  تقومإن الوقائع التي

) رفع حالة المريضة إلى الطبيب 1مجلس التحقيق أن المدعي كان مھِمQ وعجز عن: 

) متابعة الحالة بصورة كافية وا&شراف على عمل الممرضة المقيمة 2المقيم ا)قدم؛ و

ة للخطر" ولم يكن منشغQ بعQج مرضى ا)قدم رغم أنه اعتبر حالة المريضة "معرض

آخرين. وبناء على ذلك، كان تصرفه عامQ مساھما كبيرا في الحيلولة دون اتخاذ 

 تنقذ الحياة؛ حسنة التوقيت وإجراءات 

ii( ؛ 5.1، المعيار رقم 2009 اية المبينة في تعليمات الصحةعجز عن الوفاء بمعيار الرع 

iii( ترقى الوقائع المثبتة إلى سوء سلوك؛  

iv(  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؛ 

v(  ،ل النوبتين الثانية والثالثةQف زعم المدعي بأنه كان مشغو, في غرفة الطوارئ خQبخ

لس التحقيق أن المدعي لم ُيدخل أي مرضى إلى غرفة كشف التحقيق الذي أجراه مج

؛ واستنادا إلى اعترافه ھو، فقد 07:00إلى الساعة  03:00ن الساعة الطوارئ م

 أمضى الوقت في إعداد ا&حاطة الصباحية وفي ا,ستراحة على كرسي؛ و

vi(  نتصاف الذي يلتمسه المدعي. , أساس قانونياQل 

 

 حكمة الدعوى بكاملھا. يلتمس المدعى عليه أن ترد الم .25

  

 ا#عتبارات

 
في القضية الحاضرة يطعن المدعي في قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة، ويرد  .26

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

أن المدعي ارتكب ا&ھمال من خQل عجزه عن أداء واجباته وعن اتخاذ إجراء كاٍف وحسن 

 التوقيت لكي يحمي حياة جنين. 
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 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

 
  

الموظفين التصرف في جميع ا)وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم موظفين على 

 .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. 

 

 : 2.10للموظفين المحليين رقم ينص النظام ا)ساسي  .30

  

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

  يرتكبون سوء سلوك.

 

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

  

اللوم  من 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[.]
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رقم  الوارد في حكمھامحكمة ا)مم المتحدة لQستئناف تعيد المحكمة إلى ا)ذھان فقه  .32

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

  

 ع التحقيق في سوء سلوك ُيحتمل أنالخدمة بأي نوع من أنواعندما يرتبط إنھاء 

  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  تQحظ المحكمة أن قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة ارتبط .34

في محكمة ا)مم المتحدة لQستئناف ، ستتبع المحكمة خطى سلوك ضد المدعي. وفي ھذا الصدد

-Kamara 2014الذي تشير فيه إلى حكمھا  Portillo Moya 2015-UNAT-523أحكامھا 

UNAT-398  وكذلك حكمھا ،Haniya  لما فيه مصلحة  يإنھاء 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 لQستئناف في حكمھا . المخالفة أم ,

Abu Hamda 2010-UNAT-022 : 

 
  

إن كان ثمة  دخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ,تتالمحاكم ,  لعادية أنالقاعدة ا

  دليل على عدم القانونية، أو عدم العقQنية، أو على خلل إجرائي. 
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أنه  Molari 2011-UNAT-164عQوة على ذلك، قضت محكمة ا,ستئناف في حكمھا  .35

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

  

  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 لMونروا 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 

بمن فيھم المدعي، كما سجل أكثر من "ما مجموعه شاھدا وشخصا خاضعا للتحقيق  16مقابلة مع 

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

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

) إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم عن حالة 1جزئيا أن المدعي ارتكب ا&ھمال عندما عجز عن: 

) متابعة الحالة بصورة كافية وا&شراف على عمل الممرضة المقيمة ا)قدم رغم أنه 2المريضة؛ و

  حالة المريضة "معرضة للخطر" ولم يكن منشغQ بعQج مرضى آخرين.  اعتبر 

  

  التخلف عن إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم عن حالة المريضة 

 

 00:40وفقا لMدلة الواردة في الملف، أدخل المدعي المريضة إلى المستشفى في الساعة  .37

دا إلى عوامل عدة. وورد في ملف وقّيم حالتھا على أنھا "معرضة لخطر" تدلي الحبل السري استنا

؛ وفي حوالي على أنھا حالة "تنبيه بالحمل" 2013فبراير/شباط  25في المريضة أيضا أنھا ُصنفت 

أبلِغ المدعي عن نوبة الضائقة الجنينية ا)ولى، فعالج المريضة حتى تعافت سرعة  02:30الساعة 

ضة لخطر" تدلي الحبل السري، ومع أنه ورغم أن المدعي اعتبر المريضة بأنھا "معرقلب الجنين. 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/044                                             

                                                                                                                         Judgment No.:            UNRWA/DT/2016/020                                    

                    

                                                                                                                                                                                                            

Page 11 of 17 

ا)قدم عن حالة المريضة. المقيم عالجھا بعد ساعتين خQل النوبة ا)ولى، إ, أنه لم يبلغ الطبيب 

ووفقا للملف الطبي للمريضة لم يقّيم المريضَة طبيب أو يرھا في الفترة الممتدة تقريبا من الساعة 

 نية، وھذا أمر يؤكده السجل.في الليلة المع 06:30إلى الساعة  03:00

 

وعندما سأل مجلس التحقيق المدعي إن كان من ا&جراءات الروتينية أن يبلغ طبيب مقيم  .38

الطبيَب المقيم ا)قدم عن الحا,ت في جناح ا)مومة رد المدعي قائQ "ليس كل شيء بل عن ا)شياء 

ش )نه: (وتجد . راھا خطيرة"أالتي  cقيم حالة المريضة على أنھا 1المحكمة أن تفسير المدعي مشو (

) عالجھا خQل النوبة 3) ذكر أنھا ُصنفت على أنھا حالة "تنبيه بالحمل"؛ و(2"عرضة للخطر"؛ (

لم يعتقد أن حالة المريضة توصف بأنھا "خطيرة" بما يكفي &بQغ الطبيب مع ذلك ا)ولى، بيد أنه 

 م. المقيم ا)قد

 
أفاد المدعي في معرض الدفاع عن نفسه أن الروتين ا,عتيادي في المستشفى أن ُتعلم  .39

الممرضات و/أو القابلة الطبيب المقيم ا)قدم عند إدخال مريضة جديدة. ووفقا لشھادة مدير 

المستشفى فإن الطبيب المقيم إذا أدخل مريضة جديدة فإن  مسؤولية إبQغ مشرفه، أ, وھو الطبيب 

 لمقيم ا)قدم، تقع عليه ھو. ا

 
شھد كل من المدعي والطبيب المقيم ا)قدم أنھما لم يتحدثا إلى بعضھما بعضا ولم يريا  .40

شھادة الشھود واعتراف المدعي نفسه أمام مجلس  بعضھما بعضا َقط في الليلة المعنية. واستنادا إلى

التحقيق، تجد المحكمة أن المدعى عليه أثبت أن المدعي تخلف عن إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم عن 

 حالة المريضة. 

  

   التخلف عن متابعة الحالة بصورة كافية وا&شراف على عمل الممرضة المقيمة ا)قدم 

 

مرضات مسؤولية إبQغ ا)طباء المقيمين عن أي تذبذبات يقول المدعي أيضا إن على الم .41

في سرعة قلب الجنين، بل يقول المدعي إنه أمر الممرضة المقيمة ا)قدم بعد النوبة ا)ولى بأن تبلغ 
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طبيبا مقيما "إذا حدث أي شيء". لكن تجب ا&شارة إلى أن المدعي اعترف أن الممرضة المقيمة 

عندما أمرھا بأن تبلغ الطبيب المقيم ا)قدم عن أي تغيرات في سرعة ا)قدم كانت "تقريبا نائمة" 

وتQحظ المحكمة أن إفادات شھود آخرين تؤكد أن الممرضة المقيمة ا)قدم نامت أثناء قلب الجنين. 

 مراقبة المريضة. 

 

إلى  03:00وعندما سأل مجلس التحقيق المدعَي أين كان خQل الفترة من الساعة  .42

، أجاب المدعي قائQ إنه كان يحضر مواد ا&حاطة الصباحية وإنه ربما عالج حالة واحدة 07:00

في غرفة الطوارئ ثم استراح على أحد الكراسي، بيد أن سجل غرفة الطوارئ يفيد بأنه لم ُيدخل 

. وفي ضوء ما تقدم، تجد المحكمة أن المدعي عجز 07:00إلى  03:00لساعة أي مريض من ا

عن متابعة حالة المريضة متابعة كافية وعن ا&شراف على الممرضة المقيمة ا)قدم رغم أنه اعتبر 

 أن المريضة "معرضة للخطر" ولم يكن مشغو, في عQج مرضى آخرين. 

 
 وعليه، المحكمة مطمئنة بأن الوقائع التي قام عليھا ا&جراء أثبِتت بأدلة واضحة ومقنعة.  .43

 
 سوء السلوك

 
لدى استعراض تقرير التحقيق يتجلى أن ا&جراءات المتبعة في المستشفى معيبة، بيد أن  .44

شفى المحكمة ترى أن المدعي انتھك واجب العناية المنوط به عندما أدخل المريضة إلى المست

؛ وترفض واعتبر أنھا "معرضة للخطر" ومع ذلك لم يبلغ مشرفه الطبيب المقيم ا)قدم عن الحالة

المحكمة عذر المدعي ومفاده أن مسؤولية إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم تقع على طاقم التمريض، 

ينبغي وذلك )ن المدعي علم عن الحالة الشديدة التي تعرضت لھا المريضة و,حظھا واعترف أنه 

 له إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم عن الحا,ت "الخطيرة". 

 

عQوة على ذلك، إن كون الطبيبين المقيمين لم يتواصQ طوال الليلة المعنية يشكل انتھاكا  .45

 التعاون بين الطبيبين المقيمين".  استمرار وجوبالذي ينص على " 2012 المستشفىلتعليمات 
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ومقنعة على أن خطر تدلي الحبل السري كان منظورا وجد مجلس التحقيق أدلة واضحة  .46

طبيا، وكانت تنبغي مراقبة الو,دة وإدارتھا عن كثب باعتبارھا حالة معرضة لخطر شديد. واستنتج 

مجلس التحقيق أيضا أن المدعي عجز عن متابعة الحالة متابعة كافية وعن ا&شراف على عمل 

 الممرضة المقيمة ا)قدم. 

 
سأل مجلس التحقيق المدعَي عن سبب عدم متابعته للمريضة رغم اعترافه بأنھا  عندما .47

، وقال إن الطبيب المقيم ا)قدم تقع 2012"عرضة للخطر" استشھد المدعي بتعليمات المستشفى 

عليه متابعة جميع أجنحة المستشفى خQل المناوبة الليلية. لكن كما تقدم الذكر، انتھك المدعي 

التحدث إلى الطبيب المقيم ا)قدم وإبQغه عن حالة عندما تخلف عن  2012شفى تعليمات المست

المريضة في الليلة المعنية. ويشرح المدعي أيضا سبب عدم متابعته شخصيا حالة المريضة بالقول 

إنه طلب إلى الممرضة المقيمة ا)قدم التي كانت "نائمة تقريبا" بأن تبلغ طبيبا مقيما "إذا حدث أي 

تخلفه عن متابعة المريضة بقوله إنه اعتقد أن تبرير ومما يجافي العقل أن يحاول المدعي  شيء"؛

 ستبلغ الطبيب المقيم ا)قدم.  –التي كانت نائمة  –الممرضة المقيمة ا)قدم 

 
حيث إن المدعي لم يكن مشغو, في عQج مرضى آخرين، ومع ا)خذ في ا,عتبار اعترافه  .48

بأن الممرضة المقيمة ا)قدم كانت "نائمة تقريبا"، وجد مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية أن 

المدعي كان مھمQ من خQل عدم متابعة المريضة وعدم ا&شراف على الممرضة المقيمة ا)قدم 

الذي يوجب على ا)طباء المقيمين  5.1المعيار  2009ما شكل انتھاكا للتعليمات الفنية للمستشفى م

"تقديم مQحظات منتظمة...على الحالة الصحية للنساء اللواتي يحتجن إلى انتباه ورعاية خاصين" 

المقدمة، تتفق  و"تقديم الدعم والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ معايير رعاية مQئمة". وفي ضوء ا)دلة

المحكمة مع ا,ستنتاج الذي توصل إليه مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية، وھو أن الوقائع 

 المثَبتة تدعم من حيث القانون وصف العمل بأنه سوء سلوك. 

 
 استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك.  .49
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  التناسب

 
، Aqel 2010-UNAT-040ة ا)مم المتحدة لQستئناف في حكمھا رقم كما قضت محكم .50

فإّن مستوى العقوبة يقع ضمن صQحية 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، تQحظ المحكمة على وجه الخصوص طبيعة  .51

في معرض تعليقھا على سلوك أحد محكمة ا)مم المتحدة لQستئناف وقد ذكرت مدعي، الوظيفة 

 :ما يلي  Haniyaالموظفين في حكمھا

 
منصب يتسم سوء سلوكه بخطورة خاصة نظرا إلى الوظيفة التي كان يشغلھا [وھو 

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

  

حيث إن المدعي كان الطبيب المقيم الذي أدخل المريضة إلى المستشفى في الليلة المعنية،  .52

فقد كان مؤتمنا على مسؤولية رعاية المريضة طوال فترة المخاض، كما ترتب عليه واجب رعاية 

م يتخلف المدعي عن إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم عن حالة المريضة تجاه المريضة والجنين. ول

فحسب بعدما قّيم حالتھا بأنھا "معرضة للخطر"، بل تخلف أيضا عن متابعة المريضة بعد معالجتھا 

 حالتھا خQل نوبة الضائقة الجنينية ا)ولى. وتستحضر المحكمة أن المريضة لم يرھا طبيب أو يقّيم

علما أن المدعي لم يكن في ھذه الفترة مشغو, مع  06:30حتى الساعة  03:00من الساعة 

مسألة وفي مرضى آخرين بل كان جالسا على كرسي يحضر مQحظات ا&حاطة الصباحية. 

ع إجراء تدخQت حسنة التوقيت أو السببية، كان ا&ھمال الذي بدر من المدعي سببا مساھما منَ 

 2012و 2009لو تصرف المدعي وفقا لتعليمات المستشفى مQئمة &نقاذ حياة الجنين؛ وربما 

 لكان با&مكان الحيلولة دون وفاة الجنين. 
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عQوة على ذلك، تQحظ المحكمة أن إنھاء الخدمة لما فيه مصلحة الوكالة تدبير أخف شدة  .53

وك. ويحفظ للموظف منافع مالية معينة , تكون واجبة الدفع في حال إنھاء الخدمة بسبب سوء السل

لتنظيم تأدية متابعة السياسات وا&جراءات الرسمية  نقصوقد ذكر مجلس التحقيق على وجه التحديد 

الحا,ت من جانب ا)طباء المقيمين؛ كما ذكر أيضا تخلف الممرضة المقيمة ا)قدم عن إعQم 

ي أبداه المدعي لdھمال الذن من العوامل المخففة يالمدعي عن النوبتين الثانية والثالثة، واعتبر ھذ

وفي ضوء ھذين العاملين المخففين، تجد  وتخلفه عن إبQغ الطبيب المقيم ا)قدم ومتابعة الحالة.

 المحكمة أن قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة لم يكن غير متناسب. 

 
  

 ھل اُتخذ قرار المدعى عليه بصورة تعسفية أو كان دافعه التحامل؟ 

 
المدعي أن قرار إنھاء تعيينه كان تعسفيا، ويستند في حجته ھذه على عدم وجود لجنة  يحتج .54

طبيين وتQحظ أن  ءطبية وطول فترة التحقيق. تستحضر المحكمة أن مجلس التحقيق تكّون من خبرا

قبل أن يستنتج مجلس  121إلى  113ضلوع المدعي في الحادثة خضع لتحليل دقيق في الفقرات 

التحقيق أن إھماله ساھم في وفاة الجنين. وقُدم تقرير التحقيق لمدير عمليات ا)ونروا في الضفة 

لمدعي بسبب تقصيره وقرر أن من مصلحة الوكالة إنھاء تعيين ا 2014أبريل/نيسان  2الغربية في 

في النھوض بمسؤولياته وحماية حياة الجنين. وبناء على ذلك، تجد المحكمة أن القرار اسُتعرض 

 غلطة المدعي، وبذلك فلم يكن قرارا متخذا بصورة تعسفية. حسب ا)صول استنادا إلى 

 

ه ويدعم حجته ھذ من حجج المدعي أيضا أن المستشفى ينبغي أن تQم على وفاة الجنين .55

مريضا، وبذلك ,  63ساعة يوميا وھم مسؤولون عن  27بقوله إن سبعة أطباء مقيمين يعملون 

يوجد طبيب معين لجناح ا)مومة. لقد أقرت المحكمة النتيجة التي توصل إليھا مجلس التحقيق، وھي 

إلى  أن إجراءات المستشفى وممارساتھا يعتريھا النقص، بيد أن المحكمة في القضية الراھنة تعيد

إ, أنه لم ُيدخل إلى المستشفى في الليلة  مناوباتهالذاكرة أن المدعي رغم زعمه ضغط العمل وطول 
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المعنية إ, المريضة؛ أي أنه لم تكن لديه إ, حالة واحدة ليراقبھا ويتابعھا، ولذلك ترد المحكمة ھذه 

 الحجة. 

 
. ورغم شھادة مدير ما يجبالمدعي أيضا أن آلة مراقبة قلب الجنين لم تكن تعمل كيزعم  .56

عدد من  وجودالمستشفى بأن آلة مراقبة قلب الجنين كانت تعمل في زمن الحادثة، تQحظ المحكمة 

المحترفين الطبيين من بينھم الممرضة المقيمة ا)قدم، والطبيب المقيم ا)قدم، وأخصائي توليد/نسائية 

ذلك، تستحضر المحكمة أن مطبوعات آلة قالوا إن آلة مراقبة قلب الجنين لم تكن موثوقة. ومع 

مراقبة قلب الجنين التي استعرضھا مجلس التحقيق أظھرت ثQث نوبات من الضائقة الجنينية كان 

، المعيار رقم 2009 مستشفىينبغي أن يرصدھا محترف طبي. ولو أن المدعي التزم تعليمات ال

Qحظ مطبوعات آلة مراقبة قلب وأجرى المتابعة المنتظمة للمريضة "المعرضة للخطر" ل 5.1

 الجنين التي أشارت إلى أن سرعة قلب الجنين تمر في ضائقة. 

 
حيث إن المدعي لم يقدم أي دليل يدحض النتائج التي توصل إليھا مدير عمليات ا)ونروا  .57

في الضفة الغربية، فQ تجد المحكمة سببا يدفعھا إلى التدخل في السلطة ا,جتھادية الواسعة للمدعى 

ار عليه التي استخدمھا &نھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة؛ كما تجد المحكمة أن قر

     امتاز بالبعد عن التحيز، وبسQمة ا&جراء، وبحسن التمحيص. المدعى عليه إنھاء تعيين المدعي 

  

  

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .58

 

  أن الدعوى مردودة. 
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     (ُوقـcع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 أيار/مايو 31 بتاريخ

  

  2016مايو/أيار  31 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـcع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


