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 مقدمة

    

وكالة ا%مم المتحدة #غاثة  ااتخذتھ ات("المدعي") ضد قرار أنشاصيمحمد خليل ھا ھذه دعوى رفع .1

) قرار 1، وھي وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("المدعى عليه")

رصيده من ا#جازات  ستنفاده) قرار إحالته إلى إجازة خاصة بD أجر لدى ا2عدم عقد مجلس طبي؛ و

انتھاء الخدمة في انتظار إنھاء إجراءات براءة الذمة المعمول  استحقاقات) قرار تأجيل دفع 3المرضية؛ و

   بھا عند انتھاء الخدمة. 

 

  الوقائع 

  

، وظفت ا%ونروا المدعي بصفة معلم في مدرسة وادي الريان 2007أغسطس/آب  28اعتبارا من  .2

، كان 60. ونتيجة لبلوغ المدعي سن الـ1والخطوة  8ا#عدادية للذكور في مكتب إقليم ا%ردن على الدرجة 

 . 2014يونيو/حزيران  24موعد انتھاء تعيينه محدد ا%جل 

 

عقد المدعي بناء على طلبه سنتين بعد سن التقاعد؛ وفي ذلك الحين  ُمدد 2014مايو/أيار  29في  .3

 أجري فحص طبي واعُتبر المدعي *ئقا للخدمة، ووّقع "تعھدا" يتعلق بحا*ت صحية سابقة. 

 
 فصاعدا، غاب المدعي عن العمل في إجازة مرضية.  2015ديسمبر/كانون ا%ول  3من  .4

 
، 2016أبريل/نيسان  27الة إلى مجلس طبي. وفي ، طلب المدعي ا#ح2016مارس/آذار  7في  .5

أوصى رئيس برنامج ، 2016مايو/أيار  5أجري تقييم طبي أولي في المركز الصحي في مخيم إربد. وفي 

مايو/أيار  11الصحة في إقليم ا%ردن بعدم إحالة المدعي إلى مجلس طبي، وأعلِم المدعي بھذا القرار في 

2016 . 

 
نفك عن الخدمة في ي، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية المدعَي أنه س2016مايو/أيار  11في  .6

 بسبب انتھاء عقده.  2016يونيو/حزيران  24الوكالة في 
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 ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار بشأن قرار عدم عقد مجلس طبي. 2016مايو/أيار  16في  .7

 
ي إجازة خاصة بD أجر أعلِم المدعي أنه سيوضع ف 2016مايو/أيار  22بموجب رسالة مؤرخة  .8

 2015ديسمبر/كانون ا%ول  3، وذلك %نه كان في إجازة مرضية متواصلة منذ 2016مايو/أيار  29بعد 

عي تسلم ھذه الرسالة ، علما أن المد2016مايو/أيار  29ت المرضية في وأنه سيستنفد رصيده من ا#جازا

 . 2016زيران حيونيو/ 1في 

 
 ، ثّبت مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن قرار عدم عقد مجلس طبي. 2016يونيو/حزيران  14في  .9

 
دفع منافع انتھاء الخدمة سيؤجل بسبب رفضه ، أعلِم المدعي أن 2016يونيو/حزيران  26في  .10

 نموذج التنازل عن الفحص الطبي. توقيع 

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار بشأن قرار إحالته إلى إجازة خاصة  2016يوليو/تموز  30 في .11

يستھدف قرار تأجيل دفع منافع انتھاء  2016أغسطس/آب  10بD أجر، كما رفع طلب مراجعة قرار في 

 الخدمة. 

 
، ")، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات ("المحكمة2016سبتمبر/أيلول  21في  .12

 . 2016سبتمبر/أيلول  22وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
إلى المدعي  رفع المدعى عليه رده على الدعوى، فأرسل الرد 2016أكتوبر/تشرين ا%ول  21في  .13

رفع المدعى عليه طلبا يلتمس  2016أكتوبر/تشرين ا%ول  24. وفي 2016أكتوبر/تشرين ا%ول  23في 

 . 2016أكتوبر/تشرين ا%ول  25ترجمة عربية لرده، فأرسل الطلب إلى المدعي في فيه تمديد الوقت لرفع 

 
، عارض ممثل المدعي طلب 2016أكتوبر/تشرين ا%ول  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

 المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة الرد. 

 
، قُبل 2016نوفمبر/تشرين الثاني  6) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 093بموجب ا%مر رقم  .15

 لتمديد الوقت لترجمة الرد. طلب المدعى عليه 
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، رفع المدعى عليه الترجمة العربية التي أرِسلت إلى المدعي 2016نوفمبر/تشرين الثاني  20في  .16

 في اليوم نفسه. 

 
، رفع المدعي "طلب الحصول على إذن لرفع مDحظات على 2016ديسمبر/كانون ا%ول  13 في .17

 ، فأرسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه."رد المدعى عليه ولتقديم طلب تعجيل النظر في الدعوى

 
، 2016ديسمبر/كانون ا%ول  27) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 106بموجب ا%مر رقم  .18

 ي لرفع مDحظات على رد المدعى عليه، كما قُبل طلبه لتعجيل النظر في الدعوى. قُبل طلب المدع

 
 10رفع المدعي مDحظاته التي أرِسلت إلى المدعى عليه في  2017يناير/كانون الثاني  9في  .19

 . 2017يناير/كانون الثاني 

 
رفع المدعي "طلب تعجيل النظر في الدعوى" ("الطلب")،  2017يناير/كانون الثاني  10 في .20

 فأرسل إلى المدعى عليه في اليوم نفسه، ولم يرفع المدعى عليه أي اعتراض على الطلب. 

 
، قُبل 2017يناير/كانون الثاني  19المؤرخ  )UNRWA/DT/2017( 16بموجب ا%مر رقم  .21

 ر في القضية. طلب المدعي لتعجيل النظ

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .22

  

i(  مه با%ساسDيحق للموظف أن يطلب أن يفحصه مجلس طبي، وقد رفضت الوكالة طلبه بدون إع

 القانوني والمھني للرفض؛ 

ii(  لكنه 2016أبريل/نيسان  28تقييما أوليا ووجد أن المدعي *ئق للخدمة في أجرى الطبيب ن.ج ،

 ؛ 2016 مايو/أيار 29عندما وافق على ا#جازة المرضية للمدعي حتى  ناقض نفسه

iii(  لم يتلق تقييما طبيا أوليا سليما و"موثوقا مھنيا"؛ 
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iv(  ئم لحقه في تسلّم منافعDرفض المدعى عليه عقد مجلس طبي وھذا "بدد حق المدعي في النظر الم

 انتھاء الخدمة بناء على أسس طبية"؛ 

v(  من الموظفين أن يرفعوا طلبا للحصول على إجازة في ا#جازة الخاصة تتطلب سياسة الوكالة

خاصة، و* تستطيع الوكالة أن تقرر بصورة أحادية الجانب أن تفرض إجازة خاصة بD أجر 

 على الموظف؛ 

vi( شرعيا؛ و Dلم يكن حبس استحقاقاته المالية، بما فيھا مدخراته والفوائد المرتبطة بھا، عم 

vii( ه اتباع ھذا السبيل بھدف التنصل من دفع التعويض عن انتھاء الخدمة %سباب قرر المدعى علي

 طبية. 

 

 ما يلي: يلتمس المدعي  .23

  

i(  أن تعقد المحكمة جلسة استماع وأن تستمع إلى شھود؛ 

ii(  الوثائق التي تدعم قرار الوكالة القاضي بعدم عقد مجلس أن تأمر المحكمة المدعى عليه بأن يقدم له

 طبي؛ 

iii( تأمر المحكمة بعقد مجلس طبي؛  أن 

iv(  أن تأمر المحكمة المدعى عليه بأن يدفع إليه راتبه واستحقاقاته لقاء الفترة التي فُرضت فيھا ا#جازة

 الخاصة بD أجر، وأن يدفع إليه منافع انتھاء الخدمة؛ و

v(  .ثةDالتعويض عن ا%ضرار المعنوية التي عاناھا نتيجة القرارات الث 

  

  عليهحجج المدعى 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .24

  

i(  مة قرار عدم إحالة المدعي إلى مجلس طبي؛Dس 

ii(  للوكالة سلطة اجتھادية واسعة لعقد مجلس طبي؛ واستنادا إلى نتيجة الفحص ا%ولي الذي أجري في

 ، جاء قرار عدم عقد مجلس طبي؛ 2016أبريل/نيسان  27
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iii(  لتسلم استحقاق  دمة على أسس طبيةمن الخوضع المدعي نصب عينيه ا*نفصال Dلكي يصبح مؤھ

صفته ، غير المدعي لم يرفع َقط مطالبة وما قال يوما إن مرضه كان مرتبطا بواجباته بإعاقة

 معلما؛ وبذلك ليس المدعي مؤھD #نھاء الخدمة على أسس طبية؛ 

iv(  ا#عاقة تمتع الموظف با%ھلية لھذا ا*ستحقاق شريطة أن  *ستحقاقيشترط النص القانوني الضابط

 ؛ 60سنة، غير أن عمر المدعي جاوز الـ 60 يقل عمره عن

v(  اتبعت الوكالة إجراءات براءة الذمة عند انتھاء الخدمة اتباعا سليما، وقد رفض المدعي توقيع تنازل

عن فحص طبي ُيعد جزءا من إجراءات براءة الذمة؛ وعليه، أعلِم المدعي أن دفع منافع انتھاء 

 ؛ سيؤجل في انتظار حل لھذه المسألةالخدمة 

vi(  حيله فيھا ي، أرسل مسؤول خدمات الموارد البشرية رسالة إلى المدعي 2016سبتمبر/أيلول  21في

سيتم بعد إجراء ھذا  "، وذكر أن دفع منافع انتھاء الخدمة إليهعند المغادرةإلى "فحص طبي 

 الفحص الطبي؛

vii( مةDأجر، وذلك %ن المدعي استنفد جميع أيام إجازته  س Dقرار إحالة المدعي إلى إجازة خاصة ب

إ* بعد طلب يقدمه المرضية. أما تصّور المدعي أنه * يجوز إقرار ا#جازة الخاصة بD أجر 

 الموظف فھذا تصور خاطئ؛ و

viii(  .نتصاف الذي ينشده المدعيDأساس قانونيا ل *  

  

  

  

 يه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. يلتمس المدعى عل .25

  

  ا$عتبارات

  

  ديةيالمسألة التمھ
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التمس المدعي من المحكمة عقد جلسة استماع شفھية وأن تستمع إلى شھود؛ والمحكمة ترفض ھذين  .26

الطلبين %ن جميع المسائل مدار النزاع إنما ھي مسائل قانونية، و* نزاع يطال الوقائع. ولما كان ذلك، * 

 إلى جلسة استماع شفھية وشھود للفصل في ھذه القضية.  حاجة

  

 قرار عدم عقد مجلس طبي

 
 24ُعين المدعي في وظيفة معلم، وبعد طلب منه مددت الوكالة تعيينه سنتين بعد سن التقاعد حتى  .27

 7 شرع المدعي في إجازة مرضية. وفي 2015ديسمبر/كانون ا%ول  3. وبدءا من 2016يونيو/حزيران 

أبريل/نيسان  27، طلب المدعي ا#حالة إلى مجلس طبي، فأجري تقييم طبي أولي في 2016مارس/آذار 

 أفضى إلى رفض طلب المدعي لYحالة إلى مجلس طبي.  2016

 

قرار إحالة موظف إلى مجلس طبي أو عدم ذلك ھو قرار إداري اجتھادي يجب أن يكون معقو*  إن .28

 PD/A/6/Part IVومنصفا وصحيحا من الناحية ا#جرائية. ويبسط توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 منه على اZتي:  1ا#جراءات الخاصة بالمجالس الطبية، وتنص الفقرة 

 
  

تب ا#قليمية رئيُس برنامج اللموظفين المحليين العاملين في المك سيعقد المجالس الطبية 1.1

الصحة في ا#قليم المعني بناء على طلب كتابي من مدير المكتب ا#قليمي أو مندوبه 

المخول. أما في حالة الموظفين المحليين العاملين في الرئاسة العامة، فسُيوجه الطلب إلى 

مدير الشؤون ا#دارية والمالية إذا كان الموظف في رئيس برنامج الصحة في إقليم غزة من 

الرئاسة العامة في غزة. وفي حالة الموظفين المحليين العاملين في الرئاسة العامة في عّمان 

سُيوجه الطلب إلى رئيس برنامج الصحة في إقليم ا%ردن من موظف ا*رتباط في الرئاسة 

  العامة في عّمان. 

ا#حالة إلى مجلس طبي، إ* أن القرار النھائي لعقد مجلس جواز أن يطلب الموظفون مع  1.2

 طبي أو عدم عقده يبقى في يد ا#دارة. 
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 على ما يلي:  3.4تنص الفقرة  .29

  

  

المجلس الطبي طلبا محددا لتقييم لياقة موظف لمتابعة  إلىيجب أن تطلب ا*ختصاصات 

  لياقته للخدمة في أية وظيفة.الخدمة في الوكالة في وظيفته التي يشغلھا، وكذلك تقييم 

 

النصوص القانونية المقتبسة أن أحد المقاصد المتوخاة من المجلس الطبي ھو البت في يتجلى من  .30

لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته لھا. وصحيح أن المدعي طلب ا#حالة إلى مجلس طبي، بيد أنه تقاصر 

مشاكله الصحية التي جعلته غير *ئق جميع أن سرد  عن تقديم أسباب طلبه، وما كان منه في رسالته إ*

. ويزعم المدعي أن الطبيب الذي فحصه وجده *ئقا للخدمة، بيد أنه * يوجد دليل على ھذا الزعم. أما للخدمة

مزاعم المدعي أنه لم يحصل على تقييم طبي أولي سليم و"موثوق مھنيا" فھي مزاعم * صلة لھا بالمسألة 

سألة عدم لياقة المدعي للخدمة مسألة * يتنازع فيھا الطرفان. ولما كان ذلك، تجد المحكمة مدار النزاع، فم

 أنه لم يظھر سبب مدعوم بأدلة للموافقة على طلب المدعي. 

 

مسألة إنھاء الخدمة %سباب طبية، وتنص الفقرة  PD/9يحكم توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .31

 منه على اZتي:  30

 
  

ُينھى تعيينھم %سباب طبية سُيعاملون وفقا لقاعدة النظام ا#داري ن الذين يفالموظ إن

حسب  7.109أو قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين  4.106للموظفين المحليين 

  الحالة. 

   

 
في ھذه القضية %ن مرض  4.106لقاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم  * انطباق .32

المدعي لم يكن مرتبطا بواجباته بصفته معلما، كما تنص قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم 

 على اZتي:  1في الفقرة  7.109
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إن الموظف الذي أنِھي تعيينه بناء على ا%ساس الُمعلَن بأنه عاجز عن ا*ستمرار في 

الخدمة في الوكالة %سباب صحية، يكون مستحقا للحصول على استحقاق إعاقة كما ھي 

عاما، وأنه * يحصل  60من ھذه القاعدة شريطة أن يكون عمره دون  2معرفة في الفقرة 

 .  9.109بموجب قاعدة النظام ا#داري للموظفين  على استحقاق إنھاء الخدمة

 

تتضح من ھذه النصوص إمكانية إنھاء تعيين الموظف عندما يمنعه العجز عن مواصلة الخدمة  .33

 Dلتسلم استحقاق ا#عاقة. ويتجلى أيضا أن الموظف * يكون مؤھ Dسباب صحية، ويكون عندئذ مؤھ%

وصحيح أن المدعي لم يذكر سبب طلبه لYحالة إلى مجلس  *ستحقاق العجز عندما يتجاوز سن الستين؛

 . 60ه سن الـزو، لكنه لم يكن مؤھD له بسبب تجاطبي، إ* أن الجلي أنه أراد تسلّم استحقاق ا#عاقة

 

 24لم يكن لدى الوكالة سبب لتحيل المدعي إلى مجلس طبي %ن عقد المدعي كان سينقضي في  .34

المجلس الطبي ساريا على حالة المدعي، فD طعن منه في الواقعة التي  ؛ كما لم يكن2016يونيو/حزيران 

مفادھا أنه غير *ئق للخدمة، و* زعم أن مشاكله الصحية ارتبطت بخدمته في الوكالة. إن ا#حالة إلى 

، وليس ھذا ھو واقع عاقةله أن يكون مؤھD *ستحقاق ا# مجلس طبي أمر مDئم للموظف لكن فقط إن أمكن

 في القضية الماثلة، وبذلك استطاعت الوكالة وفق المعقول اتخاذ قرار رفض طلب المدعي.  الحال

 
  

 قرار إحالة المدعي إلى إجازة خاصة بD أجر

 
 على اZتي:  1في الفقرة  2.105تنص قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم  .35

  

  

جزئي أو بD أجر لما فيه مصالح الوكالة في أجر منح إجازة خاصة بأجر كامل أو  يجوز

حا*ت المرض الممتدة أو %ي أسباب استثنائية أخرى، وذلك %ي مدة قد يقررھا المفوض 

  العام. 

 

 على ما يلي:  4.1في الفقرة  PD/A/5/ Part IIينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .36
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  ا#جازة الخاصة ل]سباب التالية:  تجوز الموافقة على

  

 قةسبّ . وذلك شريطة استنفاد ا#جازة المرضية وا#جازة المرضية المالمرض 1.4.1

وا#جازة السنوية المستحقة ، وكذلك شريطة أن تعتبر الوكالة أن التمديد المحدود للغياب 

لموافقة على سيعطي الموظف فرصة معقولة للعودة إلى العمل في تاريخ منظور. وتجوز ا

جزئي أو بD أجر بحيث تصل في مدتھا القصوى أجر بأجر كامل أو إجازة من ھذا القبيل 

يوما رھنا بتوصية كتابية من مدير الصحة في الرئاسة العامة (عّمان) ورئيس  90إلى 

برنامج الصحة في ا#قليم في كل من المكاتب ا#قليمية، علما أن أي تمديد يزيد على ا%يام 

  تطلب تصريحا من مدير الموارد البشرية. سي 90الـ

 

، 2016مايو/أيار  29* يماري المدعي في أنه استنفد جميع أرصدته من ا#جازة المرضية في  .37

ومع ذلك يزعم أنه * يجوز منح ا#جازة الخاصة بD أجر إ* بناء على طلب من الموظف، غير أن 

موظف في إجازة خاصة بD أجر إذا رأى المفوض العام النصوص القانونية سالفة البيان تفيد بجواز وضع ال

في ذلك خدمة لمصالح الوكالة، أي أن المفوض العام يتمتع بالسلطة ا*جتھادية لوضع الموظف في إجازة 

خاصة بD أجر؛ ويقع على كاھل المدعي عبء إثبات وجود ميل أو تحيز ينال من القرار، وقد عجز المدعي 

 على ذلك. قديم دليل في القضية الماثلة عن ت

 

ده من ي، أتاح له رص2015 ديسمبر/كانون ا%ول 3حيث إن المدعي كان في إجازة مرضية منذ  .38

يونيو/حزيران  24، وكان تاريخ انتھاء عقده ھو 2016مايو/أيار  29ا#جازات المرضية تغطية حتى 

 مة أن إحالته إلى إجازة خاصة بD أجر مدة تقل عن شھر لم تكن مجافية للمعقول. ، تجد المحك2016

 
  

 قرار تأجيل دفع استحقاقات نھاية الخدمة إلى حين ا*نتھاء من إجراءات براءة الذمة

 
اءة ذمة تتبع عند انتھاء خدمة الموظفين فيھا بغية ضمان تنفيذ كل طرف ربأرست الوكالة إجراءات  .39

Dلتزامات المترتبة عليه للطرف اZخر؛ ومن عناصر ھذه ا#جراءات توقيع نموذج تنازل عن من الطرفين ل
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الفحص الطبي، بيد أن المدعي رفض توقيعه، وأعلِم نتيجة لذلك أن دفع استحقاقات نھاية الخدمة سيتأجل. 

المدعي إلى إحالة  2016سبتمبر/أيلول  21وفي محاولة لحل المشكلة، عرضت الوكالة في رسالة مؤرخة 

 "، وذكرت أن استحقاقات نھاية خدمته سُتدفع فور انتھاء ھذا الفحص. فحص طبي عند المغادرة "

 

خدمته %سباب طبية ھو الحصول  إنھاءكما تقدم الذكر، من الجلي للمحكمة أن دافع المدعي إلى  .40

يدور في فلك ھذا الدافع، على استحقاق ا#عاقة، كما ترى المحكمة أن رفض المدعي لتوقيع التنازل إنما 

فحص طبي عند عرضت الوكالة إحالة المدعي إلى " 2016سبتمبر/أيلول  21فموجب رسالة مؤرخة 

، أي أن أي تأخير في دفع استحقاقات المدعي ناجم عن قرار " ُتدفع بعده استحقاقات نھاية خدمتهالمغادرة

". ولما كان ذلك، * ص طبي عند المغادرةفحالمدعي عدم توقيع التنازل الطبي أو رفضه ا#حالة إلى "

 مصلحة قانونية للمدعي للطعن في قرار * أحد مسؤول عنه إ* ھو. 

  

  الخ'صة

 

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .41

  

 الدعوى مردودة. 

 

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017فبراير/شباط  19بتاريخ 

 

  2017فبراير/شباط  19بتاريخ أدِخَل في السجل 
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      (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


