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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/036                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/024  

Date: 11 June 2017 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  خطيب

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية)ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة  ضد ("المدعي") محمد الخطيبرفعھا ھذه دعوى  .1

وھو ، دعى عليه")باسم ا%ونروا ("الم ُتعرف أيضافي الشرق ا%دنى التي وتشغيل ,جئي فلسطين 

  . المطالبة التي رفعھا بشأن إصابة ناتجة عن الخدمةإعادة فتح عدم قرار 

  

  الوقائع

 

خضع المدعي لفحص طبي باعتبار ذلك متطلبا مسبقا لتعيينه  2006يوليو/تموز  12في  .2

أن المدعي يعاني خشونة في الركبتين وكذلك يعاني في ا%ونروا ("الوكالة")، وقد أظھر الفحص 

 عملية جراحية في الغضروف في ركبته اليمنى.  ناتجة عنحالة 

 

التحق المدعي بالخدمة في الوكالة في وظيفة عامل نظافة على  2006يوليو/تموز  15في  .3

 في مكتب إقليم ا%ردن.  01الدرجة 

 
تعرض المدعي لحادث في مركز عمله، مما أدى إلى إصابة في  2015 مارس/آذار 1في  .4

 قدمه اليمنى. 

 
بعد ذلك رفع المدعي مطالبة ,عتبار الحادث حادثا ناتجا عن الخدمة، ثم غاب المدعي عن  .5

، أي مدة خمسة أشھر، وذلك بموجب "إجازة 2015يوليو/تموز  30مارس/آذار إلى  1العمل من 

 دث الخدمة" %ن الحادث اعُتبر منسوبا إلى الخدمة. خاصة بأجر بد, من حا

 
، وأفاد ، خضع المدعي لدى عودته إلى العمل لفحص طبي2015أغسطس/آب  4في  .6

 التقييم الذي أجراه المسؤول الطبي بعدم وجود إعاقة دائمة و, عجز منظور يرتبط با#صابة. 

 
ع ت الطبية التي تكّبدھا ووقّ عن النفقاتسلّم المدعي تعويضا  2016فبراير/شباط  29في  .7

 ، ولذلك أغلقت المطالبة التي رفعھا بشأن ا#صابة الناتجة عن الخدمة. إبراء ذمة
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طلب المدعي إعادة النظر في حالته %نه كان يعاني ألما في  2016أبريل/نيسان  24في  .8

 لدعم طلبه. ركبته، وقّدم تقريرا طبيا من طبيب خاص 

 
فحص القائم بأعمال نائب رئيس برنامج الصحة في ا#قليم  2016مايو/أيار  19في  .9

المدعي، ثم استنتج أن ا%لم الذي كان المدعي يعانيه في ركبته لم يكن التقرير الطبي المقدم من 

 التي تعرض لھا في قدمه اليمنى.  2015مارس/آذار  1بطا با#صابة الناتجة عن الخدمة في ترم

 
أعلِم المدعي بقرار المدعى عليه القاضي بعدم إعادة فتح  2016ليو/تموز يو 11 في .10

 القضية.

 
رفع المدعي إلى مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن طلبا  2016أغسطس/آب  14في  .11

 لمراجعة قرار عدم إعادة فتح مطالبته المتعلقة بإصابة ناتجة عن العمل. 

 
، قدمت رئيسة مكتب الموارد البشرية في 2016سبتمبر/أيلول  27رسالة مؤرخة  بموجب .12

 ا#قليم للمدعي المزيد من التوضيح لموقف مكتب الموارد البشرية حيال المسألة. 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات  2016أكتوبر/تشرين ا%ول  27في  .13

 إلى المدعى عليه. ("المحكمة")، فأرِسلت في اليوم نفسه 

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على  2016نوفمبر/تشرين الثاني  24في  .14

 27، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 2016ديسمبر/كانون ا%ول  1الدعوى في موعد أقصاه 

 . 2016نوفمبر/تشرين الثاني 

 
اني نوفمبر/تشرين الث 28المؤرخ  (UNRWA/DT/2016) 100بموجب ا%مر رقم  .15

 1لى طلب المدعى عليه لرفع رده على الدعوى في موعد أقصاه وافقت المحكمة ع 2016

 . 2016ديسمبر/كانون ا%ول 
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رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد  2016نوفمبر/تشرين الثاني  30في  .16

 . 2016ديسمبر/كانون ا%ول  1إلى المدعي في 

 
على  هرفع المدعى عليه الترجمة العربية لرد 2016ديسمبر/كانون ا%ول  14 في .17

 الدعوى، فأرِسلت في اليوم نفسه إلى المدعي. 

 
 ، أرِسل إشعار جلسة استماع إلى الطرفين. 2017مايو/أيار  11في  .18

 
ُعقدت جلسة استماع بغية استيضاح مسائل معينة، واستمعت  2017مايو/أيار  30في  .19

 ى المدعي وإلى شاھدين. المحكمة إل

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .20

  

i(  أّكد ا%طباء أن خشونة الركبة وألم الظھر اللذين يعانيھما نجما عن ا#صابة الناتجة عن

 الخدمة؛ و

ii(  قرار عدم فتح مطالبته المتعلقة بإصابة ناتجة عن الخدمة إنما ھو قرار تعسفي وغير

 قانوني. 

   

المدعي أن تأمر المحكمة المدعي عليه بإعادة فتح مطالبته بشأن إصابة ناتجة عن  يلتمس .21

 الخدمة. 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .22
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i(  مة قرار عدم إعادةWفتح المطالبة التي قدمھا المدعي بشأن إصابة ناتجة عن الخدمة؛ س 

ii(  و, بدوافع غير سليمة؛ وما كان القرار مشوبا بتعسف و, بتحامل 

iii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيWأساس ل , 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .23

  

   ا#عتبارات

  

ھل كان قرار المدعى عليه عدم إعادة فتح المطالبة التي قدمھا المدعي بشأن إصابة ناتجة عن 

  الخدمة قرارا سليما؟

 

 المدعي في قرار عدم إعادة فتح المطالبة التي قدمھا بشأن إصابة ناتجة عن الخدمة.  يطعن .24

 

%حكام قاعدة ة الحوادث جينتتخضع المطالبات الخاصة با#صابات الناتجة عن الخدمة  .25

التي تنص على جملة أمور من بينھا دفع تعويض  4.106النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم 

الموظف منسوبة إلى أداء واجباته الرسمية، كما تنص على وجوب عندما تقرر الوكالة أن إصابة 

 إيصا, وإبراء ذمة قبل إتمام دفع التعويض النھائي له. أن يقدم الموظف المستحق للتعويض للوكالة 

 

 ,A/6من توجيه شؤون الموظفين المحليين  32ومما يعتد به أيضا في ھذا المقام الفقرة  .26

Part III  1المعنون "التعويض عن الوفاة أو ا#صابة أو المرض"، وھو يحمل تاريخ 

 ، وينص على ما يلي تحت العنوان الفرعي "التقارير الطبية":1982يونيو/حزيران 

 
iii ( عندما يكون الموظف أو العامل اليدوي ,ئقا ,ستئناف العمل، ينبغي أن

يا، بالصيغة المرفقة بتوجيه يرفع المسؤول الطبي الُمعالج تقريرا طبيا نھائ

  ]  ..[.شؤون الموظفين ھذا تحت عنوان الملحق "د"
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مطالبة للتعويض  2015تعيد المحكمة إلى الذاكرة أن المدعي رفع في مطلع مارس/آذار  .27

، ثم غاب عن 2015مارس/آذار  1عن إصابة ناتجة عن الخدمة تعرض لھا في قدمه اليمنى في 

في إجازة خاصة بأجر عوضا عن حادث  2015يوليو/تموز  30العمل خمسة أشھر امتدت حتى 

 2015أغسطس/آب  4ادث وا#صابة الناجمة عنه ناتجين عن الخدمة. في العمل بعدما اعُتبر الح

قّيم مسؤول طبي حالة المدعي، وذكر في تقريره الطبي النھائي عدم وجود عجز منظور أو 

استأنف المدعي مضاعفات أو إعاقة دائمة أو نسبة إعاقة وأن المدعي ,ئق ,ستئناف العمل، وعليه؛ 

 أداء واجباته.  

 

 29ھور عدة، تسلّم المدعي تعويضا نھائيا عن النفقات الطبية ووّقع إبراء ذمة في بعد ش .28

 ينص على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  2016فبراير/شباط 

 
  

) دينارا 175.360الموقع أدناه [اسم المدعي] أقر بموجب ھذا بقبض مبلغ ( أنا

أردنيا وذلك كتسديد تام لجميع المطالبات والطلبات المتعلقة بالحادث المذكور 

. وبالمقابل فإنني بموجب ھذا أبرئ وكالة ا%مم المتحدة #غاثة وتشغيل 1أعWه

خدميھا وخلفاءھا ومن يحل ,جئي فلسطين في الشرق ا%دنى وموظفيھا ومست

محلھا إبراء تاما من أية مسؤولية تتعلق با%ضرار الناشئة عن ا#صابات التي 

لحقت بي بسبب الحادث المذكور أعWه، بما في ذلك ا#صابات المعلومة وغير 

  المعلومة وا#عاقات من أي نوع كان. 

  

  تمام الفھم.  [...] وقد قُرئ ا#براء الوارد أعWه علي وُشرح لي وفھمته

  

                                      
1
  ، وھو الذي أسفر عن إصابة المدعي في قدمه اليمنى. 2015مارس/آذار  1ھو الحادث الذي وقع في مركز عمل في  
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ظھر في الوثيقة أيضا توقيع شاھدين اثنين، وأغلق المدعى عليه المطالبة التي رفعھا المدعي بعد 

  إتمام ھذه الخطوة. 

 

 
بعد أسابيع عدة، طلب المدعي إلى الوكالة أن تعيد فتح قضيته %نه كان يعاني ألما في ركبته  .29

. 2015مارس/آذار  1الخدمة التي تعرض لھا في اليمنى ونسب ھذا ا%لم إلى ا#صابة الناتجة عن 

ويزعم المدعي على وجه التحديد أنه بدأ يعاني خشونة في الركبة وألما في الظھر بعد أسابيع عدة 

 من إغWق قضيته. 

 

تقريرا طبيا من أطباء خاصين مختلفين، علما أن  12رفع المدعي مع عريضة الدعوى  .30

، غير أن المحكمة , تجدھا 2015إلى يوليو/تموز  2015ار تواريخ التقارير تراوحت من مايو/أي

) سابقة للتقرير النھائي المقدم من المسؤول 1ذات صلة بالقضية، فھذه التقارير فعW تحمل تواريخ 

) 2الذي جاء فيه أن المدعي لم يكن يعاني إعاقة أو مضاعفات؛  2015أغسطس/آب  4الطبي في 

فبراير/شباط  29) سابقة لدفع التعويض وإغWق القضية في 3وسابقة لعودة المدعي إلى العمل؛ 

أبريل/نيسان  4. وھناك أيضا تقرير طبي آخر رفعه المدعي، علما أن التقرير يحمل تاريخ 2016

 ، وھو صادر عن طبيب خاص قال فيه إن المدعي: 2016

 
  

، وبين الفحص السريري من آ,م شديدة بالركبة اليمنى مع محدودية بالحركةيعاني 

بالساق اليمنى مع محدودية بحركة الركبة نتيجة  وفحص ا%شعة تقوسا شديدا

-30إصابة عمل سابقة. حيث تبين بعد الفحص بأن نسبة العجز للركبة اليمنى 

  % وھو بحاجة إلى عWجات خاصة وقد يحتاج ,حقا لتدخل جراحي. 35

  

يعانيه المدعي ھو في ركبته اليمنى، وتتساءل المحكمة عن ا%ساس الذي من الواضح أن ا%لم الذي 

أن يستنتج أن ا%لم وا#عاقة اللذين  %ول مرة استند إليه ھذا الطبيب الخاص الذي يفحص المدعي
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قدمه ناتجان عن إصابة عمل وقعت قبل سنة من ذلك الحين في  ركبته اليمنىيعانيھما المدعي في 

 . اليمنى

 
 4قائم بأعمال نائب رئيس برنامج الصحة في ا#قليم التقرير الطبي المؤرخ فحص ال .31

 المقدم من المدعي، واستنتج ما يلي: 2016أبريل/نيسان 

  

 إصابة العمل في قدمه اليمنى كانت •

أظھر الفحص الطبي الذي أجري له عند توظيفه أنه خضع لعملية  •

 اجراحية في ركبته اليمنى قبل ا,نضمام إلى ا%ونرو

 ا#عاقة المذكورة في التقرير الطبي المرفق ھي في ركبته اليمنى •

 في رأيي، ليس ھذا مرتبطا بحادث العمل  •

  

  الطبيب فؤاد ناصر الدين

  [موّقع]

16.5.19   

  

استنادا إلى ا,ستنتاج الذي توصل إليه القائم بأعمال نائب رئيس برنامج الصحة في ا#قليم، قرر 

  إعادة فتح قضية المدعي.  المدعى عليه عدم

 

تعيد المحكمة إلى الذاكرة ا%حكام الواردة في توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .32

A/6/Part VIستطيع البت فيما إن كان الموظف يعاني تي تال ةالوحيدالجھة تفيد أن  ، وھي أحكام

بريل/نيسان أ 4مجلس طبي. وحيث إن التقرير الطبي المؤرخ  يإعاقة ناتجة عن أداء واجباته ھ

الصادر عن طبيب خاص قد خضع لفحص من جانب القائم بأعمال نائب رئيس برنامج  2016

الصحة في ا#قليم، وحيث إن القائم بأعمال نائب رئيس برنامج الصحة في ا#قليم خلُص إلى عدم 

، فقد 2015ا#صابة الناتجة عن الخدمة في مارس/آذار بين وجود صلة بين ا#عاقة المزعومة و

عدم وجود أساس #عادة  –وھو صاحب السلطة ا,جتھادية لعقد مجلس طبي  –المدعى عليه  قرر
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فتح القضية. و, ترى المحكمة أي تعسف أو تجاوز للقانون في قرار المدعى عليه عدم إعادة فتح 

  القضية كما يدعي المدعي. 

، 2016ول أكتوبر/تشرين ا% 15رفع المدعي أيضا تقريرا طبيا من جراح عظام مؤرخ  .33

يبين يوما من رفع دعواه إلى المحكمة. وتفيد ھذه الوثيقة أن "فحص الصور الشعاعية  12أي قبل 

 أدت إلى كسر في مشط القدم ا%يمن وكذلك 1/3/2015أن ا#صابة التي تعرض لھا المدعي في 

. انز,ق غضروفي قطني بين الفقرات الرابعة والخامسة، ويعاني أيضا خشونة في الركبة" إلى

بتعبير آخر، يؤكد جراح العظام ھذا فقط ا#صابة التي تعرض لھا المدعي في قدمه في الحادث 

، كما يؤكد الحالة السابقة للخدمة وھي خشونة الركبة. و, 2015الناتج عن الخدمة في مارس/آذار 

ا في عام يرد في ھذا التقرير شيء يوحي بصلة بين ا%لم وا#عاقة اللذين يزعم المدعي أنه عاناھم

 . 2015وبين ا#صابة الناتجة عن الخدمة في مارس/آذار  2016

 

دور المحكمة تقييم ا%دلة الطبية في سجل القضية، بل يتمثل دورھا في تدبر السجل  ليس .34

والنظر فيما إن توصلت ا#دارة إلى قرارھا بطريقة "عقWنية وعادلة وسليمة إجرائيا وقانونيا"، 

-Kulawat, 2014-UNATوھذا يتسق مع فقه محكمة ا%مم المتحدة لWستئناف في حكمھا 

  ما يلي: Sanwidi, 2010-UNAT-084م محكمة ا%مم المتحدة لWستئناف . وجاء في حك428

 
  

بيد أن دور محكمة المنازعات ليس النظر في صحة ا,ختيار الذي أقدم عليه [...]

ا%مين العام من بين أنواع ا#جراءات العدة المتاحة له؛ كما , يتمثل دور المحكمة في 

 استبدال قرارھا بقرار ا%مين العام.  

 

 

وعاد, بطريقة استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن المدعى عليه اتخذ قرارا عقWنيا  .35

 صحيحة إجرائيا وقانونيا. 
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  مطالبات أخرى

 

قال المدعي في شھادته خWل جلسة ا,ستماع إنه لم يكن يعاني خشونة في الركبة قبل  .36

توظيفه في الوكالة وإ, لما عينته الوكالة. والظاھر أن المدعي نسي الفحص الطبي الذي أجراه له 

فيھا، علما أن ھذا الفحص يفيد بوضوح أن المدعي كان يعاني مسؤول طبي في الوكالة قبل تعيينه 

خشونة في ركبتيه وحالة أخرى ناتجة عن جراحة غضروف في ركبته اليمنى. وتWحظ المحكمة أن 

 2006يونيو/حزيران  13المدعي أشار في نموذج السيرة المرضية الذي م_ه باللغة العربية في 

. وفي طلب مراجعة القرار، اعترف المدعي ه اليمنىقدملجراحة في  1990أنه خضع في عام 

 بوجود مشاكل طبية سابقة لديه، وبھذا ناقض شھادته. 

 

أفاد المدعي أيضا في شھادته أنه لم يفھم قرار عدم إعادة فتح قضيته %نه كان مكتوبا باللغة  .37

قرار وجود ا#نجليزية، غير أن المحكمة , تجد صدقا في ھذا لسببين أولھما أنه , دليل على 

 مكتوب، وثانيھما أن المدعي طلب مراجعة قرار، مما يعني أن أفِھَم القرار. واعترف المدعي أيضا

 أن أحد ممثلي ا,تحاد شرح القرار له. 

 
رغم أن المدعي وّقع نموذج إبراء الذمة، الذي يفيد أن إبراء الذمة قرئ عليه وُشرح له وأنه  .38

يفھم فھما تاما، إ, أنه قال في شھادته إنه ظن أن إبراء الذمة كان فقط لسداد الفواتير الطبية وإ, لما 

المحكمة وجود شاھدين وّقعا إبراء الذمة، وأن المدعي قال في شھادته إنه كان يثق  وّقعه. وتWحظ

بزميله الذي كان أحد الشاھدين وقد شرح له محتوى إبراء الذمة. وترى المحكمة من غير المعقول 

ضلل المدعي بشأن ما كان بصدد توقيعه؛ وردا على سؤال عما كان يتوقعه أن يكون ھذا الزميل قد 

ي من المدعى عليه عندما وقّع إبراء الذمة، أجاب المدعي أنه كان يتوقع تعويضا ماليا. وقد المدع

 حصل المدعي تماما على ھذا التعويض لدى توقيع إبراء الذمة. 
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ذكر المدعي في شھادته أن سائق الرافعة الذي تسبب في ا#صابة الناتجة عن الخدمة في  .39

ادة، غير أن ھذا زعم جديد ظھر في جلسة ا,ستماع ولم لم يكن يحمل رخصة قي 2015مارس/آذار 

لو كان ھذا الزعم صحيحا، فW ترى المحكمة صلة بينه وبين المسألة الماثلة حتى يقدم عليه دليW. و

أمامھا، أ, و ھي إن كان ا%لم الذي يعانيه المدعي في ركبته ناجما عن ا#صابة الناتجة عن الخدمة 

 أم ,. 

 
     الخ%صة

 

) السيرة المرضية للمدعي و, سيما الفحص الطبي 1ت المحكمة جملة أمور منھا أن وجد .40

) 3؛ و2015أغسطس/آب  4) تقرير المسؤول الطبي المؤرخ 2الذي أجري له عند دخوله الخدمة؛ 

المبلغ  هإبراء ذمة وتسلّمبعد سبعة أشھر توقيعه عودة المدعي إلى عمله واستئناف واجباته، و

التقرير الطبي المؤرخ ) 4؛ و4.106دة النظام ا#داري للموظفين المحليين رقم النھائي بموجب قاع

الصادر عن جراح العظام، كلھا أمور تدعم قرار الوكالة القاضي بأن ا%لم  2016أبريل/نيسان  4

الذي يعانيه المدعي حاليا في ركبته ليس ناتجا عن إصابة في القدم. وعليه، تجد المحكمة أن قرار 

 كان شرعيا، وأنه اُتخذ ضمن ا#طار ا#داري المتبع في الوكالة.  الوكالة

 

مع ما سبق، , تجد المحكمة مناصا من التعليق على بعض حا,ت الخلل التي كان ينبغي  .41

تفاديھا وإن كانت , تؤثر في الخWصة النھائية التي توصلت إلى المحكمة استنادا إلى مجموع 

ا%دلة. و, تستطيع المحكمة إ, أن تتساءل عن قعود الوكالة عن تقديم ترجمة لقرار القائم بأعمال 

للمدعي وإن كان المدعي قد  2016مايو/أيار  19نائب رئيس برنامج الصحة في ا#قليم المؤرخ 

اعُتبر عالما بمحتويات القرار بدليل طلبه مراجعة له، ناھيك عن اعترافه أن أحد ممثلي ا,تحاد 

مسؤول موارد بشرية #بWغ المدعي على أعلمه بمحتويات القرار. ولماذا اعتمد المدعى عليه 

إرسال قرار كتابي موقع من مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن إلى قرار الطعين شفھيا بد, من بال

المدعي؟ فلو أنجزت ھذه ا%عمال بعناية لحصل المدعي على قرار كتابي من سلطة مخولة، 

و,ستطاع قراءته بنفسه بد, من ا,عتماد على اaخرين #عWمه بمحتواه. ولو تسنى للمدعي أن 

   القرار فھما أوفى، لما كانت ھناك قضية أمام المحكمة، ربما.  يفھم
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   بما يلي:يؤمر 

 

   تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة.  .42

  

  

  

  

     (ُوقـbع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

  2017 يونيو/حزيران 11 بتاريخ

  

 2017يونيو/حزيران  11 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

  

     (ُوقـbع)   

  رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري مكناب، 

 


