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  مقدمة:

ھذه دعوى رفعھا محمد أبو لحية ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة  .1

فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى  (غاثة وتشغيل 3جئي

 7إلى  2016مارس/آذار  21عليه")، وھو قرار اعتبار فترة عNجه الطبي في عّمان من 

  إجازة سنوية بد3 من إجازة َمرضية. 2016يونيو/حزيران 

  الوقائع:

وظيفة مسؤول طبي  وظّفت الوكالة المدعي في 1988سبتمبر/أيلول  15اعتبارا من  .2

"B .في مركز البريج الصحي في مكتب إقليم غزة "  

ة ، وھي فئ"X" حّول تعيين المدعي من الفئة 2012يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .3

  ، وھي فئة التعيين المؤقت غير محدود المدة."A" التعيين محدد ا�جل، إلى الفئة

مته إلى ما بعد سن التقاعد مدة ، طلب المدعي تمديد خد2016فبراير/شباط  4في  .4

  .2018يونيو/حزيران  30عامين، أي حتى 

تلقى رئيس برنامج الصحة في ا(قليم طلب المدعي (جازة  2016فبراير/شباط  6في   .5

  َمرضية بغية تلقي العNج الطبي لمرض قلبي في عّمان.

، وافق رئيس برنامج الصحة في ا(قليم على طلب المدعي 2016فبراير/شباط  7في  .6

  . 2016مارس/آذار  27إلى  2016مارس/آذار  21(جازة مرضية عن الفترة من 

، قدم المدعي تقريرا طبيا أصدره المركز العربي الطبي في 2016مارس/آذار  28في  .7

 3مارس/آذار إلى  28زة َمرضية من عّمان، وقد أوصى التقرير أن يأخذ المدعي إجا

، وذكر أن المدعي يعاني آ3ما في الظھر. وفي وقت 3حق، رفع المدعي 2016أبريل/نيسان 

مايو/أيار  17أبريل/نيسان حتى  4تقريرا طبيا آخر يوصي بإجازة مرضية للفترة من 

2016.  

ي ا�قدم أعلم المسؤول الطب 2016مايو/أيار  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

  المدعي أن طلباته لiجازة المرضية لم تقبل وأن غيابه سيعتبر إجازة سنوية. 
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، رفع المدعي تقريرا طبيا آخر يوصي بتمديد إجازته 2016مايو/أيار  17في  .9

في نھاية المطاف، لم و. 2016يونيو/حزيران  7إلى  2016مايو/أيار 18المرضية للفترة من 

  لعملية قلب مفتوح. يخضع المدعي 3 لقسطرة و3 

، استأنف المدعي عمله في غزة؛ وفي مرحلة ما بعد 2016يونيو/حزيران  22في  .10

 2016يونيو/حزيران  7إلى  2016مارس/آذار  21عودته أعلِم أن غيابه في الفترة من 

  سيعتبر إجازة سنوية. 

، قُبل طلب المدعي لتمديد خدمته إلى ما بعد سن التقاعد، 2016يوليو/تموز  10في  .11

  . 2018يونيو/حزيران  30وُمدد تعيينه حتى 

 21، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار اعتبار غيابه من 2016يوليو/تموز  31في  .12

  إجازة سنوية بد3 من إجازة مرضية. 2016يونيو/حزيران  7إلى  2016مارس/آذار 

  ، ثبّت مدير عمليات ا�ونروا في غزة القرار. 2016أغسطس/آب  31في  .13

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا 2016أكتوبر/تشرين ا�ول  31في  .14

  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  10للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

يه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده رفع المدعى عل 2016ديسمبر/كانون ا�ول  9في  .15

) من القواعد ا(جرائية 1(6يوما المادة  30على الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  . 2016ديسمبر/كانون ا�ول  11للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

ديسمبر/كانون ا�ول  13) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 102بموجب ا�مر رقم  .16

  لت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.، قب2016

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل 2016ديسمبر/كانون ا�ول  15في  .17

  .2016ديسمبر/كانون ا�ول  18الرد إلى المدعي في 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2016ديسمبر/كانون ا�ول  28في  .18

  الرسالة ا(ليكترونية إلى المدعي. الدعوى مع إرسال نسخة من 
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  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .19

i(  ج الطبي  2016فبراير/شباط  6قدم طلب إجازة مرضية فيNبغية تلقي الع

على نفقته الخاصة خارج قطاع غزة، ولم يطلب ا(جازة المرضية لكي يخضع 

  لجراحة معينة، كما قُبل طلبه بدون اشتراط ھذا؛

ii(  داري وا�ساسي للموظفين نص يلزم الموظف بالخضوع 3 يرد)في النظامين ا

  لعملية جراحية لكي يُقبل طلبه لiجازة المرضية؛ و

iii( .ھو يعاني مرضا قلبيا مزمنا، وقد قدم للوكالة في ھذا الصدد ا�دلة المطلوبة  

  يلتمس المدعي ما يلي: .20

i(  إجازة  2016يونيو/حزيران  7إلى  2016مارس/آذار  21اعتبار إجازته من

  مرضية بد3 من إجازة سنوية؛ و 

ii(  .التعويض عن الضرر المعنوي الذي قاساه  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .21

i(  مة قرار اعتبار غياب المدعي إجازة سنوية، وذلك وفقا لقاعدة النظامNس

  ؛2.106للموظفين المحليين ا(داري 

ii(  بعد طلب المدعي لتمديد إجازته المرضية، استعرضت الوكالة التقارير الطبية

التي رفعھا المدعي، وقررت عدم الموافقة على طلبه لتمديد ا(جازة المرضية، كما 

  فسخت ا(جازة المرضية ا�ولى لvسباب التالية؛

a( ه لم يقصد أي مستشفى أو تظھر التقارير الطبية التي رفعھا المدعي أن

  طبيب لفحص وضعه الطبي خNل فترة ا(جازة المرضية ا�ولية؛
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b(  2016مارس/آذار  28يدل التقرير الطبي الموصي بإجازة مرضية من 

على أن المدعي كان يعاني آ3ما في ظھره، غير أنه  2016أبريل/نيسان  3إلى 

  طلب إجازة مرضية لعNج مشاكل في القلب؛ و

c( مقبو3 �ن الممارسة  2016أبريل/نيسان  4رير الطبي المؤرخ ليس التق

المتبعة في الوكالة ھي منح ا(جازة للموظفين بعد الخضوع لعملية القسطرة 3 

  قبلھا؛ و 

iii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيN3 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .22

  ا"عتبارات

في قرار اعتبار غيابه عن العمل إجازة سنوية 3 مرضية عن الفترة من يطعن المدعي  .23

  .2016يونيو/حزيران  7إلى  2016مارس/آذار  21

، وافق رئيس برنامج الصحة في ا(قليم على طلب المدعي 2016فبراير/شباط  7في  .24

، ثم غادر 2016مارس/آذار  27إلى  2016مارس/آذار  21(جازة مرضية عن الفترة من 

وفي وقت 3حق، قدم المدعي شھادات عدة أصدرھا  2016مارس/آذار  21المدعي غزة في 

  لي: المركز العربي الطبي في عّمان كما ي

i(  4مارس/آذار إلى  28أوصت الشھادة ا�ولى باستراحة مدتھا أسبوع من 

  ، وذلك بسبب آ3م في ظھره؛ 2016أبريل/نيسان 

ii(  4أوصت الشھادة الثانية باستراحة تامة في السرير مدة ستة أسابيع من 

  قبل الخضوع لعملية قسطرة؛ و  2016مايو/أيار  17أبريل/نيسان إلى 

iii( ثة أسابيع من أوصت الشھادة الثالN7مايو/أيار إلى  18ثة باستراحة مدتھا ث 

  لتقييم وضعه الصحي وتقييم الحاجة إلى عملية قلب مفتوح.  2016يونيو/حزيران 

يقدم المدعى عليه أسبابا عدة لقرار عدم منح المدعي إجازة مرضية، حيث يزعم  .25

المرضية ا�ولية المدعى عليه أو3 أن المدعي لم يخضع �ي فحص طبي خNل ا(جازة 
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ا�ول . وثانيا، تعلق التقرير الطبي 2016أبريل/نيسان  4مارس/آذار إلى  28الممتدة من 

بآ3م في ظھر المدعي وليس بمشاكل قلبية كما ھو مبين في  2016مارس/آذار  28المؤرخ 

ن مقبو3 � 2016أبريل/نيسان  4طلبه ا�ول لiجازة. وأخيرا، ليس التقرير الطبي المؤرخ 

الممارسة المتبعة في الوكالة ھي منح ا(جازة للموظفين بعد الخضوع لعملية القسطرة 3 

  قبلھا. 

  على اzتي:  2.106ينص النظام ا(داري للموظفين المحليين رقم  .26

. يجوز منح إجازة َمرضية بأجر كامل للموظفين الذين يعجزون عن 1
تمنعھم من الحضور أداء واجباتھم بفعل المرض أو ا(صابة، أو الذين 

  متطلبات الصحة العامة [...].

[...]  

. يجب أن يجيز المفوض العام جميع ا(جازات الَمرضية وفقا 5
  لiجراءات المقررة.

[...]  

. باستثناء الحا3ت التي يصدر فيھا المفوض العام موافقة خاصة، 3 7
أيام عمل متتابعة  3يجوز منح أي موظف إجازة َمرضية تزيد على 

ون تقديم شھادة من ممارس طبي مؤھل حسب ا�صول وتفيد أنه بد
غير قادر على أداء واجباته، مع بيان طبيعة المرض ومدة العجز 
المرجحة؛ ويجب تقديم الشھادة في موعد 3 يتجاوز نھاية يوم العمل 
الرابع بعد الغياب ا�ول للموظف عن العمل، إ3 إذا حالت دون ذلك 

الموظف. ولدى تسلم الشھادة، يقرر ظروف خارجة عن سيطرة 
  المفوض العام منح ا(جازة المرضية أو منعھا. 

  على ما يلي:  A/6/Part II/Amend.2ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .27

  ص,حية منح ا(جازة الَمرضية:  .2

وبنود ھذا  2.106إن صNحية منح إجازة َمرضية بموجب القاعدة 
التوجيه مفوضة إلى [...] مسؤولي الموارد البشرية في ا�قاليم، ھذا 

  بشأن موظفي ا�قاليم.  

  ا(جراءات -تقديم طلبات ا(جازة الَمرضية   .3

  التشاور والتواصل مع برنامج الصحة(ت) 

الموارد البشرية بمسؤولية  [...] في ا�قاليم، يضطلع مسؤولو
  ضمان اتخاذ ا(جراء التالي عند الضرورة:
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)i( جازة الَمرضية، عند)بموجب  ما تطلبأن تكون طلبات ا
من قاعدة النظام ا(داري للموظفين رقم  8و 7و 6الفقرات 

  ، مدعومة بشھادات طبية كافية؛2.106

)ii(  رئيس أن تُحال جميع حا3ت الشك في كفاية الشھادات [...] إلى
برنامج الصحة في ا(قليم لNستئناس بتوصيته، وأن يُحاط 
الموظف علما وافيا بأي خطوات إضافية قد تُطلب إليه للوفاء 

  بمتطلبات ھذه القاعدة[.] (التشديد في ا�صل)

  

تشترط القواعد سالفة البيان على الموظف غير القادر على أداء واجباته تقديم شھادة  .28

توجيه شؤون  نصيُمنح ا(جازة المرضية، كما ي ب ا�صول لكيمن ممارس طبي مؤھل حس

الموظفين المذكور على إحالة جميع حا3ت الشك في كفاية ھذه الشھادات إلى رئيس برنامج 

الصحة في ا(قليم لNستئناس بتوصيته. ولما كان ذلك، وخNفا لمزاعم المدعي، ُحق للوكالة 

كان القرار الطعين القاضي بعدم منح إجازة مرضية استعراض كفاية الشھادات التي قدمھا. و

قرارا اجتھاديا اتخذه رئيس برنامج الصحة في ا(قليم؛ ومع ھذا، ليس ھذا ا3جتھاد بN قيود، 

  ويحق للمحكمة النظر إن كان في القرار تعسف أو تحيز أو إن كانت دوافعه غير سليمة. 

-Abdullah 2014من حكمھا  60قضت محكمة ا�مم المتحدة لNستئناف في الفقرة  .29

UNAT-482  :بما يلي  

. [...] كما أقرت محكمة ا�ونروا للمنازعات، ليس ا3جتھاد 60
ا(داري بN قيود؛ وكرر فقه محكمة ا3ستئناف في مناسبات عديدة 
جواز الطعن في قرار ا(دارة إذا ُوجد أنه تعسفي أو مزاجي، أو أن 

ة عن الموضوع، أو اعتراه خلل دوافعه كان التحمل أو عوامل خارج
  إجرائي أو خطأ في القانون.

في القضية الماثلة أمام المحكمة، نجد أن الوكالة رفضت أو نقضت الطلبات العديدة  .30

 2016يونيو/حزيران  7حتى  2016مارس/آذار  21التي رفعھا المدعي في الفترة من 

  للحصول على إجازة مرضية. 

رئيس برنامج الصحة في ا(قليم على طلب ا(جازة ، وافق 2016فبراير/شباط  7في  .31

مارس/آذار  27إلى  2016مارس/آذار  21المرضية ا�ول الذي قدمه المدعي عن الفترة من 

، ثم ألغت الوكالة 3حقا ھذه ا(جازة المرضية �ن المدعي لم يقدم أي دليل يثبت 2016

المدعى عليه في ھذا الشأن، خضوعه لفحص طبي خNل ھذه الفترة. تتفق المحكمة مع حجة 
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مارس/آذار  28وذلك �ن المدعى لم يقدم أي توضيحات لعدم حضوره أي موعد طبي قبل 

2016.  

مارس/آذار  28ومع ذلك، تقضي المحكمة أن الوضع مختلف بشأن الفترة الباقية، ففي  .32

، استشار المدعي طبيبا في المركز العربي الطبي في عّمان، وأعِطي شھادة طبية تفيد 2016

، غير أن 2016أبريل/نيسان  3أنه يعاني آ3ما في الظھر، وأوصته بأخذ إجازة مرضية حتى 

الشھادة غير كافية �ن المدعي ُمنح إجازة طبية للخضوع لعNج طبي  الوكالة اعتبرت ھذه

لمشاكل في قلبه وليس 3zم في ظھره. و3 تتفق المحكمة مع ھذا ا3ستد3ل، فكون الموظف 

يعاني مشاكل في القلب 3 ينفي إمكانية معاناته حا3ت طبية أخرى تتطلب إجازة مرضية، 

وقت، لُمنح ا(جازة المرضية، ولم يكن لدى الوكالة سبب ولو كان المدعي في غزة في ذلك ال

للتشكيك في كفاية شھادة أصدرھا مستشفى مثل المركز العربي الطبي. وعلى أي حال، كان 

بإمكان الوكالة إن أرادت تبديد ھذا الشك أن تطلب إلى المدعي الخضوع لفحص طبي يجريه 

  ّمان.  طبيب من أطباء ا�ونروا في الرئاسة العامة في ع

، رفع المدعي تقريرا طبيا ثانيا للحصول على إجازة 2016أبريل/نيسان  4في  .33

مرضية، علما أن التقرير يوصي بستة أسابيع من الراحة التامة في السرير قبل إجراء 

قسطرة محتملة نظرا إلى الحالة الطبية للمدعي. وترى المحكمة أن ھذه الشھادة كافية تماما، 

  ا، ولو بقي المدعي في غزة لُمنح إجازة مرضية عن ھذه الفترة أيضا.وموثوقة قدرا كبير

وعلى ھذا المنوال من ا3ستد3ل، 3 يمكن أن تكون الوكالة جادة في طعنھا في الشھادة  .34

، فقد 2016يونيو/حزيران  7حتى  2016مايو/أيار  18الطبية الموصية بإجازة مرضية من 

ثNثة ضرورية ليتأتى تقييم أفضل لحالة المريضة كانت فترة ا3ستراحة ذات ا�سابيع ال

  والبت في ضرورة عملية القلب المفتوح من عدمھا.

من وجھة نظر الوكالة، يظھر أن الطلبات ا(ضافية التي رفعھا المدعي للحصول على  .35

إجازة مرضية لم تكن مقبولة فقط �نه طلب في ا�صل إجازة مرضية (جراء قسطرة لم 

ية المطاف؛ و3 تتفق المحكمة مع ھذا ا3ستد3ل إطNقا، فN شك في أن يخضع لھا في نھا

المدعي غادر إلى عّمان من أجل عملية القسطرة، لكن حالته الطبية في تلك المرحلة لم تكن 

مNئمة (جراء العملية مباشرة، ولذلك أوِصي با3ستراحة فترة مطولة. كما تقدم الذكر، لو 

الشھادات الطبية الخاصة بحالته المرضية من مستشفى في غزة، بقي المدعي في غزة ورفع 



Case No. UNRWA/DT/GFO/2016/039    

Judgment No. UNRWA/DT/2017/025    

  

Page 9 of 10 

فھناك سبب لNعتقاد أنه ربما ُمنح إجازة مرضية عن الفترة الموصى بھا. وأما عدم ارتباط 

علل المدعي بمشاكله القلبية فN يمكن أن يكون سببا لرفض منحه إجازة مرضية؛ وعليه 

مارس/آذار حتى  28مھا المدعي عن الفترة من تقضي المحكمة أن الشھادات الطبية التي قد

كانت كافية لمنحه إجازة مرضية. وعلى ذلك، إن قرار الوكالة  2016يونيو/حزيران  7

اعتبار غيابه عن العمل خNل الفترة سالفة الذكر إجازة سنوية كان مجافيا للعقل مجافاة 

  ظاھرة، ويجب فسخه.

يزعم المدعي أنه عانى ضغطا نفسيا بسبب رفض طلباته لiجازة المرضية. قضت  .36

  بما يلي:  Zhouk 2012-UNAT-224محكمة ا�مم المتحدة لNستئناف في حكمھا 

. تتمتع محكمة المنازعات باجتھاد وسلطة مطلقين في ا�مر 2
) من نظامھا ا�ساسي 5(10بالتعويض وتحديد مقداره بموجب المادة 

ء انتھاك الحقوق القانونية للموظف كما ھو منصوص عليھا في إزا
  النظامين ا�ساسي وا(داري للموظفين وا(صدارات ا(دارية.

يؤدي كل انتھاك بالضرورة إلى منح تعويض؛ و3  لن. ومع ذلك، 3
يجوز منح تعويض إ3 إذا ثبت أن الموظف تعرض �ضرار فعليا، ولن 

عندما 3 يقع أي ضرر؛ كما 3 يجوز  تقر ھذه المحكمة منح التعويض
  منح تعويض عن ا�ضرار المعنوية بدون أدلة محددة تدعم منحھا.

حيث إن المدعي لم يقدم أي دليل لدعم زعمه، تجد المحكمة أنه عجز عن إثبات وقوع  .37

  ضرر معنوي عليه بسبب القرار الطعين؛ وبذلك نرد طلبه للتعويض عن ا�ضرار المعنوية.

  الخ,صة

  سيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن:تأ .38

 28تأمر الوكالة بتعديل ملف إجازات المدعي وبمنحه إجازة مرضية عن الفترة من 

  . 2016يونيو/حزيران  7حتى  2016مارس/آذار 

  

  (ُوقِّع)

     القاضي جان فرانسوا كوزان

      2017يونيو/حزيران  14بتاريخ 
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  2017يونيو/حزيران  14أدِخل في السجل بتاريخ 

  (ُوقِّع)

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان

  


