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 مقدمة

ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة "( المدعي)" هذه دعوى رفعها محمد النجدي .1

، "(المدعى عليه)"وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا 

رصيده من اإلجازات المرضية والسنوية، وإنهاء تعيينه  قتطاع منوهو قرار حبس راتبه، واال

 . ألسباب طبية

 الوقائع

في "( الوكالة)"، دخل المدعي في سلك الخدمة في األونروا 2011آذار /مارس 19في  .2

 .في مخيم البقعة في األردن 1وظيفة عامل نظافة على الدرجة 

 .تعرض المدعي إلصابة في كتفه اليمنى أثناء العمل 2014تشرين الثاني /نوفمبر 22في  .3

الحادث الناجم عن  لقاءإجازة خاصة مدفوعة األجر مدتها ستة أشهر المدعي منح  .4

قُيد غياب المدعي . 2015أيار /مايو 21إلى  2014تشرين الثاني /نوفمبر 24الخدمة، وذلك من 

على رصيده من اإلجازات المرضية؛  2015أيلول /سبتمبر 7إلى  2015أيار /مايو 22من 

يده على رص 2015تشرين الثاني /نوفمبر 1إلى  2015 أيلول/سبتمبر 8في حين قُيد غيابه من 

تشرين الثاني /نوفمبر 21إلى  2015تشرين الثاني /نوفمبر 2من . من اإلجازات السنوية

 .في إجازة خاصة غير مدفوعة األجر ، ُوضع المدعي2015

 .، فوجئ المدعي بأن الوكالة أوقفت راتبه2016أيار /في نهاية مايو .5

ضعف في العضالت "، قدم المدعي تقريرا طبيا يفيد أن لديه 2016حزيران /يونيو 6في  .6

، كما أوصى التقرير المدعي أن يغير "تآكال في مفصل الترقوة"وأنه يعاني " المحركة للكتف

 . مهامه بسبب عدم قدرته على االستمرار في وظيفة عامل نظافة

، قدم مسؤول خدمات الموارد البشرية طلبا إلى رئيس 2016آب /أغسطس 17في  .7

جلس طبي لغرض تقييم لياقة المدعي لمواصلة الخدمة برنامج الصحة في اإلقليم بغية عقد م

 .في وظيفته الحالية أو في أي وظيفة غيرها

 .، قبل رئيس برنامج الصحة في اإلقليم الطلب2016آب /أغسطس 22 في .8
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، ُعقد مجلس طبي، وأعلم المدعي أعضاءه أن طبيب العظام 2016آب /أغسطس 29في  .9

ن في وظيفة ال تتطلب جهدا بدنيا، كأن يعمل حارسا يستطيع العودة إلى العمل لك هأخبره بأن

 .مثال

، قدم المجلس الطبي استنتاجاته وتوصياته إلى رئيس 2016كانون األول /ديسمبر 27في  .10

 .  2017كانون الثاني /يناير 11في بدوره برنامج الصحة في اإلقليم الذي اعتمدها 

أنهي تعيين المدعي ألسباب طبية، وقد تسلّم رسالة  2017كانون الثاني /يناير 16في  .11

 .2017كانون الثاني /يناير 24إنهاء التعيين في 

، قدم المدعي طلبا إلى مدير عمليات األونروا في 2017كانون الثاني /يناير 31في  .12

 .األردن بغية مراجعة قرار إنهاء خدماته ألسباب طبية

 .ثبّت مدير عمليات األونروا في األردن القرار 2017شباط /فبراير 26في  .13

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات 2017آذار /مارس 12في  .14

 .، أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه2017آذار /مارس 13، وفي "(المحكمة)"

نيسان /أبريل 13، وفي إلى المحكمة، رفع المدعى عليه رده 2017نيسان /أبريل 12في  .15

 . ، أرِسل الرد إلى المدعي2017

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الرد، وفي 2017نيسان /أبريل 26في  .16

 .، أرِسل الطلب إلى المدعي2017نيسان /أبريل 27

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى قبل صدور 2017أيار /مايو 5في  .17

 .أرِسلت الترجمة إلى المدعي، 2017أيار /مايو 7في واألمر، 

، رفع المدعى عليه طلبا لرفع رده المعدل، وقد أرسلت 2017حزيران /يونيو 9في  .18

 . نسخة من الرسالة اإلليكترونية إلى محامي المدعي

، 2017حزيران /يونيو 11المؤرخ ( UNRWA/DT/2017) 071بموجب األمر رقم  .19

 3ع الرد المعدل في موعد أقصاه قبلت المحكمة الطلب، وأمرت المدعى عليه أن يرف

 .2017تموز /يوليو
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، 2017تموز /يوليو 4، رفع المدعى عليه رده المعدل، وفي 2017تموز /يوليو 3في  .20

 .أرِسل الرد إلى المدعي

، رفع المدعي طلبا إليداع أدلة تكميلية، وهي على وجه التحديد 2017تموز /يوليو 16في  .21

 .نفسه، أرسل الطلب إلى المدعى عليهوفي اليوم . تقارير طبية إضافية

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه قبول الرفع المتأخر 2017تموز /يوليو 25في  .22

للترجمة العربية للرد المعدل، وقد أرفق الترجمة مع هذا الطلب، فقبلت المحكمة الرفع المتأخر 

 . دعيه، أرسل الطلب وترجمة الرد المعدل إلى المسنففي اليوم . للترجمة

، 2017تموز /يوليو 26المؤرخ ( UNRWA/DT/2017) 100بموجب األمر رقم  .23

 9قبلت المحكمة طلب المدعي لرفع أدلة تكميلية، وأمرته أن يقدم األدلة في موعد أقصاه 

 .2017آب /أغسطس

المدعي أدلة تكميلية، وفي اليوم نفسه أرِسلت إلى المدعى  م، قد2017تموز /يوليو 27في  .24

 .عليه

، رفع المدعى عليه طلب إذن لتقديم تعليقاته على األدلة 2017آب /أغسطس 14في  .25

الجديدة المقدمة من المدعي، مع إرسال نسخة من الرسالة اإلليكترونية لكل من المدعي 

 .    ، أرسلت المحكمة الطلب إلى المدعي2017آب /أغسطس 16في . ومحاميه

 2017آب /أغسطس 27المؤرخ ( UNRWA/DT/2017) 111بموجب األمر رقم  .26

قبلت المحكمة الطلب، وأمرت المدعى عليه أن يرفع تعليقاته على األدلة التكميلية في موعد 

 .2017أيلول /سبتمبر 10أقصاه 

، 2017أيلول /سبتمبر 10، رفع المدعى عليه تعليقاته، وفي 2017أيلول /سبتمبر 8في  .27

 .أرِسلت إلى المدعي

كانون األول /ديسمبر 11المؤرخ ( UNRWA/DT/2017) 177بموجب األمر رقم  .28

 2017كانون األول /ديسمبر 15، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع في موعد أقصاه 2017

 .بيانا يشرح فيه مستجدات الجهود التي تبذلها الوكالة لتصويب الوضع مع المدعي
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وفي  ،177، رفع المدعى عليه رده على األمر رقم 2017كانون األول /ديسمبر 14في  .29

 .، أرِسل الرد إلى المدعي2017كانون األول /ديسمبر 17

، أصدرت المحكمة إشعارا دعت فيه الطرفين إلى 2017كانون األول /ديسمبر 18في  .30

 . 2018شباط /فبراير 6حضور جلسة استماع تُعقد في 

، رفع المدعى عليه طلبا إليداع أدلة إضافية، فأرِسل 2018كانون الثاني /يناير 10في  .31

 .الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه

كانون الثاني /يناير 14المؤرخ ( UNRWA/DT/2018) 003بموجب األمر رقم  .32

 19، قبلت المحكمة الطلب وأمرت المدعى عليه أن يقدم أدلة إضافية في موعد أقصاه 2018

عى عليه ، كما أمرت المحكمة المدعي أن يقدم تعليقاته على أدلة المد2018كانون الثاني /يناير

 . في خالل خمسة أيام تقويمية من تاريخ تسلمها

 28، رفع المدعى عليه األدلة متأخرا، وفي 2018كانون الثاني /يناير 26في  .33

 .، أرِسلت إلى المدعي2018كانون الثاني /يناير

 . ، ُعقدت جلسة استماع حضرها الطرفان2018شباط /فبراير 6في  .34

المدعي أنه تلقى تقريرا طبيا من المدعي محامي في خالل مجريات جلسة االستماع، أفاد  .35

طلب محامي المدعي . ، فأمرت المحكمة أن تُقدم لها نسخة منه2018شباط /فبراير 3تاريخه 

 31إلى  2015تشرين الثاني /نوفمبر 21أيضا أن تُدفع إلى المدعي رواتبه عن الفترة من 

عليه أن يقدم تعليقات كتابية على طلب  ىالمدع، وأمرت المحكمة 2016كانون الثاني /يناير

 .المحامي

، 2018شباط /فبراير 3، رفع المدعي التقرير الطبي المؤرخ 2018شباط /فبراير 6في  .36

 .فأرِسل إلى المدعى عليه في اليوم نفسه

ع رواتبه فدلمدعي لعليه تعليقاته على طلب ا ، أودع المدعى2018شباط /فبراير 7في  .37

، فأرِسلت 2016كانون الثاني /يناير 31إلى  2015تشرين الثاني /نوفمبر 21عن الفترة من 

 .إلى المدعي في التاريخ نفسه

 حجج المدعي
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 :يقدم المدعي الحجج التالية .38

i)  مخالفا لقاعدة النظام ستة أشهر جاء قرار إيقاف راتبه بعد غيابه عن العمل

 ؛4.106اإلداري للموظفين المحليين رقم 

ii)  كان ينبغي للمدعى عليه منحه إجازة بأجر مدتها ستة أشهر بسبب اإلصابة

 الناتجة عن الخدمة؛

iii) رصيد المدعي من اإلجازات المرضية والسنوية مخالفا  قتطاع منكان قرار اال

 للنظام اإلداري للموظفين؛

iv) بإنهاء تعيينه ألسباب طبية قبل إنهاء عالج  يليه القاضاتُخذ قرار المدعى ع

 المدعي؛

v)  حرمه قرار المدعى عليه إنهاء خدماته من حقه في إكمال العالج الطبي الذي

 يدفع المدعى عليه تكاليفه؛ 

vi) توحي الطريقة التي أنهي تعيينه بها أن المدعى عليه أراد التخلص منه؛ 

vii) مدعي بسبب العجز الناتج عن حادث ال يجوز تحت أي ظروف إنهاء خدمات ال

 عمل؛ و 

viii) لم تُحدد نسبة العجز لدى المدعي . 

 :يلتمس المدعي ما يلي .39

i) ؛هااستعادة جميع اإلجازات السنوية والمرضية المقتطعة أو التعويض عن 

ii) جة تاي تكبدها المدعي بسبب إصابته الندفع جميع التكاليف والنفقات الطبية الت

 عن الخدمة؛ 

iii)  الرواتب واالستحقاقات التي ُحبست عن المدعي بسبب غيابه عن دفع جميع

 العمل بسبب اإلصابة الناجمة عن العمل؛

iv) فسخ قرار إنهاء خدمات المدعي ألسباب طبية؛ و 
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v) إعادة تعيينه في وظيفة مالئمة له. 

 حجج المدعى عليه

 :يقدم المدعى عليه الحجج التالية .40

i) ة العمل الني تعرض لها المدعي، بطة بإصابترصّوب المدعى عليه المسائل الم

 وذلك بموجب اإلطار التنظيمي للوكالة؛

ii) سالمة قرار إنهاء خدمات المدعي ألسباب طبية؛ و 

iii) لم يقدم المدعي أي أدلة على أن قرار المدعى عليه كان تعسفيا أو متحيزا. 

 . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى .41

 االعتبارات

المدعى عليه القاضية بحبس راتبه، واالقتطاع من إجازاته يطعن المدعي في قرارات  .42

 .المرضية والسنوية، وبإنهاء توظيفه ألسباب طبية

 حبس راتب المدعي واالقتطاع من استحقاقاته من اإلجازات 

على ما  4و 3في الفقرتين  4.106تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .43

 :يلي

واجب الدفع بموجب هذه القاعدة هو المبلغ الذي يدفع إن مقدار التعويض . 3

الحالة بموجب قانون تعويض العمال أو قانون العمل المطبق  عادة في مثل تلك

ليس بالضرورة على شكل تقاعد،  في الجمهورية العربية السورية، ولكن

 :شريطة ما يلي

حيثما يشمل التعويض كلفة العالج الطبي أو العالج في )أ( 

فى، يتم توفير العالج الطبي أو العالج في المستشفى في المستش

مستشفيات تديرها الوكالة أو مستشفيات مدعومة ما لم تسمح الوكالة 

 بإجراء ترتيبات أخرى في ظروف استثنائية؛

تستمر الوكالة في دفع أجر كامل للموظف المتعطل عن العمل )ب( 

المرض أو إلى  من تاريخ اإلصابة أو لمدة ال تزيد على ستة أشهر

علن أنه قادر على العودة إلى العمل، أو تُعرض عليه تسوية لقاء أن يُ 
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ويكون دفع ذلك الراتب والعالوات بدال . العجز الدائم، أيهما أسبق

من دفع الراتب أو الراتب الجزئي الذي ينص عليه القانون لتلك 

نه إلعجز المؤقت ألكثر من ستة أشهر فوإذا ما طال أمد ا.  الفترة

يجرى تحديد مدفوعات التعويض عن المدة الزائدة بموجب قانون 

 .تعويض العمال أو قانون العمل المطبق بموجب هذه المادة

تعد جميع الرواتب أو المخصصات المدفوعة ذات الصلة تعويضا، سواء . 4

كانت على أساس قانون تعويض العمال أو قوانين العمل، أو كانت طبقا للفقرة 

 .  من هذه القاعدة 3من الفقرة ( ب)الفرعية 

أقر المدعى عليه أنه كان ينبغي دفع راتب المدعي مدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ  .44

تشرين /نوفمبر 21حتى  2014تشرين الثاني /نوفمبر 22الحادث الناجم عن الخدمة، أال وهو 

لتغطية غياب المدعي  ؛ كما أقر أنه ما كان ينبغي االقتطاع من اإلجازة السنوية2015الثاني 

 .عن العمل بسبب الحادث

 ةالدفع الخاص حالةاستجابة للمطالبات المقدمة من المدعي، قرر المدعى عليه بيان  .45

 :بالمدعي على النحو التالي

ستة أشهر  - 2015أيار /مايو 21إلى  2014تشرين الثاني /نوفمبر 22  (أ

 من اإلجازة الخاصة بأجر؛

 إجازة مرضية؛ - 2015أيلول /إلى سبتمبر 2015أيار /مايو 22 (ب

إجازة  - 2015تشرين الثاني /نوفمبر 1إلى  2015أيلول /سبتمبر 8 (ت

 .773 48 يوما ستعاد إلى رصيده، وسيُدفع إليه مقابلها مبلغ 45)سنوية 

  ؛(دينارا أردنيا

 - 2015تشرين الثاني /نوفمبر 21إلى  2015تشرين الثاني /نوفمبر 2 (ث

 ؛ و (دينار أردني 308.92يُدفع لقاءها مبلغ )ة بال أجر صإجازة خا

تالحظ المحكمة أن هذا البيان يلبي . دينارا أردنيا 1082.40ث أعاله  يبلغ مجموع ت و

 .المطالبات المقدمة من المدعي

قدم المدعى عليه للمحكمة نسخة عن شيك أصِدر لصالح المدعي بمبلغ إجمالي مقداره  .46

 45دينارا أردنيا يمثل الراتب الذي ُحبس ستة أشهر، ويمثل كذلك القيمة النقدية لـ 1082.40

وقدم المدعى عليه .  يوما من اإلجازات السنوية التي أعيدت إلى رصيد إجازات المدعي
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للمحكمة أيضا إقرارا من المدعي بتسلّم الشيك، وعليه، تنحل مطالبة المدعي في هذه المسألة 

 1.هذه التسويةإلى الجدل بفعل 

لقد سّوى المدعى عليه أيضا المطالبات المتعلقة بالنفقات الطبية للمدعي عندما وافق على  .47

 1769.72دينارا أردنيا مقابل النفقات الطبية، ومبلغ  1084.43أن يدفع إلى المدعي مبلغ 

موعهما مقابل هذين المبلغين الذي يصل مج. في المئة 8مقابل نسبة اإلعاقة البالغة دينارا 

الوكالة للمدعي وثيقة إبراء ذمة لكي يوقعها، بيد أن المدعي  قدمتدينارا أردنيا،  2854.15

وفي بيان سبب اإلحجام عن . رفض توقيعها، ولذلك لم يُعط له الشيك الذي يمثل هذين المبلغين

عامل نظافة  توقيع براءة الذمة، أفاد المدعي أن توقيع براءة الذمة يعني قبوله العودة إلى وظيفة

 .والتخلي عن حقوقه، كما قال إنه ال يريد العودة إلى وظيفة عامل نظافة بسبب حالة كتفه

في هذا المقام تذكير للمدعي أن المبلغين المذكورين هما بالضبط االنتصاف الذي يلتمسه،  .48

ة وأن رفضه قبول الشيك وتوقيع براءة الذمة ال يعني أن المدعى عليه ملزم بأن يعرض وظيف

في الوكالة على المدعي؛ والنصيحة المقدمة في هذا الصدد إلى المدعي هي أن يقبل هذين 

 . المبلغين

 16إلى  2015تشرين الثاني /نوفمبر 22طلب المدعي لقبض الرواتب عن الفترة من 

 2016كانون الثاني /يناير

المدعي اعتبارا أفاد محامي المدعي في جلسة االستماع أن الوكالة توقفت عن دفع راتب  .49

، واحتكم إلى قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2015تشرين الثاني /من نوفمبر

إلى تاريخ إنهاء تعيين  2015تشرين الثاني /قائال إنه ينبغي دفع الرواتب من نوفمبر 4.106

ب بسنة ال تحدد دفع الروات 4.106بحجة أن القاعدة  2017كانون الثاني /المدعي في يناير

 . واحدة

تنص ( ب()3)4.106تالحظ المحكمة أن قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .50

من الحادث الناجم عن الخدمة أشهر على جواز تمديد حالة الدفع الكامل لألجر أكثر من ستة 

حليين تذكر قاعدة النظام اإلداري للموظفين الم. وفقا لقانون العمل الساري بموجب هذه القاعدة

أن قانون العمل السوري هو قانون العمل الساري، وهو ينص على أن الشخص  4.106رقم 

                                                 
 .يُدفع مقابلها حيث إن المدعي انفصل عن الخدمة في الوكالة، فال استرداد لإلجازة المرضية وال مبلغ 1
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ولما أصيب . شهرا 12العاجز عن العمل بسبب إصابة ناجمة عن العمل سيتقاضى راتبا مدة 

، فمن الجلي أنه ال يجوز له تقاضي أي راتب بعد 2014تشرين الثاني /نوفمبر 22المدعي في 

 .2015الثاني تشرين /نوفمبر

تأسيسا على ما تقدم، تجد المحكمة أن المدعي تلقى الرواتب واإلجازة السنوية المستحقة  .51

 .  ، وأن المدعى عليه حاول إعطاء المدعي شيكا مقابل الفواتير الطبية(وفقا لطلبه)له 

 إنهاء تعيين المدعي ألسباب طبية

تستحضر المحكمة أن حادث المدعي . يطعن المدعي في قرار إنهاء تعيينه ألسباب طبية .52

، وأنه لم يبذل أي محاولة للعودة إلى العمل، ثم أنهيت 2014تشرين الثاني /نوفمبر 22وقع في 

 . ، أي بعد أكثر من عامين من الحادث2017كانون الثاني /يناير 16خدماته في 

ء يحاجج المدعى عليه أن من حقه إنهاء خدمات الموظف على أسس طبية، وأن إنها .53

 .خدمات المدعي جاء سليما حسب األصول؛ أما المدعي فيزعم أن إنهاء تعيينه مخالف للقانون

في مسألة إنهاء التعيين ألسباب طبية، تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين  .54

 :على ما يلي في األجزاء ذات الصلة 7.109رقم 

ُمعلَن بأنه عاجز عن إن الموظف الذي أنِهي تعيينه بناء على األساس ال. 1

االستمرار في الخدمة في الوكالة ألسباب صحية، يكون مستحقا للحصول على 

من هذه القاعدة شريطة أن يكون عمره  2استحقاق إعاقة كما هي معرفة في الفقرة 

عاما، وأنه ال يحصل على استحقاق إنهاء الخدمة بموجب قاعدة النظام  60دون 

 .  9.109اإلداري للموظفين 

]...[ 

عندما يكون عجز الموظف الذي تسبب بإنهاء تعيينه عائدا جزئيا أو كليا إلى . 5

أداء واجباته في الوكالة ويخوله في أي وقت الحصول على تعويض بموجب 

، عندها تجرى التعديالت التالية بين استحقاقاته بموجب المادة 4.106القاعدة 

 :و استحقاقاته بموجب هذه القاعدة 4.106

(A)  التي تمثل التكاليف 4.106التعويضات المدفوعة بموجب المادة إن ،

الطبية أو المعالجة في المستشفى أو النفقات المتعلقة بها مباشرة أو 

الرواتب المدفوعة خالل اإلجازة المرضية أو غير ذلك من الغياب 

المصرح به قبل تاريخ انتهاء الخدمة، ال تؤثر في التعويض المدفوع 

 .القاعدة أو تتأثر بهبموجب هذه 
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]...[ 

جيه شؤون الموظفين المحليين رقم ونهاء الخدمة على أسس طبية، ينص توفي مسألة إ .55

A/9 على اآلتي: 

إن الموظفين الذين يُنهى تعيينهم ألسباب طبية سيُعاملون وفقا لقاعدة . 30

أو قاعدة النظام اإلداري للموظفين  4.106النظام اإلداري للموظفين المحليين 

 . حسب الحالة 7.109المحليين 

 A/6/Part VIوفي شأن المجالس الطبية، ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم   .56

(“PD A/6/VI ”على اآلتي: 

سيعقد المجالس الطبية للموظفين المحليين العاملين في المكاتب  1.1

إلقليم المعني بناء على طلب كتابي من اإلقليمية رئيُس برنامج الصحة في ا

 ]...[مدير المكتب اإلقليمي أو مندوبه المخول 

مع جواز أن يطلب الموظفون اإلحالة إلى مجلس طبي، إال أن القرار  1.2

 . النهائي لعقد مجلس طبي أو عدم عقده يبقى في يد اإلدارة

]...[ 

ددا لتقييم لياقة يجب أن تطلب االختصاصات من المجلس الطبي طلبا مح 3.4

وظيفتها التي يشغلها، وكذلك /موظف لمتابعة الخدمة في الوكالة في وظيفته

 .لياقتها للخدمة في أية وظيفة/تقييم لياقته

]...[ 

باإلضافة إلى الفحص البدني للموظف، يجب على المجلس الطبي أن  2.8

على طلب  يأخذ في االعتبار جميع التقارير الطبية التي يتسلّمها سواء بناء

المجلس أو المرفوعة من الموظف، علما أن االستنتاجات والتوصيات الواردة 

في هذه التقرير غير ملزمة للمجلس الطبي وال تحل محل التقييم العام الذي 

يجريه المجلس الطبي؛ ومع ذلك، ينبغي للمجلس الطبي أن يبين سبب اختالفه 

 .مع أي رأي مسطور في تقرير طبي وضع أمامه

من  IVيجب على المجلس الطبي في مقام تسجيل استنتاجاته في الجزء  1.9

النموذج أن يتناول جميع المسائل المسطورة في االختصاصات، وأن يحصر 

 .توصياته أو نصيحته في نطاق االختصاصات

]...[ 

على رئيس برنامج الصحة تقديم تعليقاته على النتائج التي توصل إليها  1.10

إذا لم يستطع االتفاق معها إما لخروج االستنتاجات عن المجلس الطبي؛ ف
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نطاق االختصاصات أو ألسباب أخرى، ينبغي له أن يرد المسألة إلى المجلس 

 .الطبي، وأن يطلب إليه إعادة النظر في االستنتاجات

]...[ 

ينبغي أن يوقع قرار اإلدارة مدير المكتب اإلقليمي، أو ضابط االرتباط  1.11

أو مدير اإلدارة والشؤون المالية حسب ( عّمان)في الرئاسة العامة في 

يجوز تفويض السلطة إلى مسؤولي الشؤون اإلدارية في المكاتب . االقتضاء

 (.غزة)مة اإلقليمية، أو إلى رئيس شعبة الموارد البشرية في الرئاسة العا

 6تجد المحكمة أن المدعى عليه التزم حسب األصول المواد المسطورة أعاله، ففي  .57

، قدم المدعي تقريرا طبيا يوصي بأال يتابع العمل في وظيفة عامل نظافة 2016حزيران /يونيو

وأن يغير نوع عمله، وعندئذ قدم مسؤول خدمات الموارد البشرية طلبا إلى رئيس برنامج 

 :اإلقليم بغية عقد مجلس طبي بهدفالصحة في 

تقييم لياقة السيد النجدي لمواصلة الخدمة في الوكالة في وظيفة الحالية، وكذلك 

وفي حال اعتبار السيد النجدي غير الئق طبيا . لياقته للخدمة في أي وظيفة

من قاعدة النظام  7لمواصلة الخدمة، الرجاء إعالمنا إن كانت أحكام الفقرة 

 [النص منقول.  ]تسري على حالته أم ال 7.109موظفين رقم األساسي لل

تابع نائب رئيس برنامج الصحة الطلب المقدم من مسؤول خدمات الموارد البشرية،  .58

 :إلى ثالثة مسؤولين طبيين جاء فيها 2016آب /أغسطس 22وأرسل رسالة مؤرخة 

 29من يوم االثنين الموافق  12:15الرجاء عقد مجلس طبي في الساعة 

في مركز البقعة الصحي لفحص الموظف المذكور  2016آب /أغسطس

أعاله، وذلك بهدف اتخاذ قرار بشأن لياقته لمواصلة الخدمة في الوكالة أو 

 [.النص منقول]خالف ذلك 

أرجو منكم، فور إكمال إجراءات المجلس، أن تمرروا ذلك إلى هذا المكتب 

 . التخاذ المزيد من اإلجراءات

لتالية المترتبة على المجلس الطبي هي فحص الحالة الطبية للمدعي، وقد الخطوة ا تكان .59

من الوثائق الطبية ذات الصلة التي رفعها  هافعل ذلك من خالل فحص الشهادات الطبية وغير

ُوصفت الحالة البدنية للمدعي بدقة، واستند تحديد نسبة اإلعاقة الدائمة للمدعي إلى . المدعي

 ةنسجم والتوجيهات الفنية الطبية المستمديراه المجلس الطبي، وُحللت بما التقييم الطبي الذي أج

من دليل تقييم اإلعاقة الدائمة، الرابطة الطبية األميركية كما هو مبين بالتفصيل في الملحق 

من قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين  7أشار المجلس الطبي أيضا إلى أن الفقرة . 12

 .  ال تسري على حالة المدعي( المعنية باإلعاقة الكاملة والدائمة) 7.109رقم 
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بعد حسابات دقيقة وفحص للحالة الطبية  تفي المئة فقد ُحدد 8أما نسبة اإلعاقة البالغة  .60

للمدعي كما هو مبين في التقارير الطبية التي قدمها المدعي للمجلس الطبي، ولذلك تجد المحكمة 

 .عاقته لم تحدد حجة ال تقومأن حجة المدعي بأن نسبة إ

كانون /ديسمبر 27تستحضر المحكمة أن المجلس الطبي قدم استنتاجاته وتوصياته في  .61

، وجاء 2017كانون الثاني /يناير 11، وأن رئيس برنامج الصحة اتفق معها في 2016األول 

 :فيها

لمواصلة العمل  غير الئقيرى المجلس الطبي أن السيد محمد زايد النجدي 

ال تسري  7.109من قاعدة النظام اإلداري  7الوكالة، غير أن أحكام الفقرة في 

من كامل شخصه نتيجة % 8على حالته، فقد تعرض السيد النجدي إلعاقة تبلغ 

التشديد في [ )النص منقول] 22/11/2014 لحادث العمل الذي ألم به في

 (األصل

أصدر مسؤول خدمات الموارد  بعد االستنتاجات والتوصيات المقدمة من المجلس الطبي، .62

تنهي خدمات المدعي على أسس طبية، وتنص  2017كانون الثاني /يناير 18البشرية رسالة في 

 :الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي

بعد النتائج التي توصل إليها المجلس الطبي الذي اعتبرك غير الئق لمواصلة  .1

ستُنهى ألسباب طبية بموجب  أن خدماتكبالخدمة في الوكالة، علّي إخبارك 

اعتبارا من نهاية الدوام  7.109قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 

 .2017كانون الثاني /يناير 16في 

يوما، فسيُدفع  30وحيث إنه يحق لك إشعار كتابي بإنهاء الخدمات هذا مدته  .2

إليك تعويض بدال من اإلشعار بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 

 (.ب)3.9

وباإلضافة إلى استحقاقاتك في صندوق االدخار، ستكون مستحقا لتسلّم  .3

من قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين  2تعويض عجز بموجب الفقرة 

لة عبر نموذج إجراء وسيُجاز دفع مستحقاتك بصورة منفص. 7.109رقم 

 .وظيفي

في المئة كما  8لقد منح المدعي فعال تعويضا لقاء نسبة اإلعاقة التي ألمت به ونسبتها  .63

 7.109أعاله امتثاال لقاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  59هو مبين في الفقرة 

ي أي دليل طبي لدحض وانسجاما والتوجيهات الفنية الطبية كما تقدم الذكر، ولم يقدم المدع

 . نسبة العجز هذه
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تأسيسا على ما تقدم، تجد المحكمة أن مزاعم المدعي بأن تقييما غير سليم أجري للياقته،  .64

تجد المحكمة أن . وأن نسبة إعاقته لم تحدد، مزاعم ال يسندها دليل، وبذلك فهي مزاعم ال تقوم

ولما اعتُبر . المقررة لتقييم لياقة المدعيالمدعى عليه امتثل اإلطار التنظيمي واإلجراءات 

المدعي غير الئق للعمل بصفة عامل يدوي، ولما كانت الواجبات المدرجة في خانة العامل 

اليدوي تتطلب لياقة بدنية، فقد قرر المدعى عليه بصورة سليمة إنهاء خدمات المدعي ألسباب 

 .طبية

، وكان 2018شباط /فبراير 3خا بعد جلسة االستماع، رفع المدعي تقريرا طبيا مؤر .65

 : مصدره اختصاصي عظام، وجاء فيه أن المدعي

ألم حاد في الكتف اليمنى، وأجريت له عملية تنظيف من يعاني 

بالمنظار للمفصل، وما زال يعاني ضعفا في العضالت المحركة 

للكتف اليمنى، وأنه يحتاج إلى عالج ومتابعة، وأنه ال يستطيع أداء 

 . لى مجهود عضليأعمال تحتاج إ

أكثر من ثالث سنوات من إصابة المدعي الناتجة  بعدواقع األمر أن هذا التقرير الطبي أصِدر 

عن العمل، وهو يؤكد عجز المدعي عن العمل في وظيفة عامل نظافة أو أي وظيفة عامل 

ه، يدوي أخرى، بل إن التقرير يؤيد قرار المدعى عليه القاضي بإنهاء خدمات المدعي؛ وعلي

لطريقة التي أنهيت بها خدمته تجد المحكمة أن نعي المدعي على المدعى عليه التعسف في ا

 . غير سديد نعي

يزعم المدعي أن حقه في التعويض عن النفقات الطبية الناجمة عن إصابة العمل ضاع  .66

بإنهاء خدماته من الوكالة، غير أن المحكمة ال تجد الحجة صحيحة ألن المدعى عليه أعلم 

التعويض عن المطالبات الطبية المتعلقة بإصابات العمل حتى بعد "لمدعي بجالء أنه سيتلقى ا

ذكر المدعى عليه عندما ُطلب إليه في جلسة االستماع توضيح هذا ." تاريخ إنهاء الخدمة

 نية المتعلقة بإصابة العمل إلى حيااللتزام أن المدعي سيتلقى تعويضا عن المطالبات الطب

 .انتهاء العالج

أما زعم المدعي أن المدعى عليه لم يحاول أن يجد له وظيفة بديلة في الوكالة، فهذا  .67

تذكير للمدعي أنه استُخدم للعمل بصفة عامل يدوي، كما أن التقارير الطبية التي قدمها، ومثلها 

ة العمل االستنتاجات المستقاة من المجلس الطبي، تفيد بوضوح أن المدعي عاجز بسبب إصاب

إن عجز المدعي هكذا ال يؤهله لوظائف أخرى على . عن تأدية أي أعمال تتطلب جهدا بدنيا
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الدرجة نفسها التي كانت عليها الوظيفة التي كان يشغلها، أال وهي وظيفة عامل نظافة، وهي 

أما زعم المدعي أنه ينبغي تعيينه في وظيفة حارس أمن . وظيفة تقع في خانة العامل اليدوي

هو زعم مرفوض ألن هذه الوظيفة ال تتطلب جهدا بدنيا فحسب، بل تختلف اختالفا كامال عن ف

الوظيفة التي ُعين المدعي فيها، فاختالف الوظائف يعني اختالف المؤهالت، وال يوجد دليل 

يل على أن هذه لعلى أن المدعي مؤهل للعمل في وظيفة حارس أمن، ناهيك عن انعدام الد

 .  وعليه، فال محل لهذا الزعم الوظيفة متاحة،

 الخالصة

من إجازات المدعي، انحلت  اعهالمدعى عليه رواتب المدعي واقتط في مسألة حبس .68

 .الدعوى إلى الجدل

 .في مسألة إنهاء الخدمة ألسباب طبية، الدعوى مردودة .69

 

     (ُوقع)

   حضرة القاضية بانة بَرازي 

 2018شباط /فبراير 27بتاريخ 

         

 

 

 .2018شباط /فبراير  27أدِخل في السجل بتاريخ 

 

 

      (ُوقِّع) 
  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان

 


