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  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    منصور  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة 'غاثة

    وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى 

      

    حكم  

  :ةمحامي المدعي

  إياد بطاينة

  محامي المدعى عليه:

مايكل شوازفول (مدير دائرة الشؤون القانونية بالوكالة)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعتھا إسراء منصور ("المدعية") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم المتحدة  .1

'غاثة وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى 

  عليه")، وھو قرار إنھاء تعيينھا 
سباب طبية. 

  الوقائع

عية بموجب عقد محدد ا
جل في ، وظفت الوكالة المد2006مارس/آذار  1اعتبارا من  .2

 20اعتبارا من وفي مدرسة مخيم الحصن ا'عدادية للبنات.  8وظيفة معلمة على الدرجة 

فئة التعيين المؤقت غير محدود المدة. وفي حّول تعيين المدعية إلى  2017يناير/كانون الثاني 

  مدرسة مدينة إربد ا'عدادية للبنات. الزمن مدار الدعوى الراھنة، كانت المدعية معلمة في 

، تعرضت المدعية 'صابة عندما وقعت على ركبتھا 2016أكتوبر/تشرين ا
ول  15في  .3

  اليسرى أثناء إشرافھا على الطالبات في المدرسة. 

، ُوضعت 2017أكتوبر/تشرين ا
ول  15إلى  2016أكتوبر/تشرين ا
ول  16من   .4

  مل.المدعية في إجازة مرضية بأجر كا

، ُعقد مجلس طبي لتقييم لياقة المدعية لمواصلة العمل مع 2017يونيو/حزيران  13في   .5

  الوكالة.

، خلُص المجلس الطبي إلى أن المدعية ليست 6ئقة لمواصلة 2017سبتمبر/أيلول  27في  .6

  الخدمة في الوكالة في وظيفة معلمة، وأنھا 6ئقة للعمل المكتبي.  

، اتفق رئيس برنامج الصحة في ا'قليم مع ا6ستنتاج 2017أكتوبر/تشرين ا
ول  8في  .7

، خلُص مدير عمليات 2017أكتوبر/تشرين ا
ول  10الذي توصل إليه المجلس الطبي؛ وفي 

ا
ونروا في ا
ردن إلى أن المدعية لم تكن 6ئقة للعمل في الوكالة في وظيفة معلمة، بل للعمل 

  المكتبي.
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، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم ا
ردن 2017نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .8

 7المدعية أن خدماتھا في الوكالة ستُنھى 
سباب طبية اعتبارا من نھاية يوم العمل الموافق 

  .2017ديسمبر/كانون ا
ول 

، رفعت المدعية طلب مراجعة لقرار إنھاء تعيينھا 2018يناير/كانون الثاني  15في  .9


سباب طبية.  

، ثبّت مدير عمليات الوكالة في ا
ردن 2018فبراير/شباط  13رسالة مؤرخة بموجب  .10

  القرار الطعين.

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات ("المحكمة")، 2018مايو/أيار  14في  .11

  . 2018مايو/أيار  16فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى ، رفع المدعى عليه رده على 2018يونيو/حزيران  13في  .12

  .2018يونيو/حزيران  14المدعية في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، ثم أرِسل 2018يوليو/تموز  2في  .13

  . 2018يوليو/تموز  3الطلب إلى المدعية في 

، 2018يوليو/تموز  15) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 126بموجب ا
مر رقم  .14

  المدعى عليه.قبلت المحكمة طلب 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2018سبتمبر/أيلول  10في  .15

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعية في اليوم نفسه.

، رفعت المدعية طلب تعجيل النظر في القضية،  فأرِسل 2019سبتمبر/أيلول  29في  .16

  طلب المدعية إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

  ةحجج المدعي

  الحجج التالية: تقدم المدعية .17
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i(  ل حجة مفادھا عدم توافر وظائفnبررت الوكالة قرار إنھاء تعيين المدعية من خ

ن وفي مجال العمل المكتبي، غير أن الوكالة تجاھلت حاجتھا إلى العمل، كما تجاھلت ك

  ؛إصابتھا إصابة ناجمة عن العمل

ii(  إداري في منطقة إربد، وكان في زمن إنھاء تعيينھا، أعلِن عن وظيفة مساعد

  ؛يمكن تعيينھا على الوظيفة 
نھا ُكلفت فيما مضى بمھام إدارية في الوكالة

iii( لم تُمنح فترة ا'شعار كاملة، ولم تتسلم جميع استحقاقتھا؛ و  

iv(  .ع على تقرير المجلس الطبيnلم يُسمح لھا با6ط  

  ما يلي: ةلتمس المدعيت .18

i( خدمة، وعن ا'عاقة وعن خسارة الدخل التعويض عن ا'صابة الناتجة عن ال

  المستقبلي؛

ii( ج الطبي؛ وnسداد تكاليف الع  

iii(     .التعيين في وظيفة مساعد إداري  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .19

i( مة قرار إنھاء تعيين المدعية؛nس  

ii(  6 تطعن المدعية في استنتاجات المجلس الطبي، علما أن رئيس مكتب الموارد

  ؛يھافي رسالة أرسلھا إل البشرية في ا'قليم أعلم المدعية باستنتاجات المجلس الطبي

iii(  إن ا'طار التنظيمي للوكالة 6 يلزم الوكالة بإيجاد وظيفة بديلة للموظف الذي

  يُعتبر غير 6ئق لمواصلة الخدمة؛

iv(    ،اقتصرت وظيفة المساعد ا'داري على الموظفين العاملين في مكتب منطقة إربد

لم تلّب المتطلبات الدنيا للوظيفة و6 سيما المتطلب القاضي بثnث ناھيك عن أن المدعية 
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سنوات من الخبرة في العمل ا'داري. عnوة على ذلك، في زمن ا'عnن عن الوظيفة 

  المعنية، لم يكن المجلس الطبي قد توصل إلى استنتاجاته بشأن لياقة المدعية للعمل؛

v( ة ف الطبية التي تكبدتھا بسبب إصابتقدم المدعية حجة صحيحة مفادھا أن التكالي

العمل لم تُدفع لھا، إ6 أن المدفوعات الnزمة أو التعديnت الnزمة ستُنفذ كما ھي مبينة 

، كما ُصّوب الخطأ الذي وقع 7.109في قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم 

  بشأن الزيادة السنوية، وُدفع للمدعية استحقاقھا حسب ا
صول؛ و

vi(  نتصاف الذيnةلتمسه المدعيت6 أساس قانونيا ل.  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .20

  ا"عتبارات

تطعن المدعية في قرار إنھاء تعيينھا 
سباب طبية إثر تعرضھا 'صابة ناتجة عن  .21

  الخدمة. 

  على اuتي: 1.9ينص النظام ا
ساسي للموظفين المحليين رقم  .22

العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا  يجوز للمفوض
    ا'جراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة.

  على اuتي:  4.104ينص النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم  .23

يجوز أن يُطلب إلى الموظفين الخضوع لفحوصات طبية في أي وقت أو 
    أوقات حسب ما يراه المفوض العام ضروريا.

المحكمة أن السلطة ا6جتھادية للمفوض العام التي تتيح له أن يطلب إلى وعليه، ترى  .24

الموظفين الخضوع لفحوصات طبية وإنھاء تعيينھم بناء على استنتاجات المجلس الطبي سلطة 

واسعة، بيد أنھا ليست بn ضوابط؛ ويحق للمحكمة النظر إن كان القرار مجافيا للمعقول، أو 

  ، أو إن كانت دوافعه غير سليمة. تعسفيا، أو مشوبا بالتحيز

في القضية الحاضرة، 6 تطعن المدعية با6ستنتاج الذي توصل إليه المجلس الطبي،  .25

وھو أنھا غير 6ئقة لمواصلة الخدمة في الوكالة في منصبھا الذي كانت تشغله، لكنھا تحاجج 
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ھا مجلس الطبي اعتبرأنه لم تُعرض عليھا وظيفة مساعد إداري في مكتب منطقة إربد رغم أن ال

  6ئقة للعمل المكتبي. 

في ھذا المقام، تتفق المحكمة مع حجة المدعى عليه، وھي أن ا'طار التنظيمي للوكالة   .26

6 يلزم الوكالة بإيجاد وظيفة بديلة لموظف اعتُبر غير 6ئق لمواصلة العمل في وظيفته الحالية؛ 

اد وظيفة شاغرة أخرى، فھذا قرار قابل لكن، إذا جاء إنھاء تعيين الموظف بسبب تعذر إيج

  للطعن.

ذكرت المدعية جميع مؤھnتھا ا
كاديمية، وتزعم أن لديھا المؤھnت لتعيينھا  في وظيفة  .27

مساعدة إدارية؛ غير أن إعnن الشاغر لوظيفة مساعد إداري في مكتب منطقة إربد حدد طبيعة 

وبة، أ6 وھي ثnث سنوات من العمل العمل، كما حدد على وجه الخصوص مقدار الخبرة المطل

ا'داري. يظھر ملف القضية أن المدعية 6 تستوفي المتطلب من حيث خبرة عملھا، ويبين 

  للمحكمة أن لھذا السبب وحده لم تستطع الوكالة أن تعرض الوظيفة على المدعية.  

اتھا قاقأثارت المدعية في طلب مراجعة القرار وفي الدعوى أنھا لم تتسلم جميع استح .28

 13بعد إنھاء تعيينھا. في المقابل، اعترف المدعى عليه في رده على الدعوى المؤرخ 

أن المدفوعات والتعديnت الnزمة كانت عالقة، وأن من المنتظر تنفيذھا  2018يونيو/حزيران 

في الوقت المnئم. بعد رد المدعى عليه على الدعوى، لم تقدم المدعية للمحكمة أي جواب تزعم 

فيه أنھا لم تتسلم جميع استحقاقاتھا، ولما كان ذلك، ترى المحكمة أنھا ھذه المسألة لم تعد مدار 

  نزاع.

طلبا 6ستعجال النظر  2019سبتمبر/أيلول  29تnحظ المحكمة أن المدعية رفعت في  .29

في القضية، وزعمت جملة أمور منھا أن الوكالة لم تقرر إن كان الحادث الذي تعرضت له 

مل أم 6؛ غير أن المحكمة ترى أن رسالة مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن المؤرخة حادث ع

تذكر أن الحادث اعتُبر مبدئيا حادثا ناجما عن الخدمة. على أية حال،  2018فبراير/شباط  13

ليس ھذا ھو القرار الطعين في ھذه الدعوى، وينبغي توجيه ا6ستفسارات في ھذا الشأن إلى 

  الوكالة.

م مما سبق أن المدعية عجزت عن تقديم دليل على أن قرار إنھاء تعيينھا 
سباب يلز .30

طبية اتُخذ بصورة تعسفية أو مزاجية، أو أن دوافعه كانت التحامل أو عناصر أخرى خارجة 

  عن الموضوع، أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون.
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  الخ$صة

  ي:تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يل .31

  الدعوى مردودة. 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

  .2019سبتمبر/أيلول  30أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا
ونروا للمنازعات، عّمان
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