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 محكمة األونروا للمنازعات 

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2019/002  

Judgment No.: UNRWA/DT/2020/017   

Date: 31 March 2020 

Original: English 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                       :أمام

 عّمان                      قلم المحكمة:

 لوري مكناب         رئيسة قلم المحكمة: 

 

 أبو سخيلة 

 

 ضد 

 

 المفوض العام 

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 وتشغيل الجئي فلسطين 

           

 حكم

 __________________________ 

 

 :  يمحامي المدع 

 المدعي يمثل نفسه 

 

 محامي الُمدعى عليه: 

   ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

 

سخيلة )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة  هذه دعوى رفعها عالء أبو .1

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

 قرار عدم تسديد النفقات الطبية التي تكبدها في ألمانيا. 

 الوقائع

بموجب تعيين محدد األجل في  ، وظفت الوكالة المدعي2009مارس/آذار  1اعتبارا من  .2

 . 1والخطوة   14" في منطقة دمشق في مكتب إقليم سوريا على الدرجة Bوظيفة مسؤول طبي "

 

، تعرض المدعي لحادث سير أثناء قيادته سيارته في  2012أكتوبر/تشرين األول  17في  .3

 طريقه إلى مركز عمله.

 
ديسمبر/كانون األول   8رخة بموجب رسالة إليكترونية إلى مسؤول عالقات الموظفين مؤ .4

 ، خلُص المستشار القانوني لمكتب إقليم سوريا إلى أن الحادث ناتج عن الخدمة.2012

خضع المدعي لخمس عمليات جراحية في سوريا لكن بال جدوى، وسددت الوكالة للمدعي  .5

 تكاليف هذه العالجات الطبية بالكامل.

، ذكر 2016مارس/آذار  14تاريخها  في رسالة إليكترونية إلى منسق فريق صحة األسرة .6

رئيس برنامج الصحة في اإلقليم أنه تشاور مع جراحي عظام عدة بشأن حالة المدعي، وأنهم  

 أوصوا بإجراء جراحة خارج سوريا.

، ذكر 2016مارس/آذار  14بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس برنامج الصحة تاريخها  .7

في األردن، إال أنه أوصى بإجرائها في  إجراء العملية رة أنه رغم إمكانيةمنسق فريق صحة األس

 ألمانيا. 
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، أرسل مسؤول عالقات الموظفين إلى رئيس برنامج الصحة في  2016مارس/آذار  22في  .8

 اإلقليم الوثائق التي قدمها المدعي لدعم طلبه للسفر خارج البلد ألجل العالج الطبي.

للعالج الطبي، وخضع لثالث عمليات   ، سافر المدعي إلى ألمانيا2016في مايو/أيار  .9

 جراحية تكللت بالنجاح. 

، قدم المدعي مطالبة للحصول على سداد 2017يناير/كانون الثاني  5بموجب رسالة مؤرخة  .10

والعالج في ألمانيا، علما أن القيمة اإلجمالية لهذه  الجراحية للنفقات الطبية التي تكبدها لقاء العمليات 

 دوالر أميركي. 450.00  يورو 53,444.87النفقات بلغت 

 

، رفض رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم 2018يوليو/تموز  22بموجب رسالة مؤرخة  .11

سوريا باإلنابة طلب المدعي مشيرا إلى عدم وجود موافقة على عالجه الطبي خارج سوريا على 

 حساب الوكالة. 

، 2018سبتمبر/أيلول  9ي ، قدم المدعي طلب مراجعة قرار؛ وف2018سبتمبر/أيلول  2في  .12

 ثبّت مدير شؤون األونروا في سوريا القرار الطعين. 

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات 2019يناير/كانون الثاني  7في  .13

 . 2019يناير/كانون الثاني  14)"المحكمة"(، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

ا يلتمس فيه اإلذن للمشاركة في ، رفع المدعى عليه طلب2019فبراير/شباط  15في  .14

فبراير/شباط  17اإلجراءات، وكذلك لتمديد الوقت لرفع رده، فأرِسل الطلب إلى المدعي في 

2019. 

،  2019فبراير/شباط  25المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 041بموجب األمر رقم  .15

 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه. 

ده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي ، رفع المدعى عليه ر2019مارس/آذار  18في  .16

 . 2019مارس/آذار  19في 
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، أودع المدعي طلبا لتقديم مالحظات على رد المدعى عليه،  2019مارس/آذار  25في  .17

 فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، أجابت  2019 أبريل/نيسان 7المؤرخ (UNRWA/DT/2019) 069 بموجب األمر رقم  .18

 طلب المدعي. المحكمة

 

  24، رفع المدعي مالحظاته، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 2019أبريل/نيسان  23في  .19

 . 2019أبريل/نيسان  

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه اإلذن لتقديم تعليقات على  2019سبتمبر/أيلول  30في  .20

 .2019أكتوبر/تشرين األول   1مالحظات المدعي، فأرِسل الطلب إلى المدعي في 

أكتوبر/تشرين األول  13المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 201بموجب األمر رقم  .21

 ، أجابت المحكمة طلب المدعى عليه. 2019

، رفع المدعى عليه تعليقاته على مالحظات المدعي، ثم  2019نوفمبر/تشرين الثاني  1في  .22

 . 2019نوفمبر/تشرين الثاني  3أرِسلت التعليقات إلى المدعي في 

 
 حجج المدعي 

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .23

 

i.  يوما بعد حادث السير؛ و 70بقي في غيبوبة عميقة 

ii.   عانى من خمس عمليات جراحية غير ناجحة في سوريا بسبب نقص الخبرة، وما أمكن عالج

 حالته الصحية المعقدة إال في ألمانيا. 

 

 يلتمس المدعي أن تُسدد إليه النفقات الطبية التي تكبدها في ألمانيا.  .24
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 حجج المدعى عليه 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .25

 

i.  اتُخذ القرار الطعين حسب األصول؛ 

ii.  كانت النتيجة التي توصل إليها المستشار القانوني في مكتب إقليم سوريا، أال وهي أن حادث

السير منسوب إلى أداء الواجبات الرسمية، نتيجة خاطئة ألن المدعي كان يقود سيارته  

 لعمل؛الخاصة إلى ا

iii. الوكالة ملزمة بتصحيح أي التزام غير شرعي؛ 

iv.  لم يتبع المدعي اإلجراءات السليمة لطلب تسديد النفقات الطبية التي تكبدها في ألمانيا؛ 

v.  سافر المدعي إلى ألمانيا لتلقي العالج عالجه الطبي بدون تصريح مسبق؛ 

vi. انيا؛لم يوافق رئيس برنامج الصحة في اإلقليم على عالج المدعي في ألم 

vii.  وفي شأن الطبيعة الطارئة لحالة المدعي، لم يُعلم المدعي الوكالة فورا بإدخاله الطارئ

 إلى مؤسسة طبية؛ 

viii.  لم تستوف حالة المدعي شروط الرعاية الطبية الطارئة؛ 

ix.   لم يقدم المدعي إيصاالت أصلية للمبالغ التي دفعها لقاء الخدمات الطبية، كما لم يقدم التقارير

 ئمة؛ الطبية المال

x. كان ينبغي تقرير مبلغ تسديد النفقات الطبية على يد مدير الصحة؛ و 

xi.  .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .26
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 االعتبارات 

 

عقاب  يطعن المدعي في قرار الوكالة عدم تسديد النفقات الطبية التي تكبدها في ألمانيا في أ .27

 حادث سير خطير وقع عندما كان يقود سيارته الخاصة إلى العمل.

 

حجة المدعى عليه بشأن قرار المستشار القانوني في مكتب إقليم سوريا من حيث وصف حادث 

 المدعي على أنه حادث منسوب إلى الخدمة

 

ادث أن المستشار القانوني في مكتب إقليم سوريا استنتج خطأ أن ح يحاجج المدعى عليه .28

السير منسوب إلى أداء الواجبات الرسمية؛ في هذا المقام، تستحضر المحكمة أن المستشار 

القانوني في مكتب إقليم سوريا ال يملك سلطة اتخاذ قرار فيما إن كان الحادث منسوبا إلى أداء 

لقضية  الواجبات الرسمية أم ال، وال يكون دلوه في المسألة أكثر من توصية. لكن، يتجلى من ملف ا

أن السلطات المختصة في مكتب إقليم سوريا قررت بعد الرسالة اإلليكترونية من المستشار 

القانوني في مكتب إقليم سوريا أن الحادث كان منسوبا إلى أداء الواجبات الرسمية. وعالوة على  

 ذلك، تالحظ المحكمة أن هذا القرار فسخه قرار إداري الحق.

سبتمبر/أيلول   9ر شؤون األونروا في سوريا في رده المؤرخ ، ثبّت مديباإلضافة إلى ذلك .29

يوليو/تموز  22على طلب مراجعة القرار الذي رفعه المدعي القراَر الطعين المؤرخ  2018

ليس على أساس أن الحادث ليس منسوبا إلى الخدمة بل ألن المدعي لم يلتزم اإلجراءات  2018

دفعها في ألمانيا؛ فمن الجلي الظاهر أن مدير شؤون  المالئمة لطلب سداد النفقات الطبية التي 

األونروا في سوريا لم يفسخ القرار من حيث نسب حادث المدعي إلى أداء الواجبات الرسمية، 

 وبذلك يبقى هذا القرار ساريا بصرف النظر فيما إن كان شرعيا أم ال. 

مثل المدعي أمام المحكمة الفقه القانوني لمحكمة األمم المتحدة لالستئناف، ي سيرا على هدى .30

، الفقرة  Kortes 2019-UNAT-925"نظيف اليدين" )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 
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، فقد اعتمد على القرار سالف الذكر، وسددت الوكالة كامل تكلفة نفقاته الطبية في سوريا  (38

في هذا المقام،  (. 40، الفقرة Dieng 2019-UNAT-941)حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 

تقتضي العدالة منع المدعى عليه من تصويب خطأ لم يساهم فيه  وخالفا لحجة المدعى عليه، 

-Kortes 2019-UNAT المدعي واعتمد عليه بحسن نية )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف

 (. 38، الفقرة  925

شرعية القرار في ضوء ما تقدم، تقضي المحكمة بمنع المدعى عليه من االحتجاج بعدم  .31

 سالف الذكر، ذلك ألن القرار ما زال ساريا، وألن المدعي اعتمد عليه بحسن نية. 

 

 حادث المدعي وطبيعة نسبه إلى الخدمة في الوكالة

 

مدعى عليه، أال وهي أن قرار الوكالة بشأن  عالوة على ما تقدم، ترى المحكمة أن حجة ال .32

ال سند لها ال في اإلطار التنظيمي للوكالة وال في   نسب الحادث إلى الخدمة كان "خطأ جليا"، حجة

 فقه هذه المحكمة.

، المعنية بالتعويض عن حاالت 4.106تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .33

 الوفاة أو اإلصابة أو المرض المنسوبة إلى الخدمة، على ما يلي: 

رضه  ، أو ميُمنح التعويض في حالة وفاة الموظف، أو إصابته .1

ذلك يُنسب إلى أداء الواجبات الرسمية بالنيابة عن   عندما تقرر الوكالة أن

 :  ]...[].[ الوكالة

من هذه القاعدة، تعتبر وفاة الموظف، أو   1من دون تقييد عمومية الفقرة  .2

إصابته، أو مرضه منسوبة إلى أداء الواجبات الرسمية بالنيابة عن الوكالة، في حال  

 عمد أو نية متعمدة، عندما: عدم وجود سوء سلوك مت

تقع الوفاة، أو اإلصابة، أو المرض بصفتها نتيجة مباشرة للتنقل بوسائل   (أ)

النقل التي توفرها الوكالة، أو المستخَدمة على نفقة الوكالة، فيما يتصل  
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بأداء الواجبات الرسمية، شريطة أالّ تمتد أحكام هذه الفقرة الفرعية لتشمل  

الذي تجيزه الوكالة، أو تعطي تصريحا له،  النقل بالمركبات الخاصة 

 ]...[ حصرا بناء على طلب الموظف ولتحقيق راحته 

 

 Qubeia ، وAl Fayyoumi UNRWA/DT/2015/014ى لهذه المحكمة في أحكامها  تأتّ  .34

UNRWA/DT/2015/015 و ، Abu Zaniah UNRWA/DT/2015/016  تقديم توضيح ،

؛ أوال، 4.106دة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم للنصوص القانونية المقتبسة أعاله من قاع

المقتبسة أعاله، قضت المحكمة أن الوكالة هي التي تقرر أنواع الحوادث التي  1في شأن الفقرة 

تُنسب إلى الواجبات الرسمية. وكما تقدم في سالف البيان، قررت الوكالة في القضية الماثلة أمامنا  

المقتبسة أعاله،  2الواجبات الرسمية. ثانيا، وتحديدا في شأن الفقرة  أن حادث المدعي منسوب إلى

قررت المحكمة أن هذا النص القانوني ال يعطي للموظف أي حق في التعويض عن اإلصابات التي 

يتعرض لها أثناء التنقل إلى العمل أو منه. ثالثا، أضافت المحكمة أن قاعدة النظام اإلداري  

التعويض أيضا؛ ولّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن حجة  تمنعذكورة ال للموظفين المحليين الم

المدعى عليه، أال وهي أن قرار الوكالة بشأن نسب حادث المدعي إلى خدمة كان "خطأ جليا"، إنما  

 هي حجة ال أساس لها. 

 

 إجراءات طلب سداد النفقات الطبية 

ة لطلب سداد النفقات الطبية التي يزعم المدعى عليه أن المدعي لم يتبع اإلجراءات المالئم .35

تكبدها في ألمانيا، ويحتج المدعى عليه في هذا المقام بتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  

A/6/Amend. 12/Part III  المعني بالتعويض عن حاالت الوفاة واإلصابة والمرض، وكذلك

  4في المستهل، تنص الفقرة  المعني بالرعاية الطبية. A/15توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 على ما يلي:  A/15من توجيه شؤون الموظفين  
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متن قاعدة النظام ال يسري توجيه شؤون الموظفين هذا على العالج الطبي ضمن 

)التعويض عن حاالت الوفاة واإلصابة أو  4.106اإلداري للموظفين المحليين رقم 

 المرض المنسوبة إلى الخدمة(

 

خلُصت إليه المحكمة أعاله، ما زال قرار الوكالة حول نسب حادث  وفقا لالستنتاج الذي  .36

على    A/15. وعليه، ال مجال إلعمال توجيه شؤون الموظفين المحليين المدعي إلى الخدمة ساريا

حالة المدعي، وبذلك فإن حجج المدعى عليه في هذا الصدد مردودة جملة وتفصيال. أما توجيه  

عتد بها بشأن وضع المدعي؛ مع هذا، تقدم قاعدة النظام اإلداري  فال يقدم شروحات يُ  A/6شؤون 

 تفاصيل كافية كما يلي:   4.106للموظفين المحليين رقم  

 

 مقدار التعويض واجب الدفع 

إن مقدار التعويض واجب الدفع بموجب هذه القاعدة هو المبلغ الذي يدفع ُعرفا في 

قانون تعويض العمال أو قانون العمل المطبق في الجمهورية   ظروف الحالة وفق

 العربية السورية، ولكن ليس بالضرورة على شكل تقاعد، شريطة ما يلي: 

حيثما يشمل التعويض كلفة العالج الطبي أو العالج في المستشفى، يتم توفير  

عمها  العالج الطبي أو العالج في المستشفى في مستشفيات تديرها الوكالة أو تد 

 ما لم تسمح الوكالة بإجراء ترتيبات أخرى في ظروف استثنائية].[ 

 ]...[ 

 تقديم المطالبات 

يجب على الموظف، أو من ينوب عنه، تقديم مطالبات التعويض عن اإلصابة أو . 5

الوفاة بموجب هذه القاعدة خالل سبعة أيام من اإلصابة أو الوفاة، ويجوز في 

 م قبول النظر في مطالبة قُدمت في تاريخ الحق. ظروف استثنائية للمفوض العا
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بموجب هذه القاعدة  المرض مطالبات التعويض عن  تقديم يجب على الموظف. 6

، ويجوز في ظروف استثنائية للمفوض العام قبول شهرين من بداية المرض خالل 

 النظر في مطالبة قُدمت في تاريخ الحق. 

 

 األدلة الوثائقية 

البة بموجب هذه القاعدة، أو يتلقى تعويضا وفق أحكامها، على كل شخص يقدم مط . 7

تقديم األدلة الوثائقية أو غيرها من األدلة التي يطلبها المفوض العام بغية تحديد 

 االستحقاقات.

]...[ 

 

 براءة الذمة 

على الشخص المستحق لتعويض بموجب هذه القاعدة أن يقدم للوكالة إيصاال . 10

 نهائي.وبراءة ذمة قبل الدفع ال

]...[ 

 فقدان استحقاق التعويض 

في حال رفض أي شخص يطالب بتعويض أو يتلقى تعويضا بموجب هذه . 15

القاعدة أن يمتثل أيا من أحكامها، أو يتخلف عن امتثالها، فسيُمنع الُمطالب أو المنتفع 

من تلقي تعويض بموجبها، سواء منعا لكامل التعويض أو جزء منه؛ ويجوز للمفوض 

أن يقرر خالف ذلك في الحاالت التي يرى فيها ظروفا خاصة تبرر قراره  العام

 )التشديد في األصل(. 
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المقتبسة أعاله أنه في الحاالت التي يشمل فيها التعويض العالج في  3يتجلى من الفقرة  .37

المستشفى، يكون هذا العالج في المستشفى في مستشفيات تديرها الوكالة أو تدعمها إال إذا صرحت 

لوكالة في ظروف استثنائية بإجراء ترتيبات أخرى. في القضية الحاضرة، رفضت الوكالة طلب ا

المدعي لسداد نفقات عالجه الطبي في ألمانيا بحجة تخلفه عن الحصول على تصريح مسبق للعالج 

 هناك. 

وفي مسألة دور المحكمة االبتدائية في ممارسة االستعراض القضائي، قضت محكمة األمم   .38

 دة لالستئناف باتساق بما يلي: المتح

. في خضم ممارسة االستعراض القضائي، يتمثل دور محكمة المنازعات في 42

البت فيما إن كان القرار اإلداري الطعين معقوال ومنصفا وصحيح قانونيا وإجرائيا  

ومتناسبا أم ال. وفي محصلة االستعراض القضائي، قد تخلص المحكمة إلى أن 

طعين يجافي المعقول أو مجحف أو غير قانوني أو غير عقالني أو القرار اإلداري ال

وإبان هذه العملية، ال تجري محكمة  غير صحيح إجرائيا أو غير متناسب.

المنازعات استعراضا قائما على الموضوع، بل استعراضا قضائيا. واالهتمام في 

لى االستعراض القضائي ينصب أكثر على تمحيص طريقة وصول صانع القرار إ

القرار الطعين وليس موضوع قرار صانع القرار؛ وقد توحي هذه العملية للعوام أن  

المحكمة عملت بصفة سلطة استئنافية على القرار اإلداري الذي اتخذه صانع القرار، 

، ألن بيد أن هذا سوء فهم للمهمة الدقيقة المتمثلة في إجراء استعراض قضائي

ع القرار الذي هو في هذه الحالة األمين العام االعتبار الواجب محفوظ دائما لصان 

-Sanwidi 2010-UNATمن حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  42)الفقرة 

084) . 

 

وفي مسألة معقولية القرارات اإلدارية، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمها   .39

Kallon 2017-UNAT-742 :بما يلي ، 

لتالي الذي سيتناول حكم محكمة األمم المتحدة  .سيكون من المفيد للتحليل ا18

للمنازعات، أن نورد في هذا المقام شرحا موجزا عن االستعراض القضائي  
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الذي يتناول مسألة المعقولية؛ فالثقة واالطمئنان المتبادالن بين الموِظّف  

والموَظف موجودان ضمنيا في كل عقد عمل، والواجب على كال الطرفين  

وإنصاف وحسن نية. وقد قضت محكمتنا هذه في حكمها  التصرف بعقالنية

Sanwidi   أن تقييم صحة ممارسة األمين العام لالجتهاد في المسائل

اإلدارية يتضمن البت فيما إن كان القرار قانونيا ومعقوال وعقالنيا ومتناسبا  

والمعقولية ميدان غير محدود من ميادين االستعراض   وصحيحا إجرائيا.

وكذلك المعياَر عب في ثناياها عناصر العقالنية والتناسب القضائي تستو

 Associatedالموضوعي المسطور في الحكم التقديري الصادر في قضية 

Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury 

Corporations   المقامة أمام القضاء اإلنجليزي؛ ومؤدى هذا المعيار هو

إذا بلغ من مجافاة المعقول مبلغا  أن الفعل اإلداري يخضع لالستعراض 

يُستبعد معه أن يتخذه صانع قرار عاقل. ولّما كان ذلك، وعلى منوال مفهوم  

اإلنصاف، فإن مفهوم المعقولية بحكم طبيعته مفهوم يستعصي على  

فما هو معقول في قضية معينة يعتمد على الظروف   التعريف الصارم؛

ث، ومنها على سبيل المثال طبيعة  وعلى العوامل المتعددة ذات الصلة بالبح

القرار، وهوية متخذه وخبرته، ومجموعة العوامل ذات الصلة بالقرار، 

واألسباب المقدمة لتسويغ القرار، وطبيعة المصالح المتنافسة الداخلة فيه، 

واألثر الذي يوقعه القرار على المتأثرين به. وهذا كله إنما يؤكد التفاوت  

والحاجة إلى المرونة في تطبيقه، كما يبرز الحاجة  المتأصل في هذا المفهوم

إلى إبداء االعتبار المالئم، وذلك من خالل إلزام صانعي القرار ذوي الخبرة  

الفنية والبصيرة بتحقيق توازن حصيف )التكلفة والعائد( بين مجموعة من  

المصالح أو االعتبارات المتنافسة؛ وهذا أيضا يوحي بالمرونة والتباين في 

بيق المعيار، وهنا يتجلى المقصود عند وصف المعقولية بأنها "محكومة  تط

 بالسياق". 

 

بين من سجل القضية أن الحالة الطبية المتدهورة التي ألمت بالمدعي كانت األساس لطلبه   .40

تصريحا لتلقي العالج الطبي في ألمانيا، فالواقع أن المدعي خضع في أعقاب الحادث لخمس عمليات 

 ريا لكن بال طائل، واستمرت معاناته، ال سيما من التهابات داخلية شديدة.جراحية في سو

 

  2016مارس/آذار  14أفاد رئيس برنامج الصحة في اإلقليم في رسالة إليكترونية مؤرخة  .41

إلى منسق فريق صحة األسرة أنه تشاور مع جراحي عظام عدة بشأن حالة المدعي وأنهم أوصوا 

ردّ منسق فريق صحة األسرة على رئيس برنامج الصحة في بإجراء جراحة خارج سوريا، ف

اإلقليم في اليوم نفسه، وأفاد أنه رغم إمكانية إجراء الجراحة في األردن إال أنه أوصى بإجرائها في  

 ألمانيا. 
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، أرسل مسؤول عالقات الموظفين إلى 2016مارس/آذار  22رسالة إليكترونية مؤرخة  .42

لوثائق التي قدمها المدعي لدعم طلبه للسفر خارج البالد ألجل  رئيس برنامج الصحة في اإلقليم ا

العالج الطبي، وال شك لدى المحكمة في أن هذه الرسالة اإلليكترونية هي طلب المدعي للعالج 

الطبي خارج البالد. لكن، ورغم الطبيعة العاجلة لحالة المدعي، لم ترد الوكالة على طلب المدعي؛ 

ر المدعي إلى ألمانيا للحصول على العالج الطبي وخضع لثالث  ، ساف2016وفي مايو/أيار 

 عمليات جراحية ناجحة.  

بدون تصريح مسبق بسبب وضعه الطبي  يزعم المدعي أنه اضطر إلى السفر إلى ألمانيا  .43

العاجل؛ وفي هذا الصدد، تالحظ المحكمة أن مسؤول عالقات الموظفين أعلم في الرسالة 

رئيَس برنامج الصحة في اإلقليم بوضوح أن المدعي  2016ارس/آذار م 22اإلليكترونية المؤرخة 

أفاد أن "وضعه الصحي يتفاقم" وأنه طلب "السفر خارج البالد ألجل العالج الطبي"؛ بل إن  

مسؤول شؤون الموظفين أشار في الرسالة اإلليكترونية ذاتها إلى تقارير طبية قدمها المدعي، كما 

 اإلقليم كما يلي:  أعلم رئيس برنامج الصحة في

 

، وفيه يفيد أن الدكتور عالء في حالة حرجة، وأوصى .تقرير أصدره طبيب عظام1

باستشارة اختصاصيين نظرا إلى وجود طرق أكثر تطورا يمكنها أن تحسن حالته، 

 علما أن هذه الطرق غير موجودة في الجمهورية العربية السورية. 

الخيرية )في ألمانيا(، ويفيد أن هناك .تقرير أصدرته مستشفى سانت ماري وآنا 2

حاجة عاجلة إلى إجراء مراجعة بعد العملية الجراحية التي أجريت في المفصل 

 األيسر لورك المريض )الدكتور عالء(. 

 

من الجلي البين أن المحكمة ال تستطيع أن تقيم نفسها مقام خبير طبي، وال تستطيع أن تقرر   .44

يكفي لجعله يسافر إلى ألمانيا بدون تصريح مسبق من الوكالة؛   إن كانت حالة المدعي عاجلة بما

مع ذلك، يتجلى مما سبق أن المدعي كان "في حالة حرجة" وأن "حاجة عاجلة" ظهرت إلعادة  

فحص العمليات الجراحية السابقة التي خضع لها المدعي. باإلضافة إلى ذلك، ال نزاع في أن 
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جراحية إضافية في ألمانيا وأنه لم يكن الئقا للعمل  المدعي اضطر إلى الخضوع لثالث عمليات 

 شهورا عدة، علما أن حالته الطبية قُيمت في ختام عالجه في ألمانيا كما يلي: 

 

األيسر، اقتضت الضرورة إجراء عملية نظرا إلى االلتهاب الشديد جدا للورك 

ية إنضار جذرية لعالج حالة السيد أبو سخيلة. وفي ضوء خطورة سيرته الطب 

السابقة وتعقيد العملية، يجب على السيد أبو سخيلة أن يتفادى تفاديا صارما أي 

حركات قد تؤدي إلى خلع الورك في األشهر الستة القادمة. وهذا يعني أنه يجب أال  

درجة  90يؤدي أي حركة تتضمن الدوران الداخلي أو التقريب أو الحني ألكثر من 

د أبو سخيلة الئقا للعمل خالل هذه الفترة، وال  للورك. ولهذا السبب، لن يكون السي

، غير 2016ينبغي له استئناف ]العمل[ على األقل حتى بداية ديسمبر/كانون األول 

 . 2017أننا نوصي أال يعود إلى العمل حتى بداية فبراير/شباط  

 

ر  كان من المتفّهم أن يساف تأسيسا على ما تقدم، ونظرا للظروف الخاصة للقضية الحاضرة،  .45

المدعي إلى ألمانيا بدون تصريح مسبق من الوكالة. وعالوة على ذلك، ووفقا لما تقدم، ليس مما  

يجافي المعقول فحسب أال تسدد الوكالة للمدعي النفقات الطبية التي تكبدها في ألمانيا، بل أيضا ال  

قات المدعي. يوجد نص في اإلطار التنظيمي للوكالة من شأنه نزع الشرعية عن تسديد الوكالة نف 

 ولّما كان ذلك، يجب فسخ القرار الطعين.

 

 األدلة لتبرير دفع النفقات الطبية 

 

المقتبستين أعاله من قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   10و  7بموجب الفقرتين  .46

، يجب على المدعي أن يقدم جميع األدلة المطلوبة لتحديد استحقاقاته للسداد من جانب  4.106

كالة. ويبين من سجل القضية أن المدعي قدم سلفا للوكالة مبرر النفقات الطبية التي تحملها في  الو
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ألمانيا، غير أن المدعى عليه يزعم أن المدعي لم يقدم اإليصاالت األصلية للمدفوعات التي أجراها 

ي المحكمة أن لقاء الخدمات الطبية المقدمة وكذلك التقارير الطبية المالئمة. في هذا الصدد، تقض

على المدعي تقديم جميع األدلة اإلضافية التي تطلبها الوكالة لتقرير استحقاقاته في السداد، وعلى 

الوكالة التثبت فيما إن كانت الوثائق ذات الصلة تبرر جميع مبالغ السداد المطلوبة، ويجب على  

 الوكالة أن تسدد المبالغ للمدعي تبعا لذلك.

 

 الخالصة

 
 ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: تأسيسا على  .47

 

i.  فسخ قرار الوكالة القاضي بعدم تسديد النفقات الطبية التي تكبدها المدعي في ألمانيا؛ 

ii. يؤمر المدعي بتقديم جميع األدلة اإلضافية التي تطلبها الوكالة لتقرير استحقاقاته في السداد؛ 

iii.  ر طلب السداد المقدم من المدعي، فيما إن كانت الوثائق ذات الصلة تبرتؤمر الوكالة بالتثبت

 وأن تسدد المبلغ للمدعي تبعا لذلك؛ و

iv.  يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم واجب  90يؤمر بدفع مبلغ السداد للمدعي خالل

التنفيذ، وخالل هذه الفترة يسري سعر الفائدة الرئيسي األميركي كما هو محدد في ذلك 

يوما المحددة، فسيضاف ما مقداره  90مدعي خالل مدة الـالتاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ لل

 في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي األميركي حتى تاريخ الدفع. 5
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ِّّع(       )ُوقـ

 القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020 مارس/آذار 31بتاريخ 

 

 

َل في السجل    2020 مارس/آذار 31بتاريخ أدخِّ

   ِّّ     ع( )ُوقـ

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.   


