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 محكمة األونروا للمنازعات 

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2018/195  

Judgment No.: UNRWA/DT/2020/018   

Date: 2 April 2020 

Original: English 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                       :أمام

 عّمان                      قلم المحكمة:

 وري مكناب ل        رئيسة قلم المحكمة: 

 

 

 أبو حطب 

 

 ضد 

 

 المفوض العام 

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 وتشغيل الجئي فلسطين 

           

 حكم

 __________________________ 

 

 

 :  ةي محامي المدع

 ا مثل نفسهة تالمدعي

 

 محامي الُمدعى عليه: 

   ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

 

"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة  ة )"المدعيو حطب رفعتها يسرى أبهذه دعوى  .1

دعى  األونروا )"المالتي تعرف أيضا باسم إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى، 

 . رفض طلبها للخضوع لفحص طبي في نهاية الخدمة عليه"(، وهو قرار 

 

 الوقائع 

 

بموجب تعيين   2013بر/أيلول إلى سبتم  2011فبراير/شباط  1وظفت الوكالة المدعية من  .2

   . دة تنمية قروض محدد األجل في وظيفة مساع  

 

أغسطس/آب   31إلى  2014أغسطس/آب  20وظفت الوكالة المدعية في الفترة من  .3

 . في وظيفة مسؤولة إقراض بموجب عقد مياومة 2015

 
ل  المدعية لحادث سير خالل تنقلها من البيت إلى العم ت ، تعرض2015مايو/أيار  18في  .4

 . 2015يوليو/تموز  30وبالعكس، وأحيلت إلى إجازة بال أجر حتى 

 
ل طبي أفاد بعدم  ، فحصها مسؤو2015يوليو/تموز  30لدى عودة المدعية إلى العمل في  .5

 أو مضاعفات أو إعاقة دائمة لدى المدعية.  وجود إعاقة منظورة 

 
موجب تعيين محدد  ، ُعينت المدعية في وظيفة مسؤولة إقراض ب2015سبتمبر/أيلول  1في  .6

 األجل مع سنة تجريبية. 

 
، خلُصت مديرة الشؤون القانونية إلى أن اإلصابة التي تعرضت  2016مارس/آذار  21في  .7

كانت منسوبة إلى أداء الواجبات   2015مايو/أيار  18لها المدعية نتيجة للحادث الذي وقع في 

 الرسمية. 
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 زة َمرضية إلجراء جراحة. ، أحيلت المدعية إلى إجا2016أبريل/نيسان   28في  .8

 
، ُعقد مجلس  2016أبريل/نيسان  28نظرا إلى الغياب المتواصل للمدعية عن العمل منذ  .9

للبت في لياقة المدعية لمواصلة الخدمة في الوكالة من   2016نوفمبر/تشرين الثاني  15طبي في 

 عدمها. 

 
ي وجدها الئقة  ، أعل مت المدعية أن المجلس الطب2016ديسمبر/كانون األول  29في  .10

 لمواصلة الخدمة في الوكالة. 

 
 ، طلبت المدعية مراجعة لقرار المجلس الطبي. 2017يناير/كانون الثاني    2في  .11

 
، أعل مت المدعية أن تعيينها محدد األجل لن يُجدد بعد  2017يناير/كانون الثاني  17في  .12

 . 2017يناير/كانون الثاني  31تاريخ انقضائه، أال وهو 

 
، قصدت المدعية اختصاصي عظام بيّن لها أنها بحاجة  2017ر/كانون الثاني يناي 22في  .13

 إلى جراحة ثانية. 

 
 ، طلبت المدعية مراجعة لقرار عدم تجديد تعيينها محدد األجل. 2017فبراير/شباط  27في  .14

 
دعوى أمام محكمة األونروا للمنازعات   ، رفعت المدعية 2017مايو/أيار  3ي ف .15

 جبها في قرار الوكالة عدم تجديد تعيينها محدد األجل. )"المحكمة"(، تطعن بمو

 
 Abu Hatabردت المحكمة الدعوى سالفة الذكر، وذلك في حكمها  .16

UNRWA/DT/2018/038  الحكم"(Abu Hatab 2018/038" المؤرخ ،)مايو/أيار   30

2018  . 
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يو/تموز  يول 24بموجب رسالة إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن تاريخها  .17

، طلبت المدعية الخضوع لفحص طبي مع نهاية الخدمة "لمعرفة وضعها الطبي بعد إصابة  2018

 العمل". 

 
، رفض رئيس مكتب الموارد البشرية في  2018سبتمبر/أيلول  10بموجب رسالة مؤرخة  .18

 إقليم األردن طلب المدعية. 

 
ر الوكالة عدم  ، رفعت المدعية طلب مراجعة لقرا2018أكتوبر/تشرين األول  4في  .19

 الموافقة على طلبها الراجي الخضوع لفحص طبي عند نهاية الخدمة.  

 
لت إلى  2018نوفمبر/تشرين الثاني  6في  .20 ، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى المحكمة، ثم أرس 

 .  2018نوفمبر/تشرين الثاني   8المدعى عليه في 

 
د الوقت لرفع رده على  ، رفع المدعى عليه طلبا لتمدي2018ديسمبر/كانون األول  7في  .21

ل الطلب إلى المدعية في   . 2018ديسمبر/كانون األول  9الدعوى، فأرس 

 
ديسمبر/كانون األول   19المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 235بموجب األمر رقم  .22

 ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 2018

 
ل إلى  ، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرس  2019يناير/كانون الثاني  3في  .23

 . 2019يناير/كانون الثاني  6المدعية في 

 
، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده على  2019يناير/كانون الثاني  17في  .24

ل الطلب إلى المدعية في   . 2019يناير/كانون الثاني  20الدعوى، فأرس 

 
يناير/كانون الثاني   30المؤرخ  ، (UNRWA/DT/2019) 021 بموجب األمر رقم .25

 ، وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه. 2019
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، أودع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى،  2019أبريل/نيسان  9في  .26

لت الترجمة إلى المدعية في اليوم نفسه.   فأرس 

 

 

 ة حجج المدعي

 
 : تقدم المدعية الحجج التالية  .27

 

i.  ا يشكل تعسفا في  ُحرمت من حقها في الخضوع لفحص طبي عند نهاية الخدمة، وهذ

 ؛ استخدام السلطة

ii.   تحاول الوكالة "التستر" على االستنتاج الخاطئ الذي توصل إليه المجلس الطبي، أال وهو

 أن المدعية الئقة لمواصلة الخدمة في الوكالة؛ و 

iii.  .ُحرمت من استحقاقاتها المالية 

 

 

 ما يلي:  ةلتمس المدعي ت .28

 

i. الخضوع لفحص طبي عند نهاية الخدمة؛ 

ii. إليها استحقاقاتها المالية؛ و  أن تُدفع 

iii. التعويض عن األضرار المعنوية التي قاستها . 

 

 

 حجج المدعى عليه 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .29
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i. ؛سالمة قرار رفض طلب المدعية للخضوع لفحص طبي عند انتهاء الخدمة 

ii. جاء القرار الطعين مراعيا لألصول وفقا لإلطار التنظيمي للوكالة؛ 

iii. ست الوكالة ملزمة بالموافقة على طلب من موظف سابق؛لي 

iv.   كان القرار الطعين ممارسة معقولة للسلطة االجتهادية التي تتمتع بها الوكالة، وقد سلم من

 الدوافع غير السليمة، ولم ينل من شرعيته شيء؛ و 

v.  .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي تلتمسه المدعية 

 

 

دوالر   100حكمة الدعوى بكاملها، وأن تغرم المدعية مبلغ يلتمس المدعى عليه أن ترد الم .30

 . لإلجراءات المقامة أمام المحكمة أميركي بسبب ارتكابها إساءة استخدام جلية

 

 االعتبارات 

 

 المقبولية 

 
أغسطس/آب   31إلى  2014أغسطس/آب  20وظفت الوكالة المدعية في الفترة من  .31

  ت ، تعرض2015مايو/أيار  18ومة، وفي في وظيفة مسؤولة إقراض بموجب عقد ميا 2015

،  2016مارس/آذار  21المدعية لحادث سير خالل تنقلها من البيت إلى العمل وبالعكس. في 

خلُصت مديرة الشؤون القانونية إلى أن اإلصابة التي تعرضت لها المدعية منسوبة إلى أداء  

 الواجبات الرسمية. 

 

وظيفة مسؤولة إقراض بموجب تعيين محدد    ، ُعينت المدعية في2015سبتمبر/أيلول  1في  .32

أن تعيينها محدد األجل لن   2017يناير/كانون الثاني  17مت في ؛ ثم أعل  األجل مع سنة تجريبية

 . 2017يناير/كانون الثاني  31يُجدد بعد تاريخ انقضائه، أال وهو 
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حقوقها بموجب  طعنت المدعية أمام هذه المحكمة في قرار عدم تجديد تعيينها بحجة انتهاكه  .33

 المعنية بإصابات العمل.  4.106قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 

 

المحكمة الدعوى سالفة الذكر التي رفعها   ت ، رد Abu Hatab 2018/038بموجب الحكم  .34

المدعية، وقد قضت فيه أن الموظفين وحدهم يتمتعون بالحقوق المبينة في النظام اإلداري للموظفين  

 ين، وأن عمال المياومة ليسوا موظفين في الوكالة. المحلي

 
درج فقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف على أن من واجبات القاضي، بل من صالحياته   .35

، ومن ثم يحدد  وافياوأن يفهمها فهما تفسيرا شافيا المتأصلة، تفسير الدعاوى التي يرفعها األطراف 

 Fasanellaمن حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  19ما يُطعن فيه على وجه التعيين )الفقرة 

2017-UNAT-765 من حكمها  23، والفقرةCardwell 2018-UNAT-876  في القضية .)

الحاضرة، حتى وإن كانت المدعية تشير إلى "قرار رفض طلب الفحص الطبي النهائي وحبس  

استعراضا شامال للدعوى التي   المدخرات" على أنه القرار الطعين، إال أن المحكمة ترى إذ أجرت 

اقتها لمواصلة الخدمة في الوكالة.  رفعتها المدعية أن المدعية تطعن في قرار المجلس الطبي بشأن لي

  18بتعبير آخر، ما زالت المدعية تطعن في قرار الوكالة المتعلق بالحادث الذي أصابها بتاريخ 

 عقد مياومة. عندما كانت تعمل لدى الوكالة بموجب   2015مايو/أيار 

 
بعبارة بسيطة، لكي يتسنى للمحكمة   .لّما كان ذلك، تكرر المحكمة أن اختصاصها محدود  .36

التحلي باالختصاص للبت في النزاع يجب توافر اشتراطات أولها وجود نزاع بين موظف أو  

الوكالة؛ وثانيهما يجب أن تحدث الوقائع المسببة للنزاع عندما يكون المدعي  موظف سابق مع 

ظفا. وفي القضية الماثلة أمامنا، حدثت الوقائع المسببة للنزاع المذكور في وقت لم تكن فيه  مو

المدعية موظفة، بل كانت متعاقدة بصفة المياومة. ولّما كان ذلك، ال تتمتع المحكمة باالختصاص  

 ية. القضائي للبت في النزاع الماثل أمامنا، وبذلك ترد الدعوى لعدم استيفائها شروط المقبول 

 
 

 التكاليف 
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يلتمس المدعى عليه أن تفرض المحكمة على المدعية تكاليف بحجة ارتكاب المدعية إساءة   .37

استخدام جلية لإلجراءات المقامة أمامها ألنها طعنت مرة أخرى في قرار يتعلق بحادث السير الذي  

ر الواضح إن  لكن، ترى المحكمة أن من غيفي الوكالة بصفة المياومة.  تعمل أصابها يوم كانت 

أعلمت المدعية بصورة وافية عما لها من حقوق وما ليس لها من حقوق بصفتها  قد كانت الوكالة 

عالوة عاملة بنظام المياومة، أو بمدى هذه الحقوق ضمن سياق إصابة العمل التي تعرضت لها. 

ض من أن محكمة األمم المتحدة لالستئناف قضت باتساق أن الغرتستحضر المحكمة على ذلك، 

مراجعة القرار هو منح الوكالة الفرصة لتصويب أي أخطاء في القرار اإلداري بحيث ال يغدو 

 Pirnea من حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  42االستعراض القضائي للقرار ضروريا )الفقرة  

2013-UNAT-311ولو   ؛(، بيد أن الوكالة آثرت عدم الرد على طلب المدعية لمراجعة القرار

ردت الوكالة ردا شافيا ووافيا على طلب المدعية لمراجعة القرار، لربما ساعد ذلك على تحاشي رفع 

 هذه الدعوى أمام المحكمة؛ ولذلك ترفض المحكمة طلب المدعى عليه لتغريم المدعية.  

 

 

 الخالصة

 
 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .38

 

 الدعوى مردودة. 

                           

 

 

 

ّ ع(       )ُوقـ

 القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020 أبريل/نيسان  2بتاريخ 
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َل في السجل    2020 أبريل/نيسان 2بتاريخ أدخ 

ّ ع(        )ُوقـ

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.   


