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  للمنازعات  األونروا محكمة

Cases Nos.:  UNRWA/DT/JFO/2019/015  
UNRWA/DT/JFO/2019/102 

Judgment No.:  UNRWA/DT/2020/042  
Date:  26 July 2020  
Original:  English  

  
  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام: 

  عّمان   قلم المحكمة: 

  لوري مكناب   المحكمة:رئيسة قلم 

  

    كتكت  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

    وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

      

    حكم  

  محامي المدعي:
  المدعي يمثل نفسه  

  محامي المدعى عليه:
  ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة 

قرارين   .1 ("المدعي") ضد  كتكت  عيسى  رفعهما  دعويان  األمم هاتان  وكالة  اتخذتهما 

األونروا  باسم  أيضا  تُعرف  التي  األدنى  الشرق  في  فلسطين  وتشغيل الجئي  إلغاثة  المتحدة 

("المدعى عليه")، وهما قرار إعادته إلى العمل في وظيفة عامل نظافة، وقرار إنهاء خدماته  

  ألسباب طبية. 

  الوقائع

من   .2 وظفت  2012أبريل/نيسان    1اعتبارا  على  ،  نظافة  عامل  بصفة  المدعي  الوكالة 

تعيين    1والخطوة    1الدرجة   بموجب  وذلك  األردن،  إقليم  مكتب  في  الجديد  مخيم عمان  في 

  محدد األجل. 

  ، أصاب المدعي ظهره خالل العمل أثناء رفعه كيسا ثقيال. 2018فبراير/شباط  22في  .3

في إقليم األردن ، طلب مسؤول خدمات الموارد البشرية  2018يونيو/حزيران    4في   .4

الوكالة.   في  الخدمة  لمواصلة  المدعي  لياقة  لتقييم  طبي  مجلس  يوليو/تموز   10في  و عقد 

  ، ُشكل المجلس الطبي األول.  2018

، خلص المجلس الطبي األول إلى أن المدعي الئق  2018ديسمبر/كانون األول    20في   .5

  المدعي في خالل سنة.    لمواصلة الخدمة في الوكالة، بيد أنه أوصى بإعادة تقييم حالة 

، اتفق رئيس برنامج الصحة في اإلقليم على االستنتاج  2019يناير/كانون الثاني    2في   .6

، ُطلبت إلى المدعي  2019يناير/كانون الثاني    3الذي توصل إليه المجلس الطبي األول؛ وفي  

  العودة إلى العمل.

الثاني    21في   .7 األون2019يناير/كانون  عمليات  مدير  تسلّم  طلب  ،  األردن  في  روا 

  المدعي لمراجعة القرار الذي يطلب إليه العودة إلى العمل.

األونروا  2019فبراير/شباط    26في   .8 محكمة  أمام  األولى  دعواه  المدعي  رفع   ،

للمنازعات ("المحكمة") يطعن بموجبها في قرار الطلب إليه للعودة إلى العمل. وُسجلت هذه  
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رقم   تحت  رقم    UNRWA/DT/JFO/2019/015الدعوى  ")، 2019/015("القضية 

  .  2019فبراير/شباط  27وأرسلت إلى المدعى عليه في 

في  2019مارس/آذار    29في   .9 رده  إليداع  الوقت  لتمديد  طلبا  عليه  المدعى  رفع   ،

  . 2019مارس/آذار   31")، ثم أرِسل إلى المدعي في 1("الرد رقم  2019/015القضية 

، 2019أبريل/نيسان    10) المؤرخ  UNRWA/DT/2019(   077بموجب األمر رقم   .10

  . 1لرفع رده رقم قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت 

، ثم أرِسل إلى المدعي في  1، رفع المدعى عليه رده رقم  2019أبريل/نيسان    12في   .11

  . 2019أبريل/نيسان  14

تقارير  2019أبريل/نيسان    16في   .12 رفع  المحكمة  من  فيه  يلتمس  طلبا  المدعي  رفع   ،

  . 2019أبريل/نيسان    17طبية، ثم أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في 

،  1، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد رقم  2019أبريل/نيسان    19في   .13

  . 2019أبريل/نيسان  21فأرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي في 

رقم   .14 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2019(  094بموجب    2019مايو/أيار    1) 

رقم   وأجابت094("األمر  طبية،  تقارير  لرفع  المدعي  طلب  المحكمة  أجابت  طلب    ")، 

. لكن، ورغم اإلذن الصادر عن المحكمة، لم  1المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم  

  .  094يقدم المدعي أي مرافعة بعد صدور األمر رقم 

مؤرخة   .15 مذكرة  في  2019مايو/أيار    16بموجب  الصحة  برنامج  رئيس  نائب  طلب   ،

ياقة المدعي لمواصلة الخدمة  لتقييم ل  2019مايو/ أيار    29إقليم األردن عقد مجلس طبي في  

  في الوكالة. 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت مرة أخرى لترجمة  2019يوليو/تموز    25في   .16

  ، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 1الرد رقم 

أرِسل 2019يوليو/تموز    29في   .17 ثم  القضية،  في  النظر  تعجيل  طلب  المدعي  رفع   ،

  .2019يوليو/تموز  30ليه في طلب المدعي إلى المدعى ع 
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، 2019أغسطس/آب    6) المؤرخ  UNRWA/DT/2019(   157بموجب األمر رقم   .18

رفضت المحكمة طلب المدعي لتعجيل النظر في الدعوى، وقبلت طلب المدعى عليه لتمديد 

  .  1الوقت مرة أخرى لترجمة رده رقم 

، فأرِسلت  1رد رقم  ، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لل2019سبتمبر/أيلول    5في   .19

  الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.  

، خلُص المجلس الطبي الثاني إلى أن المدعي غير 2019أكتوبر/تشرين األول    13في   .20

الوكالة.   في  الخدمة  لمواصلة  أخرى  أي وظيفة  أو  الحالية  وظيفته  في  للعمل    23في  والئق 

األول   ف 2019أكتوبر/تشرين  الصحة  برنامج  رئيس  اتفق  الذي  ،  االستنتاح  مع  اإلقليم  ي 

  توصل إليه المجلس الطبي الثاني. 

، أعلم مسؤول خدمات الموارد 2019أكتوبر/تشرين األول    24بموجب رسالة مؤرخة   .21

في   الدوام  نهاية  من  اعتبارا  طبية  ألسباب  خدماته  إنهاء  بقرار  المدعي   24البشرية 

  .  2019أكتوبر/تشرين األول 

األول  29في   .22 قرار  2019  أكتوبر/تشرين  لمراجعة  المدعي  طلب  الوكالة  تسلمت   ،

  إنهاء خدماته ألسباب طبية. 

، رفع المدعي دعوى ثانية إلى المحكمة، وُسجلت  2019ديسمبر/كانون األول    11في   .23

رقم   تحت  الثانية  الدعوى  رقم    UNRWA/DT/JFO/2019/102هذه  ("القضية 

  . 2019ون األول ديسمبر/كان12")، وأرسلت إلى المدعى عليه في 2019/102

الثاني    12في   .24 في  2020يناير/كانون  إضافية  أدلة  لرفع  إذن  طلب  المدعي  رفع   ،

  . 2020يناير/كانون الثاني  13، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 2019/102القضية 

الثاني    13في   .25 اإلجراءات  2020يناير/كانون  في  للمشاركة  طلبا  المدعى عليه  ، رفع 

الم أمام  القضية  المقامة  في  رده  الوقت إليداع  ولتمديد  رقم    2019/102حكمة  ")،  2("الرد 

  فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 
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رقم   .26 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   006بموجب  الثاني    23)  يناير/كانون 

، دمجت المحكمة الدعويين، وأجابت طلب المدعي إليداع أدلة تكميلية، وأجابت طلب  2020

  .2عليه للمشاركة في اإلجراءات المقامة أمامها ولتمديد الوقت لرفع رده رقم  المدعى 

الثاني    25في   .27 مرافعة  2020يناير/كانون  أرِسلت  ثم  التكميلية،  أدلته  المدعي  أودع   ،

  . 2020فبراير/شباط  2المدعي إلى المدعى عليه في 

رقم  2020فبراير/شباط    17في   .28 رده  عليه  المدعى  رفع  أرِسل  2،  ثم  إلى  ،  الطلب 

  . 2020فبراير/شباط  18المدعي في 

، ثم  2، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد رقم 2020مارس/آذار  2في  .29

  . 2020مارس/آذار  3أرِسل الطلب إلى المدعي في 

، 2020مارس/آذار    15) المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   035بموجب األمر رقم   .30

  . 2قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 

رقم  2020  مايو/أيار  8في   .31 للرد  العربية  الترجمة  عليه  المدعى  رفع  أرِسلت  2،  ثم   ،

  . 2020مايو/أيار  10الترجمة إلى المدعي في 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية:  .32

i (  نصحه أطباؤه بتغيير وظيفته والعمل في وظيفة تتطلب جهودا جسدية أقل؛  

ii(  طبية جيدة لممارسة  لديه خبرة في العمل في وظيفة حارس ومراسل، وحالته ال

  هاتين الوظيفتين؛ و

iii (   .هو بحاجة إلى الوظيفة لكي يعيل أسرته ماليا  

  يلتمس المدعي العودة إلى وظيفة تتطلب جهودا جسدية أقل.   .33
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  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .34

i (   ألسباب  سالمة قرار إعادة المدعي إلى عمله، وكذلك سالمة قرار إنهاء خدماته

  طبية، فقد اتخذا على إثر توصيات قدمها مجلسان طبيان ُشكال حسب األصول؛ 

ii(   أي أو  سليم  غير  دافع  أو  لالجتهاد  استخدام  إساءة  الطعينين  القرارين  يشب  لم 

  حاالت من الخلل اإلجرائي أو الموضوعي؛ و 

iii (   .ال أساس لمطالبة المدعي بوظيفة أخرى لدى الوكالة  

  رد المحكمة الدعويين بكاملهما. يلتمس المدعى عليه أن ت .35

  االعتبارات 

  قرار الطلب إلى المدعي أن يعود إلى العمل  -   2019/015القضية 

، أصاب المدعي ظهره خالل العمل أثناء رفعه كيسا ثقيال.  2018فبراير/شباط    22في   .36

األول    20في   الئق  2018ديسمبر/كانون  المدعي  أن  إلى  األول  الطبي  المجلس  خلص   ،

  2في  و الخدمة في الوكالة، بيد أنه أوصى بإعادة تقييم حالة المدعي في خالل سنة.  لمواصلة  

، اتفق رئيس برنامج الصحة في اإلقليم على االستنتاج الذي توصل  2019يناير/كانون الثاني  

، ُطلبت إلى المدعي العودة إلى  2019يناير/كانون الثاني    3إليه المجلس الطبي األول؛ وفي  

  العمل. 

عامل  يطعن    .37 في وظيفة  العمل  إلى  العودة  إليه  يطلب  الذي  الوكالة  قرار  في  المدعي 

أن   والظاهر  القرار.  هذا  قانونية ضد  أو  وقائعية  أي حجج  يقدم  لم  المدعي  أن  غير  نظافة، 

المدعي يتوقع من الوكالة أن تعرض عليه وظيفة أخرى تتطلب جهودا جسدية أقل بدال من  

العم إلى  العودة  إليه  تطلب  األول  أن  الطبي  المجلس  إليه  الذي توصل  االستنتاج  أن  ل؛ غير 

  واضح، ومفاده أن المدعي اعتُبر بجالء الئقا لمواصلة الخدمة في الوكالة. 
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مقام   .38 نفسها  تقيم  أن  أو  طبية  نتائج  إلصدار  مختصة  ليست  أنها  المحكمة  تستحضر 

رقم   لالستئناف  المتحدة  األمم  محكمة  (حكم  الطبية  النتائج  تستعرض  لكي  الطبي  الخبير 

Karseboom 2015-UNAT-601  الفقرة لالستئناف 47،  المتحدة  األمم  محكمة  وحكم   ،  

Likukela 2017-UNAT-737  الفقرة الوكالة  27،  أن  المحكمة  تقضي  ذلك،  كان  لّما   .(

تتميع باالجتهاد لتطلب إلى المدعي العودة إلى العمل بعد االستنتاج الذي توصل إليه المجلس  

الطبي األول، أال وهو االستنتاج القاضي أن المدعي كان الئقا لمواصلة الخدمة في الوكالة.  

المحكمة   مهمة  ليست  ذلك،  على  وكما قضت محكمة  عالوة  الوكالة.  بقرار  قرارها  استبدال 

  : Sanwidi 2010-UNAT-084من حكمها  40األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 

المسائل  في  لالجتهاد  العام  األمين  ممارسة  صحة  على  الحكم  عند 
قانونيا   القرار  كان  إن  فيما  تبت  المنازعات  محكمة  فإن  اإلدارية 

إجرائيا وصحيحا  النظر    وعقالنيا  للمحكمة  يمكن  كما  ال،  أم  ومتناسبا 
فيما إن أهِملت مسائل يعتد بها أو إن دخلت في االعتبار مسائل ال يعتد  
بها، وتستطيع أيضا النظر فيما إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛  
بيد أن دور محكمة المنازعات ليس النظر في صحة االختيار الذي أقدم  

م العام  األمين  ال عليه  كما  له؛  المتاحة  العدة  اإلجراءات  أنواع  بين  ن 
  يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارها بقرار األمين العام. 

يلزم مما سبق أن المدعي عجز عن النهوض بعبء إثبات أن قرار الطلب إليه العودة  .39

التحامل أو عناصر أخرى أو أن دوافعه كانت  اتُخذ بصورة تعسفية أو مزاجية،  العمل    إلى 

القانون. في  خطأ  أو  إجرائي  خلل  اعتراه  أنه  أو  الموضوع،  عن  ال    خارجة  ذلك،  كان  لّما 

  . 2019/015المسجلة باسم القضية رقم  مناص من رد الدعوى

  قرار إنهاء خدمات المدعي   -  102/ 2019القضية رقم 

الذي  .40 إنهاء خدماته ألسباب طبية بعد االستنتاج  الوكالة  أيضا في قرار  المدعي  يطعن 

توصل إليه المجلس الطبي الثاني، ويبدو أن حالة المدعي تدهورت بحيث طلب نائب رئيس  

في   اإلقليم  في  الصحة  لياقة    2019مايو/أيار    16برنامج  تقييم  إلعادة  طبي  مجلس  عقد 

في   الوكالة.  مع  الخدمة  لمواصلة  األول    13المدعي  المجلس  2019أكتوبر/تشرين  ، خلُص 

المد  أن  إلى  الثاني  أخرى  الطبي  وظيفة  أي  أو  الحالية  وظيفته  في  للعمل  الئق  غير  عي 

الوكالة.   في  الخدمة  األول    23في  ولمواصلة  برنامج  2019أكتوبر/تشرين  رئيس  اتفق   ،
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الصحة مع االستنتاج الذي توصل إليه المجلس الطبي الثاني، ثم أنهيِ تعيين المدعي ألسباب  

  . 2019أكتوبر/تشرين األول  24طبية في 

أخ .41 القرار  مرة  هذا  ضد  قانونية  أو  وقائعية  حجج  أي  تقديم  عن  المدعي  عجز  رى، 

أخرى   وظيفة  عليه  تعرض  أن  الوكالة  من  ينتظر  أنه  إال  المدعي  من  وليس  الثاني.  الطعين 

  تتطلب جهودا جسدية أقل مثل وظيفة حارس أو مراسل بدال من إنهاء تعيينه ألسباب طبية. 

المجلس   .42 أصدرها  التي  النتائج  المرضية  تحتوى  السيرة  عن  تفاصيل  الثاني  الطبي 

النتائج   من  والعديد  العامة،  الطبية  وحالته  لها،  خضع  التي  البدنية  والفحوصات  للمدعي، 

مع   اإلضافية  الطبية  االستشارات  من  العديد  إلى  وإشارات  واإلشعاعية،  المخبرية 

التحليل بسير مرضه، وكذلك  والتنبؤ  المدعي  لحالته.    االختصاصيين، وتشخيص حالة  العام 

استنادا إلى ما تقدم، وجد المجلس الطبي الثاني على نحو جلي أن المدعي غير الئق لمواصلة  

  الخدمة في الوكالة، ال لوظيفة عامل نظافة وال ألي وظيفة أخرى.  

الخبير   .43 مقام  نفسها  تقيم  أن  أو  نتائج طبية  ليست مختصة إلصدار  أنها  المحكمة  تكرر 

الن تستعرض  لكي  رقم الطبي  لالستئناف  المتحدة  األمم  محكمة  (حكم  الطبية  تائج 

Karseboom 2015-UNAT-601  الفقرة لالستئناف 47،  المتحدة  األمم  محكمة  وحكم   ،  

Likukela 2017-UNAT-737  الفقرة أن مسؤول 27،  المحكمة  تقضي  ذلك،  كان  لّما   .(

خدمات الموارد البشرية مارس سلطته االجتهادية حسب األصول في عملية اتخاذ قرار إنهاء  

الثاني.  وهنا   الطبي  المجلس  إليه  الذي توصل  االستنتاج  يعد  المدعي ألسباب طبية  خدمات 

ب  قرارها  استبدال  ليست  مهمتها  أن  المحكمة  الفقرة  تكرر  الوكالة  محكمة    40قرار  حكم  من 

  ). Sanwidi 2010-UNAT-084األمم المتحدة لالستئناف 

خدماته   .44 إنهاء  قرار  أن  إثبات  بعبء  النهوض  عن  عجز  المدعي  أن  سبق  مما  يلزم 

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

أو   الموضوع،  عن  القانون.خارجة  في  خطأ  أو  إجرائي  خلل  اعتراه  ال    أنه  ذلك،  كان  لّما 

    . 2019/102المسجلة باسم القضية رقم  مناص من رد الدعوى
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  الخالصة 

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .45

  .ويان مردودتانالدع

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2020يوليو/تموز  26بتاريخ 

 

 . 2020 يوليو/تموز  26أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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