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  مقدمة

 

)، وھو 2013( 033بعد الحكم رقم  ةستحقه المدعيتيتناول ھذا الحكم ا)نتصاَف الذي  .1

 JFO/2012/025و JFO/2012/018ھي  –قضايا  ث�ثُ  فيه ُدمجتحكم 

إجراءات جامعة، الفصل بھذه القضايا بت "مر قضائي يفضي إلى عخض – HQA/2013/006و

وقد صدر حكم المحكمة رقم  .2013موز يوليو/ت 7) المؤرخ 2013( 062أ) وھو ا"مر رقم 

 JFO/2012/025، وقضى أّن الدعوى رقم 2013سبتمبر/أيلول  30) في 2013( 033

 HQA/2013/006ناجحة جزئياً، وأّن الدعوى  JFO/2012/018الدعوى ناجحة، وأّن 

 مردودة.

 

أّن المجال مفتوح أمام الطرفين )، أشارت المحكمة إلى 2013( 033 رقم في الحكم .2

إلى اتفاق لتسوية مسألة ا)نتصاف، وذلك في أعقاب صدور الحكم. وحيث إّن المحكمة لم  للتوصل

 10عقدت جلسة حول وسائل ا)نتصاف في فقد تتسلّم إشعاراً باتفاق من ھذا القبيل بين الطرفين، 

 لتحديد المستوى الم�ئم من التعويض وأي انتصاف آخر لمنحه للمدعية.  2014فبراير/شباط 

 
لقانوني المكلف بمساعدة الموظفين، في حين مّثل المدعية السيد عامر أبو خلف من المكتب ا .3

الُمدعى عليه اNنسة ريبيكا برتنل. وأدلت المدعية ببينتھا واستدعت اNنسة ريم أبو كشك  تمّثل

مت اNنسة . وقدّ ا)جتماعية للشھادة، علماً أّن اNنسة أبو كشك تعمل مدربة في مجال الصحة النفسية

وفي عام  2011مع المدعية في أواخر عام التي عقدتھا  أبو كشك شھادة حول جلساتھا المھنية

؛ في حين استدعى الُمدعى عليه اNنسة سعدية عماد رئيسة شعبة الموارد البشرية والسيد 2012

 اثلة أمامالم بشأن الصعوبة العمليةبصفة شاھدين  روجر ديفيز مدير عمليات ا"ونروا في ا"ردن

 تنفيذ أمر المحكمة القاضي بفسخ القرار المطعون فيه.
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 ا�نتصاف المطلوب 

 
كررت المدعية القول إّن ھّمھا الرئيسي ھو إعادة تعيينھا في منصب رئيسة برنامج ا!غاثة  .4

الوظيفة كان غير قانوني ھذه ، واحتجت بأّن نقلھا من ا"ردن في مكتب إقليم والخدمات ا)جتماعية

في منصب رئيسة برنامج ا!غاثة عادتھا إلى وظيفتھا السابقة بأّن ا)نتصاف الناجع الوحيد ھو إو

 خر يوم في حياتي" على حّد قولھا. N"حتى لو كان والخدمات ا)جتماعية في مكتب إقليم ا"ردن 

  

  JFO/2012/018القضية رقم 

 

 طلبت المدعية ا)نتصاف التالي: .5

  

)i(  .التحقيق الكامل في الشكوى التي رفعتھا 

)ii(  .نسخة من التقييم التمھيدي الذي أعّده المحقق 

)iii(  من مديرة  2011أكتوبر/تشرين ا"ول  4فسخ الرسالة المؤرخة

 الموارد البشرية، وإلغاء ھذه الرسالة وسحبھا. 

)iv(  .تعويضات عن ا"ضرار الناجمة عن المعاناة التي سببتھا الحادثة 

)v( كتابي.  اعتذار رسمي 

  

    JFO/2012/025القضية رقم 

 

 طلبت المدعية ا)نتصاف التالي:  .6

  

)i( ة إلى وظيفتھا السابقة، وھي وظيفة رئيسة برنامج ا!غاثة دالعو

 . والخدمات ا)جتماعية في مكتب إقليم ا"ردن

)ii(  .شطب رسالة اللوم الكتابي من ملف المركز الرسمي الخاص بھا 
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)iii(  إلغاء قرار نقلھا من وظيفة رئيسة برنامج ا!غاثة والخدمات

 ا)جتماعية في مكتب إقليم ا"ردن. 

)iv(  .فسخ القرار القاضي بوقفھا عن العمل وقفاً ب� أجر مدة أسبوع 

)v( تعويض عن ا"ضرار المعنوية. ال 

  

   القانون 

 
 نازعات على اNتي: من النظام ا"ساسي لمحكمة ا"ونروا للم 10من المادة  5تنص الفقرة  .7

  

يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا!جراءين التاليين أو كليھما باعتبار ذلك 
  جزءاً من حكمھا: 

  
فسخ القرار ا!داري المطعون فيه أو ا"مر بتنفيذ أداء معين، شريطة أّن   ) أ(

بالتعيين، على محكمة المنازعات، في الحا)ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون فيه 
أو الترقية، أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضاً مبلغ تعويض يجوز للُمدعى عليه أن 
يختار دفعه بد)ً من فسخ القرار ا!داري المطعون فيه أو تنفيذ ا"داء المعين 

 المأمور به، وذلك رھناً بالفقرة الفرعية (ب) من ھذه الفقرة؛

الراتب ا"ساسي الصافي لمدة  التعويض، على أ)ّ يتجاوز عادًة ما يعادل  ) ب(
سنتين للمدعي. لكن يجوز لمحكمة المنازعات في حا)ت استثنائية أن تأمر بدفع 

  تعويض أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار.  

 

 يمنع النظام ا"ساسي للمحكمة على وجه التحديد منح أضرار اتعاظية أو عقابية، كما يحدّ  .8

 أعلى مقداره راتب سنتين إ)ّ إذا كانت القضية استثنائية.  التعويض المالي وغير المالي بحد

 

ا)ستئناف أّنه فور إصدار المحكمة  من الفقه الراسخ لكل من محكمة المنازعات ومحكمة .9

حّمل المسؤولية القانونية للُمدعى عليه، فإّن المبدأ الساري في تحديد استحقاق التعويض حكماً ي

الوضع نفسه الذي كان سيكون فيه لو روعي ا)لتزام التعاقدي،  يقضي بإعادة المدعي/المدعية في
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-Warren 2010ھذا بقدر ما يمكن للمال تحقيق ذلك (حكم محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف رقم 

UNAT-059( ؛ كما ) يمكن منح تعويض في حال عدم معاناة ضرر. وعليه؛ يترتب على

ت في خسارة أو ضرر (محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف العقد تسببالمدعين أن يثبتوا أّن انتھاكات 

 .)Antaki 2010-UNAT-095والحكم  Sina 2010-UNAT-094في الحكم 

 
  JFO/2012/018القضية رقم 

 
  التحقيق الكامل  . أ

 
أفادت المحكمة أّنھا لم تقبل حجة المدعية  )2013( 033من الحكم رقم  107في الفقرة  .10

التي تقول فيھا إّنه كان ينبغي إجراء تحقيق كامل في "حادثة براد الماء"؛ ويعود سبب عدم قبول ھذه 

 الحجة إلى عدم وجود وقائع أخرى تحتاج إلى التقرير، وعليه؛ ) ُيمنح ھذا ا)نتصاف. 

  

 نسخة من تقرير التقييم التمھيدي  . ب

 

 نسخة من تقرير التقييم التمھيدي خ�ل مجريات ھذه القضية. مدعية تسلّمت ال .11

  

من مديرة الموارد  2011أكتوبر/تشرين ا"ول  4فسخ الرسالة المؤرخة   . ت

 البشرية، وإلغاء ھذه الرسالة وسحبھا

 
)، أفادت المحكمة بأّنه كانت توجد مادة كافية 2013( 033من الحكم رقم  107في الفقرة  .12

 أكتوبر/تشرين ا"ول 4القانوني لتوجيه التذكير، الوارد في الرسالة المؤرخة رت ا"ساس وفّ 

، بتحلي موظفي ا"ونروا بمستوى عاٍل من المھنية في التفاع�ت الشخصية ) سيما عند 2011

 نشوب خ�فات مھنية. وعليه؛ ) ُيمنح ھذا ا)نتصاف. 

  

 ا)عتذار الرسمي الكتابي  . ث
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توجيه أمر بإصدار اعتذار ليكون من بين أسباب تعتبر المحكمة أّن من غير المناسب  .13

ا)نتصاف، فمن صميم طبيعة ا)عتذار أن يكون طوعياً؛ أّما أن تأمر المحكمة شخصاً با)عتذار 

ولئن كان يجوز للمحكمة تشجيع طرف على ا)عتذار  ؛فذلك في نظر المحكمة عمل ) طائل منه

الظروف م�ئمة، إ)ّ أّن أمر ذلك الطرف با)عتذار سيجافي الممارسة السليمة لسلطات عندما تكون 

 المحكمة.

  

 تعويضات عن ا"ضرار الناجمة عن المعاناة التي سببتھا الحادثة  . ج

 

 033من الحكم رقم  108و 107لقد نجحت ھذه الدعوى جزئياً كما ورد في الفقرتين  .14

ُيقضى بتعويض منفصل بل سُتقّيم التعويضات عن الضرر المعنوي أدناه على  )، لكن )2013(

 من ھذا الحكم. 25ھيئة منحة واحدة، وذلك ابتداًء من الفقرة 

  

  JFO/2012/018القضية رقم 

   

إعادة المدعية للعمل في وظيفتھا رئيسًة لبرنامج ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية في مكتب   . أ

 إقليم ا"ردن.

 

المدعية موقفاً ثابتاً في جميع مراحل ھذه ا!جراءات القضائية، وذلك بالتأكيد على التزمت  .15

أّنھا ُنقلت نق�ً غير قانوني من وظيفة رئيسة برنامج ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية في مكتب إقليم 

، عاماً خدمة ناصعة السجل 25ا"ردن. وقّدمت المدعية بينة لم ُيطعن فيھا، وھي تقديمھا طوال 

والتزامھا الكامل بعملھا، وھو عمل تتمتع بالخبرة الم�ئمة له، ولھا فيه سجل إنجازات ُمثَبت. وقالت 

المدعية إّن الوكالة تحركت لملء وظيفتھا بأسرع وقت ممكن "!غ�ق الباب أمامي"، كما أشارت 

تعيين موظف آخر في عملية إلى أّنھا حاولت تجميد عملية ا)ستقدام برفع طلب إلى المحكمة لتعليق 
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وكانت المدعية واضحة في موقفھا  .1وظيفتھا إلى حين حل قضيتھا أمام المحكمة لكّن طلبھا ُرفض

بأّنه ) يوجد مبلغ مالي يعوضھا عن خسارة وظيفتھا السابقة، وأّن رفض قاضية أخرى في المحكمة 

 .فعلياً  المؤقت أغلق الباب أمام عودتھالطلبھا ل�نتصاف 

 

الُمدعى عليه بينة مفادھا أّن الشاغل الحالي للوظيفة صاحب أداء ُمرٍض وأّنه ُعين بأثر  قّدم .16

بموجب عقد محدد ا"جل لفترة مبدئية مدتھا سنتين. ووفقاً  2012أغسطس/آب  1يسري من 

للممارسة المعتادة يجوز تمديد ھذه المدة ث�ث سنوات أخرى تليھا ث�ث سنوات أخرى، وبناًء على 

في ضوء الحكمين القضائيين الصادرين في ھذه  ضعلمراجعة الوتتاح الفرصة للوكالة ذلك س

. وكان شاغل الوظيفة يحمل عقداً غير 2014أغسطس/آب  1القضية، وذلك في موعد أقصاه 

يمكن نقله إليھا !تاحة  20، و) توجد حالياً وظائف أخرى بدرجة 2011محدود المدة منذ عام 

ة، كما ) ُيتوقع توفر وظائف بھذه الدرجة. وتتمثل حجة الُمدعى عليه بإيجاز المجال لعودة المدعي

نادرة و) ُيحتمل ظھور وظيفة مناسبة في المستقبل المنظور، بيد أّن  20في أّن الوظائف بالدرجة 

ھذه الحجة تدعم حجة المدعية القائلة إّن عاقبة القرار غير القانوني القاضي بنقلھا من وظيفة رئيسة 

ضرراً يتعذر إص�حه. ومن لھا برنامج ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية في مكتب إقليم ا"ردن سببت 

الضمانات الرئيسية للمادة القانونية التي تنص على ا)نتصاف المؤقت، كما ھي مثبتة بصورة وافية 

لتدابير با مستخفمن الت�عب التعسفي والفي ھذه القضية، أّن القصد منھا منع الُمدعى عليه 

بإغ�ق الباب أمام  السليمة للعدلقامة ا!ط حباإالذي ُيراد به  ، والمقصود بذلك ھو الت�عبا!جرائية

 )). 2013( 33ا)نتصاف الناجع في حالة نجاح الدعوى (انظر الحكم رقم 

 
دعى مفادھا أّنه نظراً للصعوبة التي واجھھا المُ  الُمدعى عليه حجةً  ممثلةُ قّدمت اNنسة برتنل  .17

يمكن نقل المدعية أو خليفتھا إليھا ينبغي للمحكمة  20عليه لعدم وجود وظائف مناسبة بدرجة 

من النظام ا"ساسي وأن تحدد مبلغ  10(أ) من المادة 5استخدام ص�حيتھا المندرجة تحت الفقرة 

ة اNنسة تعويض يجوز للُمدعى عليه دفعه بد)ً من فسخ القرار ا!داري المطعون فيه؛ بيد أّن حج

                                      
1
، رفضت المحكمة طلب المدعية قائلة إّن "... المحكمة غير مقتنعة 2012أغسطس/آب  13) المؤرخ 2012( 031بموجب ا"مر رقم   

ستعاني أضراراً يتعذر إص�حھا ...وفي حال نجاح دعوى المدعية أمام المحكمة، فلن تعاني المدعية ضرراً يتعذر إص�حه أّن المدعية 
  ." أمر ممكن في المستقبلما في تاريخ  أي انتصاف في منحتعويض التأخر  وذلك "نّ 
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. أو)ً، تسري برتنل ) تتفق مع الوقائع المقررة و) مع التفسير الصارم للمادة القانونية المذكورة

من النظام ا"ساسي للمحكمة على القرار ا!داري المطعون فيه الذي  10(أ) من المادة 5الفقرة 

ثانياً، التزم الُمدعى عليه على الدوام بقوله إّن نقل  ".التعيين، أو الترقية، أو إنھاء الخدمة"بـُيعنى 

بياً، أّما قرار المحكمة اعتبار النقل القسري للمدعية المدعية كان إجراًء إدارياً وليس إجراًء تأدي

(أ). 10.5إجراًء تأديبياً مستتراً ف� يعمل بحد ذاته على نقل القضية لتصبح ضمن نطاق المادة 

ستطيع الُمدعى عليه تغيير موقفه في خضم ا"حداث خ�ل جلسة تتناول وع�وة على ذلك، ) ي

بالقول إّنه كان نق�ً إدارياً وأن يقّدم اNن حجة خ�ل نظر المحكمة في أسباب المسؤولية القانونية 

إلى القول إّن الحالة كانت حالة تعيين أو ترقية أو إنھاء خدمة، فعلياً ا)نتصاف، وھي حجة ترقى 

 تكن كذلك. فھي لم 

 
من حيث المبدأ وا!دارة الرشيدة أّنه ، ) بد من التذّكر فيما يخص مسألة ا)نتصاف الناجع .18

ً انطباق ) ينبغي إعطاء المواد القانونية التي ُصممت للتعامل مع ظروف محددة أوسع يخالف  ا

لتطبيق السليم ؛ ففعل ذلك سيحبط االمقصد الواضح للجمعية العامة ل[مم المتحدة أو يتعارض معه

حماية الحقوق والمسؤوليات، وسيقّوض النظام  على التداعيات ذاتھاكون له تللقانون ويفسده، وس

ويعطي النظام  الرسمي !قامة العدل داخل ا"مم المتحدة وفي وكا)تھا وصناديقھا وبرامجھا.

وقد فعلت المحكمة  ا"ساسي للمحكمة المحكمَة السلطة ل[مر بفسخ القرار ا!داري المطعون فيه،

 )، و) يوجد سبب للتخلي عن ذلك ا"مر. 2013( 033من الحكم رقم  142ذلك في الفقرة 

 
، وھو )2013( 033من الحكم رقم  142تؤّكد المحكمة امر الصادر عنھا في الفقرة  .19

امر القاضي بفسخ قرار نقل المدعية من وظيفة رئيسة برنامج ا7غاثة والخدمات ا�جتماعية في 

 مكتب إقليم اردن. 

 
 شطب رسالة اللوم الكتابي من ملف المركز الرسمي الخاص بالمدعية.  . ب

 
، فسخت المحكمة القرار القاضي بإصدار رسالة لوم 033من الحكم رقم  142الفقرة  في .20

 كتابي.
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)، وھو 2013( 033من الحكم رقم  142تؤّكد المحكمة امر الصادر عنھا في الفقرة  .21

 .شطب رسالة اللوم الكتابي من ملف المركز الرسمي الخاص بالمدعيةامر القاضي ب

  

ن وظيفة رئيسة برنامج ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية في مكتب إلغاء قرار نقل المدعية م  . ت

  إقليم ا"ردن.

 

)، فسخت المحكمة قرار نقل المدعية إلى 2013( 033من الحكم رقم  142في الفقرة  .22

 . وظيفة جديدة

  

 فسخ قرار وقف المدعية عن العمل وقفاً ب� أجر مدة أسبوع   . ث

 

، أمرت المحكمة بفسخ قرار وقف المدعية عن العمل 033من الحكم رقم  142الفقرة  في .23

 وقفاً ب� أجر مدة أسبوع. 

 

)، وھو 2013( 033من الحكم رقم  142تؤّكد المحكمة امر الصادر عنھا في الفقرة  .24

التي كانت  بأن يدفع الُمدعى عليه للمدعية مبلغ الراتب وغيره من العوائد والمنافع امر القاضي

جميع سجل الوقف عن العمل من ملف المركز ستتلقاھا لو� وقفھا عن العمل؛ كما يجب شطب 

    الرسمي الخاص بالمدعية. 

 
   ية)واضرار المعنعن تعويضات الالتعويضات عن اضرار غير المالية (

   

 
المدعية تعويضات غير محددة عن ا"ضرار المعنوية في كل من القضية رقم  تلتمس .25

JFO/2012/018 ورقم ،JFO/2012/025  . 
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أّن التعويض عن ا"ضرار غير المالية ينبغي أن ترى المحكمة ھناك مسألة مبدأ مفادھا أّن  .26

) أن يقوم على أساس الراتب ا"ساسي الصافي، ففي المحصلة تقّيم  إجمالييكون على ھيئة مبلغ 

المحكمة درجة الضرر الذي تعرض له الفرد ومن ثم تحدد مقدار التعويض بناًء على ذلك، علماً أّن 

ھذه العملية ) ترتبط بمركز الفرد أو أقدميته، وبذلك ) ينبغي أن يرتبط التعويض بما يكسبه الفرد 

الفعلي والضرر المعنوي اللذين عاناھما الفرد. والواجب أن ُتقّيم كل قضية  كربل بالأو بمنزلته ب

، وعلى الطريقة التي عومل التي يمتاز بھا الفرد عن غيرهبناًء على وقائعھا وعلى السمات الفريدة 

كمة الطريقة في الفرد المعني (انظر على سبيل المثال أحكام محتلك بھا، وعلى ا"ثر الذي أحدثته 

-Warren 2010و Solanki 2010-UNAT-044ا"مم المتحدة ل�ستئناف ذات ا"رقام 

UNAT-059 وIanelli 2010-UNAT-093 وZhouk (2012-UNAT-224) . ويؤدي

 اتباع مقاربة قائمة على مبادئ إلى الحد من خطر جعل التعويضات غير متناسبة مع ا"ضرار. 

 
 Abdel Khaleqفي الحكم رقم تعتمد المحكمة المبادئ التي وضعتھا  .27

UNRWA/DT/2013/022،  منه؛ وتقوم ھذه المبادئ على أّن تقييم  84وتحديداً في الفقرة

 مسألة منح تعويضات عن الضرر المعنوي أو عدم منحھا ينبغي أن يأخذ الخطوات التالية: 

 
 

 ع�ً. ينبغي التوصل إلى نتيجة بشأن معاناة المدعي، أو عدم معاناته، ھذا الضرر ف  ) أ(

 

 إذا لم يعاِن ھذا الضرر ف� أساس للحكم بالتعويض عنه.   ) ب(

 
لمستوى  إذا عانى ھذا الضرر، فسيكون من المھم للمحكمة أن تضع تحديداً وقائعياً   ) ت(

الضرر مع تذّكر أّن مشاعر ا)نزعاج، وا!جھاد، والقلق، والضرر النفسي وجميع 
المقومات التي تشّكل فرادى أو متراكمة ما ُيشار إليه بمصطلح "أضرار معنوية" تتراوح 
في درجة شّدتھا. في أحد طرفي السلسلة يكمن مستوى أدنى من الشّدة، وفي طرفھا اNخر 

من الشدة، وبين ھذين النقيضين القصويين يكمن مستوى م�ئم، يمكن مستوى كبير 
والمحكمة مؤتمنة حسب ا"صول "داء مھمة تحديد ھذا المستوى بعدما رأت أو استمعت 

 للشخص الذي قّدم ا"دلة ووصف مشاعره وحالته العاطفية. 
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م يجب أن تطمئن المحكمة إلى أّن الضرر الموصوف يمكن نسبه إلى الفعل الذي أقد  ) ث(
 عليه الُمدعى عليه. 

 

في الحا)ت التي يكون فيھا الفعل غير الشرعي مرتكباً بصورة كيدية، أو كان مستبداً وب�    ) ج(
إبداء ا)عتبار الواجب للمخاوف الشرعية لدى الموظف ومشاعره، ف� بد أّنه فاقم مشاعر 

 الكرب وسيؤدي بناًء على ذلك إلى تعويض أكبر. 

 
الحسبان أّن التقييم الذي جرى التوصل إليه ينبغي أن يكون  على المحكمة أن تأخذ في  ) ح(

م�ئماً للضرر المتكبد، فمنح مبلغ تافه سيؤدي إلى انعدام الثقة في السياسة المكونة "ساس 
أحكام التعويضات ھذه، وإلى مثل ذلك سيؤدي منح تعويض مفرط؛ وبناًء على ذلك؛ على 

 ب. المحكمة أن تتذكر مبدأ الم�ئمة والتناس

 
أخيراً، سُتذّكر المحكمة نفسھا بأّنھا ) تملك ص�حية منح أضرار اتعاظية أو عقابية، وأّن    ) خ(

 ما ستمنحه يجب أن يكون تعويضياً بالفعل. 

   

كان متوسط مبلغ التعويض عن الضرر غير المالي في ا"حكام النھائية لمحكمة ا"مم  .28

 31إلى  2009يوليو/تموز  1المتحدة للمنازعات ومحكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في الفترة من 

 الوثيقة من 147دو)ر أميركي (انظر الفقرة  17,000ھو  2012ديسمبر/كانون ا"ول 

A/68/346أغسطس/آب  23ر ا"مين العام عن إقامة العدل في ا"مم المتحدة المؤرخ تقري ي، وھ

دو)ر أميركي نقطة مرجعية مفيدة عند تقييم  17,000). وبناًء على ذلك، يشّكل مبلغ الـ2013

التعويض عن الضرر غير المالي مع ا"خذ في الحسبان، بطبيعة الحال، أّن الظروف في أي قضية 

 . من ذلك تعويض أكثر أو أقلبعينھا قد تسّوغ منح 

 

تقبل المحكمة البينة التي قدمتھا المدعية وشاھدتھا اNنسة ريم أبو كشك على ا"ثر المدمر  .29

و) سيما الطريقة  )2013( 033طال المدعية بسبب القرارات التي تناولھا الحكم رقم الذي 

و)ية رجة جامعية عليا من جامعة ا)ستبدادية والتعسفية التي اُتخذت بھا. وتحمل اNنسة أبو كشك د

في مرحلة مرخصة من و)ية نيويورك؛ وأمضت ضمن تدريبھا  نفسية نيويورك وھي ُمعالجة

ساعة بصفة متدربة داخلية في ميدان الصحة  800الدراسات العليا في مجال علم النفس والدراما 
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رخصتھا من و)ية ساعة من العمل الخاضع لaشراف قبل الحصول على  1,000النفسية، و

لھا في وظيفة نائبة رئيسة  نيويورك. وكانت اNنسة أبو كشك تعرف المدعية جيداً عندما عملت نائبةً 

؛ 2007ابتداًء من عام  عامين ونصفلإدارة ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية في ا"ردن في الوكالة 

ّدمتھا باعتبارھا شخصاً يتمتع حرة؛ وتقبل المحكمة البينة التي قنفسية وھي تعمل اNن معالجًة 

الذات، وت�حظ المحكمة أيضاً أّنه لم تسنح الفرصة لbنسة أبو بالخبرة الم�ئمة في ھذه المسألة ب

 على مدىكشك أن تقّيم الحالة العاطفية للمدعية قبل ا"حداث المعنية فحسب بل بعدھا أيضاً، وذلك 

غير ، وكذلك بعد العديد من اللقاءات 2012و 2011أكثر من عشر جلسات ع�جية في عاَمي 

درجة عالية من  2011منذ ذلك الحين. وقد وصفت المدعية بأّنھا أظھرت في أواخر عام الرسمية 

، كما تأثر مستوى ا)تصال لديھا اج النفسي والقلق والعزلة والمشاعر العميقة بالتعرض للظلما)ھتي

المزمنان في شھيتھا ل[كل وعانت فقدان  القلقجھاد وأفراد عائلتھا المباشرين. وأّثر ا!) سيما مع 

الوزن، وتفاقم شعورھا بالعزلة "ّن ا!دارة منعتھا من التحدث إلى زم�ئھا وتلقي المكالمات الھاتفية 

بصورة وثيقة معظم حياتھا المھنية، وازداد شعورھا أو زيارة المنظمات المجتمعية التي عملت معھا 

اNنسة أبو كشك خ�ل ا)ستجواب عن السبب وُسئلت  قصائھا بھذا الشكل.إ بالعزلة والقنوط بسبب

المذكورة، وُطلبھا إليھا إبداء رأيھا المھني إزاء ما  الفترةطوال وراء حالة القلق التي أبدتھا المدعية 

ع نقلھا من وظيفتھا، وعزلتھا، ومنعھا من التواصل م: "إّن السبب ھو قالته المدعية، فأجابت بالقول

يمھا استند إلى الزم�ء والمنظمات المجتمعية؛ لقد ُشلّت." وقّدمت اNنسة أبو كشك شرحاً مفاده أّن تقي

معرفتھا لحالة المدعية قبل ھذه ا"حداث، والوصف الذي قّدمته أ) وھي:  عدد من الم�حظات،

ستطاعت فعله، المدعية، وما سمعته من آخرين، وم�حظتھا لما كان يحدث في ا!قليم. وكل ما ا

وا!جھاد "ّن القلق كان التعامل مع ا"عراض ومعالجة والحد من مستويات  ،نفسية بصفتھا ُمعالجة

السبب الكامن وراء ذلك كان خارج سيطرة المدعية وسيطرتھا. وعندما ضغط القاضي الشاھدة 

، ومع تحدث إليّ كانت تعندما في البداية، ، قالت الشاھدة "من عدمه وجود مبالغة احتمال ليعرف

ظھور ا"شياء، أصبح ا"مر مركباً (معقداً)، وكانت ا"مور تحدث خارج سيطرتھا. لقد كان تطوراً 

 منظماً وليس مبالغاً فيه، وكان أمراً حقيقياً، وكان كابوساً لھا."

 



                                                                              Cases Nos.: UNRWA/DT/JFO/2012/018 

                                                                                                                              UNRWA/DT/JFO/2012/025 

                                                                                                                              UNRWA/DT/HQA/2013/006  

     Judgment No.: UNRWA/DT/2014/005  

 

 

Page 13 of 18 

 إبعادھا القسري من وظيفتھا عليھا كما يلي:  / شرحت المدعية التأثير الذي أحدثه نقلھا .30

 
  

الحياة المھنية  هإلى بناء ھذ تطلعدّمروا حياتي وحياتي المھنية، وقد كنت أ لقد

بحماس. وكانت حياتي المھنية قضية كان لي الفخر بأن أكون جزءاً منھا. لقد بنيت 

حياة مھنية ولدي الكثير من المعارف في مجال التنمية؛ ثم اجُتثثت من وظيفتي، ولم 

تلقيت مكالمة رسمية  2011سبتمبر/أيلول  19تستطع الوكالة ا)نتظار حتى، ففي 

من الرئاسة العامة في عّمان تطلب مني تفّقد بريدي ا!ليكتروني وُتعلمني أنني 

  أوِقفت عن العمل. 

  

قلبية ولم أستطع النوم، ويمكنني التحدث  نوبةلقد كنت مرتبكة، وكدت أصاب ب

قد عقلي ولم أستطع ساعات عن ھذا. لقد كنت مصدومة ومتألمة ومكتئبة، وكدت أف

ة في الرسالة باطلة مئة في المئة؛ وقد أعلِمُت تصور ما حدث، وكانت التھم الوارد

، وقد دفعتني أّنه في حال ثبوت المزاعم فستكون العقوبة الفصل بإجراءات موجزة

  لغة التھديد ھذه إلى الجنون. 

  

دث إلى أي لقد أبقيُت في جھل عّما يجري، وُطلب إلّي في الرسائل عدم التح

، وجاء موظف من ا"ونروا شخص. لقد أوقِفت عن الحياة وليس فقط عن عملي

  ليأخذ سيارتي من منزلي وشعرت با!ذ)ل. 

  

لم أخبر زوجي تلك الليلة، وفي اليوم التالي كنت أبكي بجنون، وكدت أفقد وعيي، 

دقائي وكنت في حالة فظيعة، فقد أحببت عملي "ّنه كان شغفي [...] طلبت من أص

أن يدافعوا عن قضيتي إذا ُمت. وكان جيراني يطرحون أسئلة عن السيارة؛ لقد 

  . المھنية دمروا حياتي
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على الصعيد الشخصي، كان من الصعب جداً على عائلتي التعامل معي، ولم 

أستطع المشاركة في أحداث عائلية مھمة، فقد احتاج إلّي ابني في زفافه ولم أستطع 

، ونشأ أطفالي بدون أن أتمتع بذلك فع�ً ثم ُدمرت كنت مشلولةي وتالتمتع بحفيد

، وقد حماني e رغم في الرئاسة العامةھناك جماعة ضغط قوية وحياتي المھنية. 

  ھذه الجماعة. 

 

 
 فرّدت بالقول:  ُسئلت المدعية عّما تنشده من إنصاف .31

  

، يوم من حياتيخر Nأريد العودة إلى وظيفتي بالوضع السابق حتى لو كان ذلك 

، وقد أرادوا ملء الوظيفة بأسرع و) يوجد تعويض يغنيني عن إعادتي إلى وظيفتي

  وقت ممكن ليسدوا الباب أمامي. 

  

مفادھا أن أنتظر نتيجة شكوى ا)نتقام ثم ملِئت تسلّمت رسالة من المفوض العام 

ب، لكّن المحكمة رفضت الطل وظيفتي، وقد طلبُت تجميد عملية ملء الوظيفة

بصورة منھا لملء الوظيفة شھراً واحداً، وقد أقصيُت  حقيقيةواستغرقت العملية ال

  ممنھجة. 

  

[الشاغل الحالي لوظيفة رئيس برنامج ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية  م[وعندما 

في مكتب إقليم ا"ردن] وظيفتي كانت وظيفته في الرئاسة العامة شاغرة؛ ولو كانت 

  عوني فيھا. لديھم نوايا حسنة لوض

  

السابقة لكّنه سأل إن كانت  أقر القاضي أّن ا"ولوية ا"ولى للمدعية كانت أن ُتعاد إلى وظيفتھا

المدعية مھتمة في وظيفة ذات أقدمية في إدارة ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية في الرئاسة العامة 

  ل[ونروا في عّمان فأجابت المدعية: "أنا أحب العمل في ا!قليم، وأريد وظيفتي السابقة". 
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وا)ستبداد والتعسف على يد  لمعاملة شديدة من ا!جحاف ) شك في أّن المدعية تعرضت .32

 4.1مديرين كبار عجزوا عن التحلي بأسمى المعايير التي يطلبھا النظام ا"ساسي للموظفين رقم 

على الموظفين التصرف في جميع ا"وقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم الذي ينص على ما يلي "

        خدمة دولية."  موظفي

 
وافياً للمحاولة الرامية إلى تشنيع شخصية المدعية  ) وصفاً 2013( 033يورد الحكم رقم  .33

!ثبات التھم،  الة نفسھا، وھو تحقيق لم يجد بينةً وأمانتھا ونزاھتھا. ورغم التحقيق الذي أجرته الوك

الميدان  واصلت الوكالة التشبث بالمزاعم ضدھا. ونظراً إلى التاريخ الطويل للمدعية من الخدمة في

محلي، فإّن من المؤذي والُمضر على نحو خاص بسمعتھا كان الزعم أّنھا مع منظمات المجتمع ال

بتھديدھم استخدمت منصبھا !جبار منتفعين من الزرقاء/ماركا على ا)نضمام إلى ا)حتجاج 

السمعة المھنية للمرء ب ؛ و) أضرّ بحرمانھم من المنافع التي يتلقونھا من الوكالة إ)ّ إذا انصاعوا

ونزاھته من مثل ھذا الزعم الذي فّنده التحقيق الذي أجرته الوكالة نفسھا. وقد رفض المديرون 

مصدرھا سوء أنفسھم طلبوا إجراءه، وأسلموا أنفسھم لتأثيرات  مالتحقيق وھالمعنيون نتائج 

معقول وصفھم بأّن لديھم ال خالفتصوراتھم، والنميمة، وا!شاعات التي أذاعھا أولئك الذين ) ي

لت العداء ملحياة المھنية للمرء وعمله القول إّن المدعية حدوافعھم الخاصة. ومن المزاعم المضرة با

عاماً، ولم  25تجاه الموظفين الدوليين، وھو زعم لم ُيذكر قط في تقييمات أدائھا على مر أكثر من 

دو أّنه شّكل جزءاً من السبب لنقل المدعية. وكما من بينة لدعم ھذا الزعم الخطير الذي يب أثرٌ  ُيقّدم

)، نفى السيد تيكنبيرغ الذي عرف المدعية نحو 2013( 033من الحكم رقم  136ُوجد في الفقرة 

عشرين عاماً أي إيحاء بأّنھا لم تنسجم مع الموظفين الدوليين أو أّنھا حملت سوء نية تجاھھم. إّن 

بناًء على وقائعھا ا"ثر، وھذه الحالة استثنائية  الغالمثبتة بالضرر الذي سببته ھذه المزاعم غير 

 المحددة وتسّوغ منح تعويض أكبر. 
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وضع  ستختلف الظروف الوقائعية من حالة إلى أخرى وستجري المحكمة ما أمكنھا عمليةَ  .34

ھذه لتحديد المستوى الم�ئم في كل حالة على حدة. والوقائع في  ةنقاط مرجعية للتعويضات المختلف

كبار ينتھكون أصول ا!جراءات العادلة ويقّوضون القواعد  فقد تورط فيھا مديرونالقضية فظيعة، 

التي اقتضى واجبھم صونھا. وأّدى ا"ثر التراكمي للطريقة التي عوملت بھا ذاتھا والممارسات 

الضرر ) وصفاً وافياً، إلى درجة عالية من 2013( 033المدعية، كما يصفھا حكم المحكمة رقم 

 ذروة سلم التعويضات الحالي. يقع فيالمعنوي الذي يسّوغ منح تعويض 

 
عن الضرر غير المالي في ھذه القضايا، أخذت في عملية تحديد مبلغ التعويض الم�ئم  .35

المحكمة في ا)عتبار أحكام محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف التي تناولت درجة كبيرة من الضرر 

حكم محكمة ا"مم من حيث الحجم، وانظر مث�ً منح تعويضات مشابھة غير المالي مما أسفر عن 

ت فيه منح تعويض مقداره الراتب (وتثبّ  Chen 2011-UNAT-107المتحدة ل�ستئناف 

؛ )لقاء ضرر غير مالي P-4على الدرجة الفنية الرابعة  ةلموظفا"ساسي الصافي لستة أشھر 

(وتثّبت فيه  Appellant 2011-UNAT-143وانظر حكم محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف رقم 

 Cabreraالعاطفي)؛ والحكم رقم  كربال عندو)ر أميركي  40,000منح تعويض مقداره 

2012-UNAT-2015  ضرر غير مالي إلى ما مقداره  عن(وفيه تخفّض التعويض الممنوح

(وفيه  Abubakr 2012-UNAT-272أشھر)؛ والحكم رقم  10ا"جر ا"ساسي الصافي لـ

دو)ر  25,000دو)ر أميركي إلى  40,000ضرر غير مالي من  عنتخفّض التعويض 

 30,000(وفيه تثّبت تعويضاً مقداره  Goodwin 2013-UNAT-346لحكم رقم وا ،أميركي)

(وفيه تثّبت  Appleton 2013-UNAT-347، والحكم رقم ضرر غير مالي دو)ر أميركي عن

 العاطفي). كرب دو)ر أميركي عن ال 30,000تعويضاً مقداره  

 
الصادرة عن محكمة ا"مم  با!ضافة إلى ذلك، أخذت المحكمة في ا)عتبار ا"حكام التالية .36

اً مقداره تعويض(وتمنح فيه المدعي  Garcia UNDT/2011/068المتحدة للمنازعات: 

يركي عن خسارة غير مالية بما في ذلك الضرر العاطفي وما نجم عنه من أمدو)ر  50,000

الذي يمنح ( Finnis UNDT/2012/200تدھور في صحته والضرر الذي طال سمعته؛ والحكم 
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 Nguyen-Kroppوالحكم  ؛2دو)ر أميركي عن ا"ضرار المعنوية) 50,000تعويضاً مقداره 

and Postica UNDT/2013/176  دو)ر أميركي عن  40,000تعويضاً مقداره (وتمنح فيه

 خسارة غير مالية).

 
عن تعويضاً دو�ر أميركي  40,000يؤمر أن يدفع الُمدعى عليه إلى المدعية مبلغ  .37

 معنوية.اضرار ال

 
  

 ا�نتصاف 

 
، )2013( 033من الحكم رقم  142تؤّكد المحكمة ا"مر الصادر عنھا في الفقرة رقم  .38

رئيسة برنامج ا!غاثة والخدمات ا)جتماعية وھو ا"مر القاضي بفسخ قرار نقل المدعية من وظيفة 

     . في مكتب إقليم ا"ردن

 
)، وھو 2013( 033من الحكم رقم  142تؤّكد المحكمة ا"مر الصادر عنھا في الفقرة  .39

 ا"مر القاضي بشطب رسالة اللوم الكتابي من ملف المركز الرسمي الخاص بالمدعية.

 
)، وھو 2013( 033من الحكم رقم  142تؤّكد المحكمة ا"مر الصادر عنھا في الفقرة  .40

والمنافع التي كانت ا"مر القاضي بأن يدفع الُمدعى عليه للمدعية مبلغ الراتب وغيره من العوائد 

ستتلقاھا لو) وقفھا عن العمل؛ كما يجب شطب جميع سجل الوقف عن العمل من ملف المركز 

 الرسمي الخاص بالمدعية.

 

عن تعويضاً دو)ر أميركي  40,000يؤمر أن يدفع الُمدعى عليه إلى المدعية مبلغ  .41

 ا"ضرار المعنوية.

 

                                      
2
  ھذا الحكم قيد ا)ستئناف أمام محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف.  
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 الخGصة

يوماً من التاريخ الذي يصبح  60خ�ل متقدمة الذكر في المبالغ دفع ب يؤمر الُمدعى عليه .42

الحكم فيه واجب التنفيذ، وخ�ل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا"ميركي كما ھو محدد في 

، فسيضاف ما مقداره خمسة المحددة يوماً  60خ�ل مدة الـفي ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .رئيسي ا"ميركي حتى تاريخ الدفعلفي المئة إلى سعر الفائدة ا

  

  

     (ُوقـgع) 

  القاضي غ�م ميران

  2014مارس/آذار  13 بتاريخ

 

  

  2014مارس/آذار  13بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـgع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


