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  مقدمة

 

ا حكم في وسائل ا)نتصاف التي يستحقھا المدعي بعد الحكم رقم ھذ .1

UNRWA/DT/2013/035  035("الحكم رقم  2013أكتوبر/تشرين ا!ول  1المؤرخ 

)") الذي وجدت فيه المحكمة أن قرار إنھاء تعيين المدعي كان معيبا إجرائيا. وفسخت 2013(

يه بأن يدفع لنھاء التعيين محدد ا!جل للمدعي قبل تاريخ انقضائه وأمرت المدعى عالمحكمة قرار إ

إلى المدعي الراتب وا!جور والمنافع ا!خرى التي كان سيستحقھا لو استمر عقده حتى تاريخ 

 انقضائه.

  

من الحكم رقم  135و 134ُعقدت جلسة بموجب الفقرتين  2014فبراير/شباط  10في  .2

للبت فيما إن كانت ھناك أدلة كافية لدعم منح تعويضات عن ا!ضرار  )2013( 035الحكم رقم 

وُدعي الطرفان إلى التطرق إلى المعنوية، وإن كان الحال كذلك سيصار إلى تحديد المبلغ الم�ئم. 

ع وظھر عبر مطالبة المدعي لنفقات سفر بعد إنھاء عقده، ومّثل المدعي نفسه في جلسة ا)ستما

فية من نيويورك؛ في حين مثل المدعى عليه السيد موسز أوجاكول الذي حضر الوصلة الھات

شخصيا. استدعى المدعى عليه السيدة كريستينا كيسنغا مسؤولة الموارد البشرية �عطاء ا!دلة 

 بشأن سفر المدعي وا)ستحقاقات المرتبطة به بعد إنھاء تعيينه. 

 

بداية جلسة ا)ستماع استفسرت المحكمة إن كان المدعى عليه دفع إلى المدعي أي مبالغ  في .3

)، فقال محامي المدعى عليه إن المدعى عليه كان ينتظر الحكم 2013( 035بعد الحكم رقم 

النھائي في وسائل ا)نتصاف. وفي المرافعات الختامية طلب محامي المدعى عليه أن ُيستخدم 

الخدمة، الذي ُدفع إلى المدعي، ليقابل الراتب وا)ستحقاقات المترتبة عليه. والمسائل  ھاءإناستحقاق 

 ا!ربع التي سيبت فيھا في ھذا الحكم ھي كما يلي: 

 

ما ھو الراتب وا!جور والمنافع ا!خرى التي يستحق المدعي تسلمھا من المدعى   ) أ(

 )؟2013( 035من الحكم  132عليه بموجب الفقرة 
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مستحق لتسلم تعويض عن أي نفقات سفر تكبدھا بعد إنھاء ھل المدعي   ) ب(

 تعيينه من الوكالة؟ 

ھل ھناك أدلة كافية لدعم منح تعويضات عن الضرر المعنوي، وإن كان   ) ت(

الجواب نعم فما ھو المبلغ الم�ئم مع مراعاة ا!دلة والمبادئ المبينة في ا!حكام 

 للمنازعات.  السابقة لمحاكم المنازعات ومحكمة ا!مم المتحدة

ھل ينبغي استخدام استحقاق نھاية الخدمة الذي ُدفع إلى المدعي ليقابل   ) ث(

 المبلغ النھائي المستحق له؟ 

  

  القانون

  

  وسائل ا)نتصاف

 
 من النظام ا!ساسي لمحكمة المنازعات على ما يلي: 10من المادة  5تنص الفقرة  .4

  

  

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

  

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

على محكمة المنازعات، في الحا)ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون فيه بالتعيين، 
عليه أن  مدعىأو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضا مبلغ تعويض يجوز لل أو الترقية،

يختار دفعه بد) من فسخ القرار ا�داري المطعون فيه أو تنفيذ ا!داء المعين 
 المأمور به، وذلك رھنا بالفقرة الفرعية (ب) من ھذه الفقرة؛

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

  تعويض أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار.  
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ينص النظام ا!ساسي للمحكمة نصا صريحا على استثناء منح تعويضات اتعاظية أو تأديبية  .5

 كانت القضية استثنائية. يض المالي وغير المالي ھو راتب سنتين إ) إذاويضع سقفا للتعو

  

من الفقه الراسخ لكل من محاكم المنازعات ومحكمة ا)ستئناف أّنه فور إصدار المحكمة  .6

دعى عليه، فإّن المبدأ الساري في تحديد استحقاق التعويض ا يحّمل المسؤولية القانونية للمحكم

لتزام التعاقدي، ھذا بقدر يقضي بإعادة المدعي في الوضع نفسه الذي كان سيكون فيه لو روعي ا)

-Warren 2010-UNATما يمكن للمال تحقيق ذلك (حكم محكمة ا!مم المتحدة ل�ستئناف رقم 

)؛ كما ) يمكن منح تعويض في حال عدم معاناة ضرر. وعليه؛ يترتب على المدعي أن يثبت 059

 Sinaئناف في الحكم أّن انتھاكات العقد تسببت في خسارة أو ضرر (محكمة ا!مم المتحدة ل�ست

2010-UNAT-094  والحكمAntaki 2010-UNAT-095.( 

 

  

  الدولي المطالبات المتعلقة بالسفر

 

 
 على اWتي:  1.7ينص النظام ا!ساسي للموظفين الدوليين رقم  .7

  

رھنا بالشروط والتعاريف التي يضعھا المفوض العام، على الوكالة أن تدفع في 

  الحا)ت الم�ئمة نفقات سفر الموظفين ومعاليھم. 

  

 

المعنية بالسفر الرسمي  1.107تنص قاعدة النظام ا�داري للموظفين الدوليين رقم  .8

 للموظفين على ما يلي:

  

بالشروط المبسوطة في ھذه القواعد، على الوكالة أن تدفع نفقات سفر  رھنا  ) أ(

 تحت الظروف التالية: الموظف 



                                                                              Case No.: UNRWA/DT/HQA/2012/042                                              

                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2013/035                                                                                                                             

    

 

 

Page 5 of 16 

[...]  

  

)vi عند ا)نتھاء من الخدمة بموجب الفصل التاسع (IX  من النظامين ا!ساسي

  وا�داري للموظفين.  

 

 

عمان إلى كولومبيا  في جلسة ا)ستماع أقر المدعي أن الوكالة دفعت إليه تكاليف السفر من .9

ومن  2012مايو/أيار  8لدى انتھاء خدمته، كما نقلت الوكالة المدعي من عمان إلى نيويورك في 

. وھذا موثق في الملحقات في رد المدعى 2012مايو/أيار  9نيويورك إلى بوغوتا في كولومبيا في 

السيد باترك كرونين  ) وھو أيضا بموجب المذكرة الداخلية من2014( 003عليه على ا!مر رقم 

مارس/آذار  26الذي كان رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين، علما أن المذكرة تحمل تاريخ 

 ونصت على ما يلي: 2012

  

  سفر ا+عادة إلى الوطن

  

لك بموجب قاعدة النظام ا�داري رقم ستدفع الوكالة تكلفة سفر ا�عادة إلى الوطن 

ن إجازة زيارة الوطن المعترف به في من مركز عملك في عمان إلى مكا 1.107

  بوغوتا في كولومبيا أو إلى أي وجھة بديلة تختارھا. 

  

يد إلى بوغوتا كان عفي جلسة ا)ستماع الخاصة بوسائل ا)نتصاف ذكر المدعي أنه عندما أ .10

منفص� عن زوجته التي بقيت تعمل في عمان لصالح ا!ونروا، كما قال في دعواه وفي جلسة 

، وھذه مسألة لم تكن 2012أبريل/نيسان  21 في تزوجالخاصة بموضوع الدعوى أنه ا)ستماع 

أبريل/نيسان  2وأنھي تعيينه اعتبارا من  ،موضع نزاع وكانت معروفة لموظفين معينين في الوكالة

وانتھاء  2012أبريل/نيسان  21وھو اليوم التالي لزفافه. ويحتج المدعي أنه بعد زواجه في  2012

وكالة أصبح من معالي زوجته، وبالتي كان مستحقا بعد إعادته إلى كولومبيا !ن يوضع خدمته من ال
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في عمان باعتباره معال زوجته على نفقة ا!ونروا، وھو يطالب بتكلفة الرح�ت الجوية التي 

ووصل في  2012مايو/أيار  13حجزھا على نفقته الخاصة من بوغوتا إلى عمان عندما غادر في 

 13، ومن ثم العودة من عمان إلى بوغوتا عندما غادر ووصل في 2012 مايو/أيار 14

؛ كما يطلب مبلغ سداد لليونيسف التي دفعت إلى المدعي لكي يستقر في 2012يونيو/حزيران 

 .1نيويورك باعتباره معال زوجته

   

استحقاقات المدعي وزوجته بموجب عقد توظيفھا ليست موضوع الدعوى التي بتت فيھا  إن .11

)؛ وفي جلسة ا)ستماع الخاصة بموضوع القضية حذرت 2013( 035المحكمة في الحكم 

مستحقا المحكمة المدعي من محاولة توسيع نطاق القضية لتمتد إلى مظالم قدمتھا زوجته. وإذا كان 

معال زوجته فھذه مسألة تعود إلى زوجته لكي تثيرھا مع الوكالة، وإذا لم  ليوضع في عمان بصفته

تكن راضية بالنتيجة يمكنھا رفع دعوى أمام المحكمة. ولم يقنع المدعي المحكمة أن ھذه المسألة 

بموضوع دعواه القائمة أمام المحكمة؛ وبعدما نھضت الوكالة بالتزامھا بموجب قاعدة  مرتبطة سببيا

، ) تجد الوكالة أساسا للمطالبة بسداد تكاليف السفر 1.107ا�داري للموظفين الدوليين رقم  النظام

. وھذا الجزء 2012المرتبطة برحلته من كولومبيا إلى عمان والعودة في مايو/أيار ويونيو/حزيران 

 من دعواه مردود. 

 

كان المدعي يطلب في جلسة ا)ستماع الخاصة بوسائل ا)نتصاف استفسر القاضي فيما إن  .12

سداد النفقات المرتبطة في بالسفر من نيويورك إلى عمان لحضور جلسة ا)ستماع الخاصة 

بموضوع الدعوى شخصيا، فأجاب المدعي قائ� إنه لم يكن يطلب سداد ھذه التكاليف التي تقبلھا 

 على أنھا "خسارة إضافية". 

 

  

  المادي وأالضرر المالي 

 

                                      
1
  عادت زوجة المدعي إلى وظيفة في اليونيسف في نيويورك.  
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وسائل ا)نتصاف وفي الوثائق التي ُرفعت قبل الجلسة، سعى في جلسة ا)ستماع الخاصة ب .13

دو)را  500,758.84للحصول على تعويضات عن ضرر بمبلغ مقداره المدعي إلى تقديم مطالبة 

أميركيا اعترافا بخسارة مفترضة للدخل نتيجة ل]نھاء المبكر لعقده وا!ثر الناجم على قدرته على 

 السنوات التالية.إيجاد وظيفة مقارنة في ا!شھر و

  

) المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي 2013( 035من الحكم رقم  132أمرت الفقرة  .14

الراتب وغيرھا من ا!جور والمنافع التي كان سيستحقھا لو أن عقده استمر حتى تاريخ انقضائه. 

ق في من الحكم: فقد ُوظف المدعي بموجب عقد محدد ا!جل بدون ح 130وتكرر المحكمة الفقرة 

 –بقدر ما يمكن للمال فعل ھذا  –التجديد أو توقع له، وكما تقرر أع�ه يستحق المدعي !ن يوضع 

في الوضع نفسه الذي كان سيكون فيه لو أن الوكالة راعت التزامھا التعاقدي. ولو لم يتم إنھاء عقد 

إلى أدلة في جلسة ة المدعي لما كان على الوكالة التزام لتجديد عقد المدعي؛ كما استمعت المحكم

 9ا)ستماع الخاصة بموضوع الدعوى على أنه لم تكن ھناك نية لتجديد عقده بعد انقضائه في 

 . 2012يوليو/تموز 

 
فيما يخص خسارة الدخل واضح ولم  )2013( 035إن أمر المحكمة الوارد في الحكم رقم  .15

يكن مسألة مطروحة �عادة الفحص في الجلسة الخاصة بوسائل ا)نتصاف. وعلى أي حال، لم يقدم 

المدعي أدلة كافية ليثبت أن قرار إنھاء عقده قبل تاريخ انقضائه أسفر عن أثر ضار في قدرته 

نية بطبيعتھا وغير مدعمة بأي أدلة المستقبلية على الكسب، فقد كانت الحسابات التي قدمھا تكھ

 جوھرية تبين الصلة السببية، وبھذا فإن الدعوى المتعلقة بخسارة الدخل مردودة. 

 
ع إلى رئيسة قلم المحكمة، رف 2014فبراير/شباط  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

المدعى عليه بناء على طلب المحكمة جدو) يبين ا!جر واستحقاقات انتھاء الخدمة وا)قتطاعات 

 التي كانت ستسري لو أن عقد المدعي استمر حتى تاريخ انقضائه. 

 
أمرت المحكمة  2014فبراير/شباط  24) المؤرخ 2014( 026بموجب ا!مر رقم  .17

رفعه المدعى عليه وأن يذكر المواطن التي يختلف فيھا المدعي بأن يقدم تعليقات على الجدول الذي 
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م�ئما لك إن كان ذمع الحسابات التي قدمھا المدعى عليه مع بيان أسباب ھذا ا)خت�ف، وأن يرفع 

 حساباته مع تحديد ا!ساس الذي يقول بناء عليه إنه ينبغي للمحكمة قبولھا على أنھا صحيحة. 

 
ا�ذن لرفع أي تعليقات نھائية في موعد أقصاه يوم في غياب ا)تفاق ُمنح المدعى عليه  .18

 3) المؤرخ 2014( 030أو قبل ذلك. وبموجب ا!مر رقم  2014مارس/آذار  2ا!حد 

ُمنح المدعى عليه تمديدا للمھلة الزمنية مقداره يوما واحدا لرفع تعليقات نھائية  2014مارس/آذار 

 لمحامي المدعى عليه.  مع ا!خذ في ا)عتبار أن يوم ا!حد ليس يوم عمل

 
رفع المدعي جدو) فيه أرقام  2014فبراير/شباط  27مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .19

تمت مراجعتھا بشأن بعض ا!مور، كما رفع تعليقات تبين أسباب اخت�فه مع حسابات المدعى 

 عليه. 

 
 030وا!مر رقم  026رفع المدعى عليه ردا على ا!مر رقم  2014مارس/آذار  3 في .20

 وقدم تعليقات نھائية على التعويض الذي يستحقه المدعي. 

 

  

 ا!جر

 
ھذا يشمل ث�ثة بنود ھي: الراتب، وتسوية مقر العمل، وبدل عدم نقل ا!متعة. والمسألة  .21

البنود كانت تاريخ نھاية العقد، علما أن المحكمة تقبل موضع النزاع بين الطرفين بشأن ھذه  ةالوحيد

يوليو/تموز  10وليس  2012يوليو/تموز  9حجة المدعى عليه بأن تاريخ نھاية عقد المدعي كان 

 18و) سيما كتاب التعيين المؤرخ كما زعم المدعي، وھذا جلي من ا!دلة الوثائقية  2012

يوليو/تموز  10على أن تاريخ سريان التعيين كان الذي وقعه المدعي وينص  2011يوليو/تموز 

 . 2012يوليو/تموز  9وأن تاريخ انقضائه كان  2011

 

كان ھناك تفاوت طفيف يبلغ بضع سنتات في حسابات المدعي وحسابات المدعى عليه  .22

بشأن الراتب وتسوية مقر العمل اللذين يستحقھما المدعي، حيث صحح المدعي حسابات المدعى 
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ن ھذا كان في غير صالحه، بيد أن المدعى عليه تمسك با!رقام الواردة في مرافعته عليه مع أ

 النھائية، وسُيطبق التفاوت لصالح المدعي. 

 
بصفة راتب،  ةأميركي اتدو)ر 18,506.95كان المدعي يستحق أن ُيدفع إليه  .23

صفة بدل عدم ب اأميركي دو)را 432.06دو)را أميركيا بصفة تسوية مقر العمل، و 7957.99و

  .  دو�را أميركيا 26,897نقل ا!متعة، مما يجعل المجموع 

 
مدعي في الوضع ذاته الذي كان سيكون فيه لو روعي ا)لتزام التعاقدي !جل وضع ال .24

)Warren 2010-UNAT-059 فھو يستحق أن ُتدفع إليه فائدة بسعر الفائدة الرئيسي ا!مريكي (

الساري في ذلك الوقت على الراتب وتسوية مقر العمل من التاريخ الذي كان سيدفعان إلى المدعي 

 2012يوليو/تموز  10لو لم يتم إنھاء عقده حتى تاريخ ھذا الحكم. وحيث إن المدعي بدأ العمل في 

أقرب تقدير؛ وعليه ُيمنح المدعي فائدة من كل شھر على  10ُيدفع إليه في الـ فقد كان مستحقا !ن

على الراتب وعلى تسوية مقر العمل التي يستحقھا عن الفترات التي كان سيعمل فيھا في 

أبريل/نيسان ويونيو/حزيران ويوليو/تموز اعتبارا من الشھر العاشر من الشھر التالي حتى تاريخ 

 ھذا الحكم. 

 
يستحق المدعي أن ُتدفع إليه الفائدة وفق سعر الفائدة الرئيسي ا!ميركي في ذلك الوقت  .25

 حتى تاريخ ھذا الحكم.  2012يوليو/تموز  10من وذلك على بدل عدم نقل ا!متعة 

 
  

 منحة ا�عادة إلى الوطن

 

قر كان ھناك تفاوت بين المبلغ الذي طلبه المدعي والمبلغ الذي حسبه المدعى عليه، وي .26

ُدفع أص� إلى المدعي. ويزعم المدعي أنه يستحق مبلغ  4,991.77الطرفان أن مبلغ الـ

دو)رات أميركية، بيد أنه لم يقدم معلومات كافية لدعم ھذا الزعم، ولذلك فإن مطالبته  7,210.33

 ھذه مردودة وھو ) يستحق أي مبلغ آخر تحت ھذا البند. 
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 ا�جازة السنوية

 

يوم بصفة إجازة سنوية عن كل شھر، وھو  2.5ن المدعي كان يستحق من المتفق عليه أ .27

التي كان سيستحقھا لو أنه عمل في مايو/أيار يوم من ا�جازة السنوية  7.5يطالب بالتعويض عن 

 ويونيو/حزيران ويوليو/تموز. 

 

من ا�جازة السنوية !نه ما كان  يوم 6.5يحتج المدعى عليه أن المدعي يستحق السداد عن  .28

، ويستشھد المدعى عليه 2012يوليو  9عقده انتھى في  سيعمل شھرا كام� في يوليو/تموز !ن

بشأن تسجيل  الصادر عن ا!مانة العامة ل[مم المتحدة ST/AI/1999/13بالتوجيه ا�داري 

ة موظف قبل يوم العمل منه على ما يلي: "عندما تنتھي خدم 2.3الحضور، حيث تنص الفقرة 

يوم للخدمة وصو) إلى اليوم الخامس عشر من الشھر ويشمله، ويومين  سيقّيدا!خير من شھر ف

 بعده."

 

أيام إجازة سنوية  6وفقا لحسابات المحكمة يبدو أن المدعي قد يكون مستحقا للتعويض عن  .29

!ن  2.3يوليو/تموز وفقا للفقرة يوم عن مايو/أيار ويونيو/حزيران وعن يوم واحد عن  2.5بواقع: 

خدمته أنھيت من الوكالة قبل اليوم الخامس عشر من الشھر، لكن !ن المدعى عليه في وضع أفضل 

لحساب مقدار ا�جازة السنوية فن المحكمة ستفسر التفاوت الظاھر لصالح المدعي وتقبل الحساب 

 الذي قدمه المدعى عليه. 

 

، دو�را أميركيا 3127.60يوم إجازة سنوية بمبلغ  6.5يستحق المدعي التعويض عن  .30

 وھو المبلغ الذي كان يجب دفعه إليه عند انقضاء عقده. 

 

يستحق المدعي أن ُتدفع إليه فائدة على سعر الفائدة الرئيسي ا!ميركي في ذلك الوقت على  .31

 حتى تاريخ الحكم.  2012يوليو/تموز  10ھذا المبلغ من 
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 استحقاق نھاية الخدمة

 

المدعي أنه ) تنبغي إعادة ا)ستحقاق إلى الوكالة أو أن ُيستخدم ليقابل مبالغ أخرى يزعم  .32

مستحقة له وقال "إن إقصاء استحقاق نھاية الخدمة سيكون معاد) لقول المحكمة إن ا�نھاء المبكر 

 للعقد لم يحدث، وھذا مخالف للواقع". 

 

"جوھر فسخ القرار ھو إبطال القرار المطعون فيه...وفعليا لم تعد  يحتج المدعى عليه أن .33

!ن المحكمة فسخت قرار إنھاء العقد  طريقة إنھاء الخدمة إنھاء العقد محدد ا!جل بل انقضاء العقد

 بموجب حكمھا." 

 
أع�ه، حيث يحق للمدعي أن  6حجة المدعى عليه مقبولة، فالمبدأ المعتد به مبين في الفقرة  .34

يكون عليه لو روعي ا)لتزام التعاقدي بقدر ما يمكن للمال فعل سضع في الوضع ذاته الذي كان يو

مبلغ استحقاقاته كما لو وذلك. وليس ھو مستحقا "لمنفعة مزدوجة" تتمثل في استحقاق نھاية الخدمة 

 أن العقد استمر حتى تاريخ ا)نقضاء. 

 
دو)را أميركيا  9,983.54لخدمة البالغ يحق للمدعى عليه أن يطرح مبلغ استحقاق إنھاء ا .35

 من المبلغ النھائي المستحق للمدعي. 

 

  

 البت في مسألة الخسارة المالية وامر المتعلق بھا

 
إن إجمالي المبلغ المستحق للمدعي قبل ا!خذ في الحسبان التعويض الذي مصدره استحقاق   .36

مدعى عليه أن يطرح من ھذا المبلغ ومن حق ال. اأميركي ادو)ر 30,024.60نھاية الخدمة ھو 

 دو)را أميركيا بصفة استحقاق نھاية الخدمة.  9,983.54مبلغ 
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دو�را أميركيا تعويضا عن  20,041.06يؤمر أن يدفع المدعى عليه إلى المدعي مبلغ  .37

 الضرر المالي أو المادي الذي سببه ا+نھاء المبكر لعقده. 

 

  

  الضرر غير المالي (الضرر المعنوي)

  

 

 دو)ر أميركي.  50,000يلتمس المدعي تعويضات عن ا!ضرار المعنوية بمبلغ  .38

  

ھناك مسألة مبدأ مفادھا أّن المحكمة ترى أّن التعويض عن ا!ضرار غير المالية ينبغي أن  .39

يكون على ھيئة مبلغ إجمالي ) أن يقوم على أساس الراتب ا!ساسي الصافي، ففي المحصلة تقّيم 

 المحكمة درجة الضرر الذي تعرض له الفرد ومن ثم تحدد مقدار التعويض بناء على ذلك، علما أنّ 

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

أو بمنزلته بل بالكرب الفعلي والضرر المعنوي اللذين عاناھما الفرد. والواجب أن ُتقّيم كل قضية 

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

بھا، وعلى ا!ثر الذي أحدثته تلك الطريقة في الفرد المعني (انظر على سبيل المثال أحكام محكمة 

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

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

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

 
 

، UNRWA/DT/2013/022تعتمد المحكمة المبادئ التي وضعتھا في الحكم رقم  .40

منه؛ وتقوم ھذه المبادئ على أّن تقييم مسألة منح تعويضات عن الضرر  84وتحديدا في الفقرة 

 خذ الخطوات التالية:المعنوي أو عدم منحھا ينبغي أن يأ
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 ينبغي التوصل إلى نتيجة بشأن معاناة المدعي، أو عدم معاناته، ھذا الضرر فع�.   ) أ(

 

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

 
لمستوى  إذا عانى ھذا الضرر، فسيكون من المھم للمحكمة أن تضع تحديدا وقائعيا  ) 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 اWخر 

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. 

م يجب أن تطمئن المحكمة إلى أّن الضرر الموصوف يمكن نسبه إلى الفعل الذي أقد  ) ث(
 عليه.  مدعىعليه ال

 

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

 الكرب وسيؤدي بناء على ذلك إلى تعويض أكبر. 

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

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

  المحكمة أن تتذكر مبدأ الم�ئمة والتناسب.

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

 ما ستمنحه يجب أن يكون تعويضيا بالفعل. 

 

 

كان متوسط مبلغ التعويض عن الضرر غير المالي في ا!حكام النھائية لمحكمة ا!مم  .41

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

من الوثيقة  147دو)ر أميركي (انظر الفقرة  17,000ھو  2012ديسمبر/كانون ا!ول 
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A/68/346أغسطس/آب  23ر ا!مين العام عن إقامة العدل في ا!مم المتحدة المؤرخ ، وھي تقري

دو)ر أميركي نقطة مرجعية مفيدة عند تقييم  17,000على ذلك، يشّكل مبلغ الـ ). وبناء2013

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

 تعويض أكثر أو أقل من ذلك.بعينھا قد تسّوغ منح 

شھد المدعي أن سلوك ا!ونروا سبب له إجھادا كبيرا، ويعتقد أن الوكالة تصرفت بسوء نية  .42

حيث أعلِم  –توقيت إنھاء العقد سّبب المزيد من ا�جھاد وبقصد التسبب له بالكرب والقلق، وقال إن 

بقرار إنھاء تعيينه قبل شھر واحد من زفافه وُنفذ إنھاء التعيين في اليوم التالي لزفافه. ولّمح المدعي 

أدى إلى ذھابه إلى غرفة أيضا إلى وثائق رفعھا إلى المحكمة أظھرت أنه عانى ألما في بطنه 

، كما أفاد أن 2012 يناير/كانون الثاني 15الطوارئ في المركز العربي الطبي في عمان في 

الوكالة أخرت تقديم معلومات الضريبة لدائرة ضريبة الدخل في الو)يات المتحدة مما أدى إلى 

 المزيد من ا�جھاد وأضر بسمعته مع الدائرة، لكنه أقر أن ھذا التأخر لم يسفر عن أي خسارة مالية.

 

 128ه مشيرا إلى الفقرة احتج المدعى عليه بأن أي إجھاد عاناه المدعي كان من فعله نفس .43

) الذي ذكرت فيه المحكمة "وليس المدعي ناجيا من اللوم في ھذه الع�قة"، 2013( 035من الحكم 

كما احتج المدعى عليه أن الوثائق التي رفعھا المدعي لم تظھر تشخيصا يدل على ألم في البطن 

 مرتبط با�جھاد.

 
قلق وا�جھاد اللذين عاناھما أمر يمكن ال إن التقييم الشخصاني الذي أجراه المدعي لدرجة .44

تفھمه بيد أنه يبقى شخصانيا، فھو شخصاني ويجب إعطاؤه الوزن الم�ئم لكنه ) يمكن أن يكون 

حاسما، وعلى المحكمة أن تبذل أفضل ما بوسعھا في ضوء المعلومات المتوفرة وا!دلة للتوصل 

ر ا�مكان ما أمكن تحقيق ذلك. وعلى ھذا إلى تقييم معلل سيكون قائما على أسس موضوعية بقد

التقييم أن يعطي ا)عتبار لمجموعة من المبالغ التي دفعت حتى ھذا التاريخ مع مراعاة المبادئ 

القانونية المعمول بھا؛ وقد أخذت المحكمة في الحسبان الوثيقة الصادرة عن المركز العربي الطبي 

ذ في الحسبان المبادئ المتقدمة وا!دلة الشفھية في عمان وأدلة المدعي ومرافعاته. ومع ا!خ
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والوثائقية، تجد المحكمة أن المدعي عانى درجة متوسطة من القلق وا�جھاد وأنه مخطئ في قوله 

 إنه يجب تقييم أي ضرر على أقصى مدى للتعويضات التي منحت حتى ھذا التاريخ. 

 

�ر أميركي تعويضا عن دو 8,000يؤمر المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغ  .45

    ا�ضرار المعنوية.

 

 الخ>صة

 

 على سيبل التعويض: فيما يلي بيان للمبالغ التي سُتدفع إلى المدعي  .46

  

  دو)رات أميركية 18,506.95الراتب                         

  

  دو)را أميركيا 7,957.99تسوية مقر العمل             

  

  دو)را أميركيا 432.06ا!متعة         بدل عدم نقل 

  

  دو)را أميركيا 3127.60إجازة سنوية                   

  

  دو)ر أميركي 8,000تعويضات عن الضرر المعنوي   

  

  دو�را أميركيا 38,024.60المجموع الفرعي                     

  

  دو)را أميركيا  9,983.54استحقاق إنھاء الخدمة                

  

  دو�را أميركيا 9,983.54ت                            ا)قتطاعا
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  دو�را أميركيا  28,041.06المجموع:                              

 

 يوما 60خ�ل في  إلى المدعي دو)را أميركيا 28,041.06مبلغ دفع ب دعى عليهميؤمر ال .47

من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخ�ل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي 

، المحددة يوما 60خ�ل مدة الـفي ا!ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .تى تاريخ الدفعفسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي ا!ميركي ح

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـaع) 

  القاضي غ�م ميران

  2014مارس/آذار  13 بتاريخ

 

  

  2014مارس/آذار  13 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـaع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


