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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2013/044                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/022 

Date: 28 July 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الشوبكي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

   امثل نفسھت ةالمدعي

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا)مم المتحدة ") ضد ة("المدعي وفاء محمد الشوبكيھا تھذه دعوى رفع .1

&غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا)ونروا ("الُمدعى عليه")، 

 . رفض دفع استحقاقاتھا وعDواتھا لدى تغيير مركز عملھاوھو قرار 

  

 الوقائع 

 

بموجب تعيين محدد  1996بدأت المدعية العمل مع ا)ونروا في نوفمبر/تشرين الثاني  .2

ا)جل في الرئاسة العامة لIونروا في غزة. وبسبب الوضع ا)مني في غزة ُنقلت شعبة التخطيط 

إلى عّمان والقدس، وحصلت المدعية على تصريح السفر  الموارد البشرية والتطوير التابعة لدائرة

 2007 نوفمبر/تشرين الثاني 2يوليو/تموز و 1ء في الرئاسة العامة لIونروا في عّمان بين والبقا

 "لدعم...كبار الموظفين"، فغادرت المدعية غزة مع ابنتيھا باستخدام وسائط النقل التابعة لIونروا. 

 

ُدفع إلى المدعية مبلغ مقطوع  2007أغسطس/آب  14بموجب تصريح السفر المؤرخ  .3

ً دو,راً أميركي 90قيمته  دينار أردني لدفع تكلفة  6,000لقاء مصروفات محطات السفر ومبلغ  ا

أكتوبر/تشرين ا)ول  29موجب رسالة إليكترونية مؤرخة بو ا&قامة في عّمان أربعة أشھر.

، أّكد رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين با&نابة للمدعية أّن انتدابھا في الرئاسة العامة في 2007

 31وأّن مواصلة الخدمة في عمان بعد  2007أكتوبر/تشرين ا)ول  31سينتھي في عمان 

طوعية ومبادرة تتخذھا ھي. وأعلِمت المدعية أيضاً أّنھا لن تتلقى  2007أكتوبر/تشرين ا)ول 

 المزيد من المبالغ المتمثلة في عDوة معيشة السفر أو عDوة المعيشة.

 
 

 31، ُمدد تعيين المدعية حتى 2007ن الثاني نوفمبر/تشري 6بموجب رسالة مؤرخة  .4

أعلم  2007ديسمبر/كانون ا)ول  27. وبموجب رسالة مؤرخة 2010ديسمبر/كانون ا)ول 
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وأّنه لن يحدث  مسؤول شؤون الموظفين المحليين المدعية أّن نقلھا إلى عمان كان بناًء على رغبتھا

 تغيير في مركزھا الحالي بصفتھا موظفة محلية.

  

تغير مركز العمل الرسمي للمدعية إلى وظيفة  2008يناير/كانون الثاني  1باراً من اعت .5

في دائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة في عّمان. وبموجب  9" على الدرجة Bسكرتيرة "

إلى مسؤول شؤون الموظفين المحليين  2008يناير/كانون الثاني  2رسالة إليكترونية مؤرخة 

واقتبست قاعدة  2007أّن نفقات السفر الخاصة بھا ُدفعت حتى أكتوبر/تشرين ا)ول ذكرت المدعية 

بشأن  A/7وتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  9.107رقم النظام ا&داري للموظفين المحليين 

 تغيير مركز العمل الرسمي. 

 
شؤون الموظفين  كتب مسؤول 2008يناير/كانون الثاني  17بموجب رسالة مؤرخة  .6

با&نابة في الرئاسة العامة في عمان إلى المدعية ليخبرھا بأّنھا لن تعتبر موظفة محلية مغتربة 

، وبذلك ستكون خاضعة للبنود والشروط المحلية مستقدمة في عّمان بل موظفة مستقدمة محلياً 

 السارية على الموظفين المحليين العاملين في الرئاسة العامة في عّمان. 

 
ُمنحت المدعية خطوات إضافية لتعويضھا عن  2008يناير/كانون الثاني  1اعتباراً من  .7

 الفرق بين راتبھا الصافي في غزة وبين راتبھا الصافي في عّمان. 

 
 31ُمدد التعيين محدد ا)جل للمدعية حتى  2011أبريل/نيسان  28بموجب مذكرة مؤرخة  .8

 . 2011ديسمبر/كانون ا)ول 

 
المرتبطة ا)متعة طلبت المدعية مبلغاً لقاء مصروفات نقل  2013مارس/آذار  31في  .9

 . 2008بنقلھا من غزة إلى عّمان في عام 
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أعلمت مديرة الموارد البشرية المدعية أّنھا لم  2013مايو/أيار  26بموجب رسالة مؤرخة  .10

ة النظام ا&داري تكن مستحقة لتلقي أي تعويض مرتبط بتغيير مركز العمل الرسمي بموجب قاعد

 . 9.107للموظفين المحليين رقم 

 
طلبت المدعية مراجعة قرار للمسائل المذكورة في الرسالة  2013يوليو/تموز  11في  .11

 ، وطلبت منحة ا,ستقرار وعDوات المغتربين. 2013مايو/أيار  26المؤرخة 

 
لمدعية لم نائبة المفوض العام أّن ا ، ذكرت2013أغسطس/آب  2الة مؤرخة بموجب رس .12

قاعدة النظام ا&داري تكن مستحقة لتلقي عDوة معيشة سفر بسبب تغيير مركز العمل بموجب 

) لكّنھا مستحقة لعDوات أخرى بموجب قاعدة النظام ا&داري 4(9.107للموظفين المحليين رقم 

لى ). وأوعزت نائبة المفوض العام إا)متعة (مصروفات نقل 12.107للموظفين المحليين رقم 

سبتمبر/أيلول  3مديرة الموارد البشرية بأن تحسب المبالغ المستحقة للمدعية وأن تدفعھا. وفي 

ة بدل ديناراً أردنياً) باعتباره التكلف 6,372دو,ر أميركي ( 9,000ُدفع إلى المدعية مبلغ  2013

المعنية  12.107بموجب قاعدة النظام ا&داري للموظفين رقم  شحن ا)غراض الشخصية وا)متعة

 . ا)متعة بمصروفات نقل

 
، طلبت المدعية عDوة معيشة 2013سبتمبر/أيلول  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

، ويناير/كانون الثاني 2007، وديسمبر/كانون ا)ول 2007سفر عن ا)شھر نوفمبر/تشرين الثاني 

 وكذلك مصروفات مواصDت.  2008

 
 رفعت المدعية دعواھا.  2013أكتوبر/تشرين ا)ول  28في  .14

 
 رفع الُمدعى عليه رّده.  2013نوفمبر/تشرين الثاني  27في  .15

 
رفعت المدعية طلب رفع مDحظات على رد الُمدعى  2014يناير/كانون الثاني  23في  .16

 عليه. 
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 048أصدرت المحكمة ا)مر رقم  2014أبريل/نيسان  16في  .17

)UNRWA/DT/2014 .ووافقت فيه على طلب المدعية ( 

 
 رفعت المدعية مDحظاتھا.  2014أبريل/نيسان  29في  .18

 
   حجج المدعية 

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .19

  

i(  لDوة معيشة سفر لـ 2013- 2012خD30تلقى موظفون آخرون مصروفات نقل، وع 

ً يوماً (كاملة للموظف والنصف لكل معال)، ومصروفات مواصDت، ومبلغ ً مقطوع ا  ا

عن شھر واحد وعDوات المغتربين عند تغيير مركز العمل. وعليه، يحق لھا الحصول 

 على العDوات نفسھا؛ 

ii(  ل نوفمبر/تشرين الثانيDلم تطلب نقل وظيفتھا إلى عّمان بل وافقت على البقاء طوعاً خ

بسبب الظروف المالية للموارد البشرية و)ّن دائرة  2007وديسمبر/كانون ا)ول 

 29د البشرية وعدتھا بالحصول على عDوة معيشة سفر بموجب رسالة مؤرخة الموار

 ؛ 2007أكتوبر/تشرين ا)ول 

iii(  من البنك دو,ر أميركي  22,000أجبرھا رفض دفع منحة استقرار على اقتراض مبلغ

 ونتيجة لذلك أصبحت مكتئبة جداً ومريضة؛ 

iv(  مسؤول شؤون الموظفين المحليين استخدام سلطتھا عندما استثناھا أساءت الموارد البشرية

 من القائمة القصيرة لثDث وظائف تقدمت لھا. 

  

 

 تلتمس المدعية ما يلي:  .20
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i(  وة معيشة السفر الكاملة لقاء تغيير مركز العمل فيDيناير/كانون الثاني  1الحصول على ع

 2007وعDوة معيشة السفر عن نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون ا)ول  ،2008

 عندما ُوضعت في عّمان لكّنھا لم ُتنقل رسمياً؛ 

ii(  اعتبارھا موظفة مغتربة؛ 

iii(  وة معيشة سفر كاممصروفاتD30 لة للموظفة والنصف لكل معال بمقدارنقل ا)متعة، وع 

 ر وعDوات المغتربين؛ يوماً ومصروفات المواصDت ومبلغ مقطوع لشھ

iv(  .التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن معاملة الموارد البشرية لھا 

  

  حجج الُمدعى عليه 

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .21

  

i(  2008- 2007الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني بشأن القرارات المتخذة في عام ،

قات أخرى بموجب قاعدة النظام وھي قرارات عدم دفع عDوة معيشة سفر واستحقا

. وما كانت رسالة مديرة الموارد 13.107و 9.107ا&داري للموظفين المحليين رقم 

 29للقرارات المتخذة في إ,ّ تأكيداً  2013مايو/أيار  26البشرية المؤرخة 

. وبموجب قاعدة 2007ديسمبر/كانون ا)ول  27و 2007أكتوبر/تشرين ا)ول 

) كان ينبغي للمدعية رفع 3(3.111وظفين المحليين السابقة رقم النظام ا&داري للم

يوماً من تاريخ تسلّم رد من مديرة الموارد البشرية. وقد  ثDثينطعن كتابي في خDل 

Dوة معيشة سفر أو أي عD31ة معيشة بعد وأعلِمت المدعية بقرار عدم دفع ع 

ولم تطلب مراجعة  2007أكتوبر/تشرين ا)ول  29في  2007أكتوبر/تشرين ا)ول 

 ؛ 2013يوليو/تموز  2قرار حتى 
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ii(  إلى مدير  2008يناير/كانون الثاني  20حتى لو اعُتبرت رسالتھا ا&لكترونية المؤرخة

أكتوبر/تشرين ا)ول  28طلب مراجعة إدارية، فإّن رفع الدعوى في المكتب التنفيذي 

 يجعل ھذه المطالبات ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛  2013

iii(  وة معيشة السفر وا,ستحقاقات بموجب قاعدة النظامDصحة القرارات القاضية بعدم دفع ع

عدم اعتبار المدعية  وكذلك 13.107و 9.107ا&داري للموظفين المحليين رقم 

موظفة مغتربة. وقد وافقت الوكالة على طلب المدعية للبقاء في عّمان وأوضحت 

 بالغ بصفة عDوة معيشة سفر أو عDوة معيشة؛الوكالة أّنھا لن تدفع المزيد من الم

iv(  مركز عمل المدعية بناًء على طلبھا وفقط لتحقيق راحتھا الشخصية؛ جاء تغيير 

v(  ت غير واجبة الدفع )ّن المدعية سافرت من غزة مع ابنتيھا إلىDإّن مصروفات المواص

 عّمان في مركبة من مركبات ا)ونروا؛

vi(  دو,ر  9,000فعت الوكالة إلى المدعية مبلغاً مقطوعاً مقداره فقد دأّما نفقات نقل ا)متعة

 ديناراً أردنياً)؛  6.372أميركي (

vii(  ت الوكالة إلى المدعية أّن نقلھا إلى عّمان لن يؤدي إلى تغيير في كانDجلياً من جميع مراس

 موظفة مستقَدمة محلياً، ومركزھا بصفتھا 

viii( ا في القائمة القصيرة وإساءة استخدام لم تطلب المدعية مراجعة لقرار عدم إدراجھ

السلطة. وليست المدعية مستحقة للحصول على تعويضات عن ا)ضرار المعنوية 

والمالية، فھي لم تقدم دليDً على السببية بين عدم دفع ا,ستحقاقات وأي أضرار ,حقة 

 ربما تعرضت لھا. 

   

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .22

  

  ا$عتبارات
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  المسألة التمھيدية

 

المسألة ا)ولى قيد المراجعة ھي مقبولية مطالبات المدعية فيما يخص قرار مديرة الموارد  .23

فبھذه الرسالة قررت مديرة الموارد البشرية أّن المدعية لم  ،2013مايو/أيار  26البشرية المؤرخ 

تكن مستحقة للحصول على أي تعويض مرتبط بتغيير مركز العمل الرسمي بموجب قاعدة النظام 

إلى العDوات  . وعليه، يشير قرار مديرة الموارد البشرية فقط107ا&داري للموظفين المحليين رقم 

) i، وھي عDوات تشمل: 107داري للموظفين المحليين رقم المشمولة في قاعدة النظام ا&

) نقل الحقائب؛ iv) مصروفات سفر متنوعة؛ iii) عDوة معيشة السفر؛ iiمصروفات المواصDت؛ 

vمصروفات نقل ا)متعة، و (vi ( مصروفات محطات السفر. وجميع المسائل والحجج ا)خرى التي

اجعة قرار وبذلك فھي غير مستوفية لشروط المقبولية, بسطتھا المدعية في دعواھا لم تخضع لمر

وتشمل ھذه المسائل ما يلي: مركز المدعية كموظفة مغتربة، واستثناؤھا من القائمة القصيرة لثDث 

 وظائف، وإساءة ا,ستعمال المزعومة للسلطة على يد دائرة الموارد البشرية.

    

دعية مستحقة لتلقي العDوات المذكورة بعد تحديد المسائل ستنظر المحكمة إن كانت الم .24

 أعDه.

 
  

 مصروفات المواصDت

 
) المعنية بالمواصDت التي 5(4.107رقم  النظام ا&داري للموظفين المحليينتنص قاعدة  .25

 توفرھا الوكالة على ما يلي: 

  

...عند توفير ھذه المواصDت من الوكالة سواء كانت وسائل مواصDت جوية أو برية 

واجبة الدفع أو واجبة السداد سفر نفقات لن تكون أي نفقات فأو أي وسيلة أخرى 

 للموظف. 
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, تطعن المدعية في أّنھا سافرت من غزة إلى عّمان مع ابنتيھا باستخدام وسيلة مواصDت وفرتھا 

وبھذا ووفقاً لقاعدة النظام ا&داري للموظفين المذكورة أعDه فليست المدعية مستحقة  ا،وا)ونر

  لنفقات المواصDت. 

  

  )2007عDوة معيشة السفر (نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون ا)ول 

 

المعنية با&جراءات  3.111تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين السابقة رقم  .26

 الطعون المشترك في الجزء ذي الصلة على ا^تي:  أمام مجلس

  

على الموظف الذي يرغب في الطعن بموجب بنود النظام ا)ساسي  .1

أن يوجه أو,ً رسالة إلى إدارة الوكالة يطلب فيھا مراجعة  1.11للموظفين رقم 

  للقرار ا&داري المعني أو ا&جراء التأديبي، مع بيان أسباب ھذا الطلب. 

إرسال ھذه الرسالة خDل ثDثين يوماً من تاريخ تسلّـم الموظف إشعاراً خطياً  يجب .2

 بالقرار المعني، ويجب توجيه الرسالة إلى:

  

مدير ا&دارة والموارد البشرية في حالة أن يكون الموظف موظفاً في الرئاسة   ) أ(

 العامة...

 

د رئيس شعبة ، أكّ 2007أكتوبر/تشرين ا)ول  29بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .27

أّنه تبعاً للنقاش الذي دار بينھما في اليوم السابق فإّن دعية مخدمات شؤون الموظفين با&نابة لل

رئيس شعبة خدمات . وأشار 2007أكتوبر/تشرين ا)ول  31انتدابھا في الرئاسة العامة سينتھي في 

شؤون الموظفين با&نابة إلى أّن المدعية لن تتسلم المزيد من المبالغ ا&ضافية المتمثلة في عDوة 

)ّنھا ھي التي طلبت  2007أكتوبر/تشرين ا)ول  31معيشة السفر أو عDوة المعيشة بعد تاريخ 
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الرسالة ا&ليكترونية ذاتھا قيل  البقاء في عّمان ومواصلة العمل في الرئاسة العامة في عّمان. وفي

إّن ذلك الترتيب سُيراجع شھرياً وإّن وضع الِمDك في دائرة الموارد البشرية كان قيد المراجعة. 

فھي ممنوعة بفعل  2013يوليو/تموز  11وحيث إّن المدعية رفعت طلب مراجعة القرار في 

التي  3.111يين السابقة رقم الحاجز الزمني بموجب قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحل

من تاريخ القرار المطعون فيه، وبذلك اشترطت أن يرفع الموظف طعناً كتابياً في خDل ثDثين يوماً 

فإّن طلب المدعية لعDوة معيشة سفر لشھَري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون ا)ول لعام 

 يستوفي شروط المقبولية. , 2007

  

للحصول على نفقات نقل ا)متعة وعDوة معيشة سفر (يناير/كانون الثاني  2013مقبولية طلب عام 

2008(  

 

 1ن التي كانت سارية م 2.111 قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين تنص .28

 المعنية بمراجعة القرار على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  2010يونيو/حزيران 

  

الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم  على .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا)ساسي 

وا&داري للموظفين وجميع ا&صدارات ا&دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا)ساسي للموظفين رقم 

 إلى: ابي لمراجعة القرارطلب كت ا)ولى وھي رفع

  

*   *   *  

  

مدير المكتب ا&قليمي لIونروا المسؤول عن المكتب ا&قليمي، (ب) 

  وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا&قليمية.
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* * *  

يوماً تقويمياً من التاريخ الذي  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خDل 3

  إشعاراً بالقرار ا&داري الذي سيطعن فيه.  يتسلّم فيه الموظف

  

 :يجري مراجعة القرار .4

  

نائب المفوض العام، وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في الرئاسة  أ)

المكاتب ا&قليمية إذا كان متخذ القرار المطعون فيه مدير أو موظفاً في  ،العامة

  المكتب ا&قليمي المعني...

 

أعلِمت المدعية أّن طلبھا للنقل من الرئاسة العامة في  2007ديسمبر/كانون ا)ول  27 في .29

، وُشرح للمدعية 2008يناير/كانون الثاني  01غزة إلى الرئاسة العامة في عّمان قُبل اعتباراً من 

نقلھا ُثبتت المدعية في  2008/كانون الثاني يناير 17وفي أّنھا اعُتبرت موظفة مستقَدمة محلياً. 

 31وأعلِمت مرة أخرى أّن النقل أجِري لتحقيق راحتھا الشخصية. وبعد أكثر من سنتين، أي في 

، طلبت المدعية أن ُيدفع إليھا مبلغ لقاء نفقات نقل ا)متعة المرتبطة با,نتقال من 2013مارس/آذار 

وة معيشة سفر وكذلك عD 2008الرئاسة العامة في غزة إلى الرئاسة العامة في عّمان في عام 

. وتDحظ المحكمة أّن ھذا طلب جديد لنفقات نقل ا)متعة ولعDوة 2008لشھر يناير/كانون الثاني 

لعDوة معيشة شفر عن شھَري  2007معيشة السفر، ويجب تمييزه عن الطلب السابق للمدعية لعام 

 نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون ا)ول.

  

رفضت مديرة الموارد البشرية طلب المدعية  2013أيار مايو/ 26بموجب مذكرة مؤرخة  .30

، 2013مايو/أيار  26للحصول على مبلغ لقاء نفقات عDوة معيشة السفر. وفي تلك المرحلة، وفي 

اتخذت مديرة الموارد البشرية القرار ا&داري القاضي برفض طلب المدعية لنفقات نقل ا)متعة 
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المقتبسة أعDه، كان  2.111لنظام ا&داري للموظفين المحليين وعDوة معيشة السفر. ووفقاً لقاعدة ا

عام. للرفع طلب مراجعة قرار إلى نائبة المفوض ايوماً تقويمياً  60أمام المدعية منذ ذلك التاريخ 

، وفي خDل المھلة الزمنية المنصوص عليھا، رفعت المدعية طلبھا 2013يوليو/تموز  11وفي 

المفوض العام. وتجد المحكمة أّن طلب المدعية لنفقات نقل ا)متعة  لمراجعة القرار إلى نائبة

مستوفياً لشروط  2008يناير/كانون الثاني  1بالنقل المؤرخ وعDوة معيشة السفر المرتبطة 

مراجعة القرار من الشخص المDئم وضمن المھل الزمنية المنصوص عليھا  تطلبالمقبولية )ّنھا 

. وستراجع المحكمة ا^ن مراجعة القرار 2.111للموظفين المحليين في قاعدة النظام ا&داري 

 التي أجرتھا نائبة المفوض العام من حيث الموضوع.  2013أغسطس/آب  2المؤرخة 

 
) في الجزء ذي الصلة على 4(9.107تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم  .31

 ما يلي: 

 
  

تصريح تغيير مركز العمل الرسمي بناء على طلب الموظف أو فقط لتحقيق  عند

راحته الشخصية فلن تكون... عDوة معيشة السفر واجبة الدفع إ,ّ في حا,ت استثنائية 

       ھا بصورة خاصة المفوض العام. ليصرح 

 
سفر لعDوة معيشة الرفضت نائبة المفوض العام طلب المدعية  2013/آب أغسطس 2في  .32

وحتى لو زعمت المدعية أّنھا لم المرتبطة بنقلھا )ّنه كان بمحض إرادتھا وليس )غراض تشغيلية. 

 27تطلب النقل إلى الرئاسة العامة في عّمان إ,ّ أّن ھناك واقعة مفادھا أّنه في الرسالة المؤرخة 

أعلم  2010)ول ديسمبر/كانون ا 31التي مددت تعيين المدعية حتى  2007ديسمبر/كانون ا)ول 

. وعDوة على مسؤول شؤون الموظفين المحليين المدعية أّن نقلھا إلى عّمان كان بناًء على طلبھا

عندما ُثبتت في نقلھا أّن النقل  2008يناير/كانون الثاني  17في مرة أخرى ذلك أّن المدعية أعلِمت 

قبلت النقل ولم تطعن فيه؛ وبذلك أجِري لتحقيق راحتھا الشخصية. وكان المدعية عالمة بھذا عندما 
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أي عDوة  9.107فإّن المدعية , تستحق بموجب قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم 

 . 2008معيشة سفر إضافية عن النقل الذي أجِري في شھر يناير/كانون الثاني 

  

  نفقات نقل ا)متعة

 

تكلفة الديناراً أردنياً بصفة  6,372، ُدفع إلى المدعية مبلغ 2013سبتمبر/أيلول  3في  .33

بعد قرار نائبة المفوض العام. وبھذا , يوجد  ا)غراضالمدفوعة لقاء شحن ا)متعة الشخصية أو 

 نزاع ُينظر فيه.

  

  نفقات سفر متنوعة ونقل الحقائب

  

 المدعية َقط سداد ھذه النفقات، وبذلك , يوجد نزاع في ھذه المسألة.  بلم تطل .34

  

  السفر نفقات محطات

  

على أّنه يجوز للموظف  )2(14.107 تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم .35

المسافر سفراً رسمياً عبر البر في منطقة عمليات الوكالة أّن يطلب سداد نفقات محطات السفر عن 

دو,ر أميركي لكل موظف  7.5كل رحلة مطلوبة بين محطة السفر أو نقطة الوصول ا)خرى (

دو,ر أميركي لكل عضو عائلة مسافر مصرح به). وفي القضية الحاضرة ُدفع إلى المدعية  2.5و

من عريضة دعواھا. ويبدو أّن المدعية تلقت مبلغاً أكثر  8دو,راً أميركياً بموجب الملحق  90مبلغ 

 من الDزم لقاء نفقات محطات السفر بموجب القاعدة المذكورة.

  

    الخ&صة
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 على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  تأسيساً  .36

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 يوليو/تموز 28 بتاريخ

 

  

  2014يوليو/تموز  28 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̀ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


