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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2014/001                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/017 

Date: 08 March 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  لوباني

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

    عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار وبانيلعز الدين محمد ھذه دعوى رفعھا  .1

، %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه")

ديناراً أردنياً وكذلك بدل نقل أمتعة مقداره  2,761.908استقرار قيمتھا استعادة منحة وھو قرار 

 .مھا عن زوجته بعد تغيير مركز عمله من لبنان إلى ا'ردنتسلّ دو+ر أميركي  3,000

  

 الوقائع

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة محلل تنمية  2009أغسطس/آب  1اعتباراً من  .2

 في مكتب إقليم لبنان.  2والخطوة  Dقروض على الدرجة 

 

الوكالة في ُوظفت زوجة المدعي في  2013إلى أبريل/نيسان  2008من مارس/آذار  .3

إلى الرئاسة العامة  2013" في مكتب إقليم لبنان، ثم ُنقلت في أبريل/نيسان Bوظيفة كاتبة "

 لIونروا في عمان. 

 
تلقى المدعي عرض تعيين في وظيفة مسؤول إداري  2010نوفمبر/تشرين الثاني  25في  .4

 ة في عمان. في الرئاسة العام ا%داري الدعمفي دائرة  1والخطوة  14على الدرجة 

 
أرسل المدعي رسالة  2010ديسمبر/كانون ا'ول  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

إليكترونية إلى نائب مسؤول الموارد البشرية يطلب فيھا منحة استقرار مشيراً إلى أّنه كان متزوجاً 

ة على المدعي في عمان. وفي اليوم نفسه، رّد نائب مسؤول الموارد البشري سكنوأّنه لم يكن لديه 

يوماً عن نفسك ونصف ذلك المبلغ عن زوجتك ...  30وأعلمه أّنه سيتسلم "بدل معيشة السفر لـ

 ". 9.107بموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفين رقم 
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 قبل المدعي عرض التعيين.  2010ديسمبر/كانون ا'ول  13في  .6

 
مكتب إقليم لبنان، واعتباراً من استقال المدعي من وظيفته في  2011فبراير/شباط  28في  .7

في  1والخطوة  14" على الدرجة Aُعين في وظيفة مسؤول إداري " 2011مارس/آذار  1

 الرئاسة العامة في عّمان بموجب تعيين محدد ا'جل مدته ثNث سنوات. 

 
إلى مسؤول الموارد البشرية طلب المدعي  2011مارس/آذار  3بموجب مذكرة مؤرخة  .8

منحة استقرار فيما يخص نقله من لبنان. وُدفع إلى المدعي مبلغ منحة استقرار إجمالي  أن ُتدفع إليه

دو+راً  236يوماً بدل معيشة السفر بواقع  30دو+ر أميركي يمثل  7,080لغير المعيلين مقداره 

 أميركياً لكل يوم.

 
لمدعي إلى مسؤول الموارد البشرية طلب ا 2011يونيو/حزيران  2بموجب مذكرة مؤرخة  .9

دفع منحة استقرار بشأن انتقال زوجته من لبنان إلى ا'ردن، ودعم طلبه بنسخة من جواز سفر 

. وُدفع إلى المدعي مبلغ إجمالي لقاء منحة 2011مايو/أيار  26زوجته ليثبت دخولھا ا'ردن في 

ة يشعنصف مبلغ بدل مدو+ر أميركي، وھو مبلغ يمثل  3,705استقرار فيما يخص زوجته بواقع 

 %).X 50دو+راً أميركياً  X 247يوماً  30يوماً (أي  30السفر لـ

 
طلب المدعي دفع بدل نقل  2012مارس/آذار  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 1أمتعة، وذكر أّنه سوف يحضر عائلته للعيش معه في ا'ردن وأّنھم سينضمون إليه في 

دو+ر أميركي لقاء نفقات نقل  9,000لي مقداره . وُدفع إلى المدعي مبلغ إجما2012أبريل/نيسان 

 غراض وفق معدل ا%عالة. ا'متعة أو ا'متعة الشخصية أو ا'

 
تلقت زوجة المدعي عرض تعيين لوظيفة مسؤولة إدارية  2013فبراير/شباط  12في  .11

"C .في المكتب القانوني (المكتب بمساعدة الموظفين) في الرئاسة العامة في عمان " 
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با%نابة  المحليينرئيسة خدمات شؤون الموظفين التقت  2013مارس/آذار  25في  .12

ومسؤول الموارد البشرية با%نابة مع المدعي وزوجته لبحث ا+ستحقاقات المتعلقة بتغيير مركز 

 عملھما. 

 
إلى رئيسة خدمات شؤون الموظفين  2013أبريل/نيسان  29بموجب رسالة مؤرخة   .13

با%نابة طلبت زوجة المدعي سداد نفقات السفر، ومنحة استقرار لھا و+بنھا، وبدل نقل  المحليين

 11,813أمتعة. وُدفع إلى زوجة المدعي مبلغ إجمالي كمنحة استقرار على معدل ا%عالة مقداره 

 اً. دو+راً أميركي

 
إلى رئيسة خدمات شؤون  2013يوليو/تموز  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

با%نابة طلب المدعي عدم إجراء اقتطاعات من راتبه الشھري فيما يخص منحة  المحليينالموظفين 

 ا+ستقرار وتذكرة السفر الخاصتين بزوجته. 

 
شؤون الموظفين شرحت رئيسة خدمات  2013يوليو/تموز  11بموجب رسالة مؤرخة  .15

ار لزوجته كان مخالفاً للنظامين ا'ساسي وا%داري للمدعي أّن دفع منحة استقر با%نابة المحليين

ولم تكن معرفة على أّنھا معالته. وشرحت للموظفين الساريين في الوكالة 'ّنھا كانت موظفة أونروا 

با%نابة أّن طلب المدعي 'ن ُيعامل ھو وزوجته على  المحليينرئيسة خدمات شؤون الموظفين 

 مأذون بھم.أّنھما موظفين منفصلين جعل المدعي غير مؤھل 'ي استحقاق يشمل المعالين ال

 
راجعة لقرار عدم طلبت زوجة المدعي م 2013أغسطس/آب  4بموجب رسالة مؤرخة  .16

أبريل/نيسان  1دفع نفقات نقل أمتعة إليھا لقاء تغيير مركز عملھا من لبنان إلى ا'ردن اعتباراً من 

2013 . 

 
منحت نائبة المفوض العام زوجة المدعي  2013سبتمبر/أيلول  4بموجب رسالة مؤرخة  .17

ا'ردن. وأشارت نائبة المفوض  مبلغاً لقاء نفقات نقل ا'متعة بسبب تغيير مركز عملھا من لبنان إلى
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لطلب  2013مارس/آذار  25اتفقت مع "قرار الموارد البشرية المؤرخ المدعي العام إلى أّن زوجة 

ُدفعت خطأً في حالة تغيير زوجھا  فقاتسداد منحة استقرار ونفقات سفر لھا بصفتھا معالة، وھي ن

 ". 2011لمركز العمل في مارس/آذار 

 
إلى مسؤول تدقيق  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  2رخة بموجب رسالة إليكترونية مؤ .18

المطالبات أشار مسؤول الموارد البشرية إلى أّن المطلوب من المدعي أن يسدد إلى الوكالة "مبلغ 

دينار أردني الذي ُدفع إليه بصفة منحة استقرار لصالح زوجته عمNً بـ[قاعدة النظام  2,761.908

دو+ر أميركي  3000" وكذلك "نفقات شحن مقدارھا 9.107ا%داري للموظفين المحليين] رقم 

من  20دو+ر أميركي استناداً إلى الفقرة  6000دو+ر أميركي بد+ً من  9000(تسلّم الموظف 

" وطلب مسؤول الموارد البشرية إلى مسؤول PD A4 part IVتوجيه شؤون الموظفين المحليين 

 الNزمة من راتب المدعي.  تدقيق المطالبات أن يبدأ بإجراء ا+قتطاعات

 
طلب المدعي مراجعة لقرار اقتطاع منحة ا+ستقرار  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  3في  .19

ونفقات نقل ا'متعة من راتبه، وھي المبالغ التي ُدفعت إليه فيما يتعلق بزوجته عندما غير مركز 

 عمله من لبنان إلى ا'ردن. 

 
ردت نائبة المفوض العام على طلب  2013نوفمبر/تشرين الثاني  1بموجب رسالة مؤرخة  .20

 المدعي لمراجعة القرار، وثبتت القرار المطعون فيه. 

 
رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا'ونروا للمنازعات  2014يناير/كانون الثاني  9في  .21

 ("المحكمة"). 

 
 ى الدعوى. ع المدعي رده علرف 2014فبراير/شباط  7في  .22

 
 رفع المدعي طلباً لرفع مNحظات على رد الُمدعى عليه. 2014فبراير/شباط  25في  .23
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 رفع الُمدعى عليه رداً على طلب المدعي لرفع مNحظاته.   2014مارس/آذار  10في  .24

 
قُبل  2014أبريل/نيسان  2) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 043بموجب ا'مر رقم  .25

 د الُمدعى عليه. طلب المدعي لرفع جواب على ر

 
 رفع المدعي مNحظاته على رد الُمدعى عليه.  2014أبريل/نيسان  16في  .26

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .27

  

i(  لقد قبل عرض التوظيف غي عمان استناداً إلى المعلومات التي قدمھا له نائب مسؤول

 + ھذه ا+ستحقاقات لما انتقل إلى عمان؛ المواد البشرية عن استحقاقاته، ولو

ii(  دائرة الموارد البشرية مسؤولة عن الفحص والتدقيق والتنسيق مع المكاتب ا%قليمية ا'خرى

الموظف، وقد ارتكبت دائرة الموارد البشرية خطأ في تحديد  اتبشأن المعلومات في ملف

 وينبغي أن تتحمل المسؤولية عنھا؛  استحقاقاته 

iii( ث سنوات من تعيينه. جإّن اقتطاع بدل معيشة السفر الذي تلقاه غير عادل 'ّنه أNِري بعد ث

ات والھدف من بدل معيشة السفر ھو توفير مبلغ مالي معقول للموظفين لتغطية النفق

عند ا+نتداب، و+ يمكن استعادة بدل معيشة السفر "حتى لو ترك الموظف مركز عمله 

 قبل سنة واحدة"؛ 

iv(  دو+ر  9000دو+ر أميركي من مبلغ الـ 3000+ توجد قاعدة تنص على قرار اقتطاع

أميركي الذي تسلمه المدعي كاستحقاق نقل أمتعة، و+ ينبغي اعتبار المدعي غير معيل 

تحقاق نقل ا'متعة 'ّنه متزوج ولديه طفل. وعNوة على ذلك، تسلّم لحساب اس
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دو+ر أميركي بدل الشحن  9000الموظفون الذين غيروا مركز عملھم بعد نقله 

 "بصرف النظر عن حالتھم ا+جتماعية"؛ و

v(  800+ حق للوكالة +قتطاع أي مال من راتبه، فھو ليس من ا'ردن ويبلغ راتبه الشھري 

 بأردنياً في وضع صع اً دينار 230وقد وضعه اقتطاع مبلغ  ردني شھرياً،دينار أ

  وسيجبره على طلب قروض. 

  

 يلتمس المدعي ما يلي: .28

  

i(  فسخ قرار اقتطاع أي مبلغ مالي من راتبه فيما يخص استحقاقاته التي تسلمھا لقاء تغيير

 ؛ 2011مركز عمله في مارس/آذار 

ii(   ؛ و2013أن ُيسدد إليه مبلغ المال الذي اقُتطع من راتبه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 

iii(  .منحه تعويضاً عن ا'ضرار المعنوية 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .29

  

i(  لقد اُتخذ قرار اقتطاع منحة ا+ستقرار وبدل نقل ا'متعة، وھما المبلغان المدفوعان إلى

بسبب زوجته، من راتبه بما يراعي النظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين  المدعي

 المحليين؛ 

ii(  تجادل الوكالة في حق المدعي في تسلم منحة استقرار وبدل نقل أمتعة بمعدل غير المعيل +

الذي  بشأن تغيير مركز عمله. والموظفون يستحقون فقط تسلم المنافع فيما يخص الزوج

 ؛13.107 ضمن معنى قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم ُيعتبر معا+ً 
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iii(   من توجيه شؤون الموظفين  2.1تنص الفقرةPD A/3/Rev.1 Part VIII  على ما يلي

"لن ُيدفع بدل إعالة لزوج أو طفل إذا كانا موظفين في ا'ونروا [النص منقول]، و+ 

موظفة في ا'ونروا، ولم يكن المدعي يمكن اعتبار زوجة المدعي معالة 'ّنھا كانت 

 مستحقاً لتلقي منحة استقرار أو بدل نقل أمتعة 'جل زوجته؛

iv(  يوجد "انتھاك للعقد"، وقد اتفق المدعي والوكالة على أّنه "سيتسلم بدل معيشة سفر +

السارية". وحيث إّن زوجة  9.107بموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفين رقم 

عندما استردت المدعي ليست معالة مأذون بھا فN يوجد خرق للعقد من جانب الوكالة 

 منحة استقرار ُدفعت خطأً؛ 

v(  وة نقل ا'متعة ُدفعت خطاً + يشكل خرقاً 'ي من إّنNقرار الوكالة اقتطاع جزء من ع

 ا'حكام التعاقدية للمدعي؛ 

vi(  الموظفون مسؤولون عن توفير معلومات كاملة ودقيقة للوكالة بشأن وضعھم؛ وقد قّدم

 المدعي للوكالة معلومات ناقصة وغير صحيحة عن زوجته؛ و

vii(  اضي باقتطاع منحة ا+ستقرار وبدل نقل ا'متعة من راتب المدعي، اُتخذ قرار الوكالة، الق

 .  6.103بما يراعي قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين 

    

 يلتمس الُمدعى عليه من المحكمة أن ترد الدعوى.  .30

  

 ا$عتبارات 

 
 2,761.908يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي باسترداد منحة استقرار قيمتھا  .31

دو+ر أميركي تسلمھما بسبب زوجته بعد تغيير مركز  3,000وبدل نقل أمتعة مقداره يناراً أردنياً د

 عمله من لبنان إلى ا'ردن.
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ً لمبلغين 'ّنه زوجته اعُتبرت خطيزعم الُمدعى عليه أّن المدعي تسلّم بالخطأ ھذين ا .32 ا ھأنّ  أ

 معالته، وقد كانت زوجة المدعي فعNً موظفة في الوكالة في لبنان وبذلك + يمكن اعتبارھا معالته. 

 
نحة على ما يلي بشأن م 2الفقرة  9.107تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين  .33

 ا+ستقرار: 

 
  

عندما ُيطلب إلى موظف تغيير مركز عمله الرسمي سُيدفع له رھناً با'حكام الواردة 

من ھذه القاعدة بدل معيشة سفر بالمعدل المبين في الجدول "أ" الوارد في  4في الفقرة  

على بلد مركز عمله الجديد) عنه، كما سُيدفع نصف ذلك (والسارية  5.107القاعدة 

عن معاليه المأذون بھم الذين دفعت عنھم الوكالة نفقات السفر كما ھي معرفة  المعدل

يوماً مباشرة بعد التاريخ الذي ُيطلب فيه  30، وذلك لمدة تبلغ 13.107في القاعدة 

  منه الحضور في مركز عمله الجديد. 

 
على ا_تي بشأن نفقات نقل  12.107تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .34

 ا'متعة: 

  

إّن النفقات المرتبطة بنقل أمتعة الموظف الشخصية وأغراضه، أو ا'متعة الشخصية لمعاليه  .1

 لن تكون واجبة الدفع على الوكالة إ+ّ في الحا+ت التالية: وأغراضھم، 

****  

  

  ؛9.107تغيير مركز العمل كما ھو معرف في القاعدة (ب) عند 

  

 

 :1 في الفقرة على ما يلي 13.107تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين  .35
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'غراض ھذه القواعد ُيعرف مصطلح "معالون" لكي يعني زوجاً وما مجموعه سبعة 

 أطفال غير متزوجين معالين يتسلّم الموظف 'جلھم عNوة ا%عالة، و+ يعني أي

 أعضاء آخرين من عائلته/عائلتھا. 

 
 PD No. A/3/ Rev.1/Amend.5 Partينص توجيه شؤون الموظفين المحليين  .36

VIII  وة إعالة لزوج أو طفل إذا كان موظفاً في ا'ونروا".  2.1في الفقرةNعلى ما يلي "لن ُتدفع ع 

 
رئاسة العامة في تظھر ا'دلة أّنه في زمن تعيين المدعي في وظيفة مسؤول إداري في ال .37

، كانت زوجته موظفة أونروا في لبنان وكان ابنھما مسجNً 2011مارس/آذار  1عمان، أي في 

بصفة معال لزوجة المدعي، وبذلك + تعتبر زوجة المدعي و+ ابنه معالين له استناداً إلى قاعدة 

أي عNوة على معدل ولم يكن المدعي مستحقاً لتسلم  13.107النظام ا%داري للموظفين المحليين 

كمنحة استقرار  3,705ا%عالة. وتجد المحكمة أّن الوكالة أخطأت عندما دفعت إلى المدعي مبلغ 

لى معدل عدو+ر أميركي كبدل نقل أمتعة  9000لزوجته وعندما دفعت إليه مبلغاً إجمالياً مقداره 

تبار خاطئ ھو أّن زوجة المدعي ا%عالة، فقد ُحسب ا+ستحقاقان وُمنحا على معدل ا%عالة وفقاً +ع

وابنه كانا معاليه المأذون بھما وأّنھما كان سينتقNن معه إلى عمان. ولم يكن المدعي مستحقاً إ+ّ 

دو+ر أميركياً ومبلغ إجمالي كبدل  7,080لتسلّم منحة استقرار على معدل غير المعيلين مقدارھا 

 دو+ر أميركي.  6,000قيمته  نقل أمتعة بصفته موظفاً بدون معالين مأذون بھم

 
الدفعة الزائدة لقاء منحة ا+ستقرار ونفقات نقل استرداد + أساس لدى المدعي ليطعن في  .38

ا'متعة، فلم يكن لدى المدعي معالون مأذون بھم عمNً بقاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين 

ن أّن زوجة المدعي التي كانت أيضاً موظفة في ا'ونروا ُدفعت إليھا بصورة ع، ناھيك 13.107

من أجل  2013ا+ستحقاقات السارية عندما نقلت من لبنان إلى ا'ردن في أبريل/نيسان منفصلة 

 .)المكلف بمساعدة الموظفين(التعيين في وظيفة مسؤولة إدارية في المكتب القانوني 
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ونفقات نقل أمتعة، ويعتمد يطعن المدعي في استرداد المبلغ الزائد الذي ُدفع كمنحة استقرار  .39

من نائب مسؤول الموارد   2010ديسمبر/كانون ا'ول  6مؤرخة لة إليكترونية في ھذا على رسا

يوماً لنفسه  30وصول عمان بدل معيشة سفر بواقع البشرية الذي أعلِم بموجبھا أّنه سيتسلّم لدى 

 ًNومن الجلي 9.107بقاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين ونصف ذلك المبلغ لزوجته عم .

للمحكمة أّن المعلومات التي قدمھا نائب مسؤول الموارد البشرية للمدعي فيما يخص استحقاقه لمنحة 

بواقعة مفادھا أّن المدعي لم ُيعلم ا+ستقرار كانت غير صحيحة، بيد أّنه يمكن تفسير ھذا الخطأ 

رية  في الرئاسة العامة أّن زوجته كانت موظفة أونروا في لبنان. وعلى أي حال، دائرة الموارد البش

ليس دور المحكمة في القضية الحاضرة أن تحكم من كان المسؤول عن الخطأ في تحديد استحقاقات 

 المدعي بل الحكم إن كان على المدعي أن يسدد المبلغ الزائد لIونروا أم +. 

 
عدة تنص على تسديد مبلغ زائد. وفي ھذا الصدد تستشھد يزعم المدعي عدم وجود قا .40

يجوز إجراء التي تنص على أّنه " 6.103المحكمة بقاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين 

اقتطاعات من رواتب الموظفين وغيرھا من استحقاقاتھم لIسباب التالية... (ب) الديون المستحقة 

 للوكالة". 

 
لنص القانوني يخول الوكالة باسترداد مبلغ ُدفع إلى الموظف بصورة ترى المحكمة أّن ھذا ا .41

زائدة حتى لو كان المبلغ الزائد نتيجة لخطأ من ا%دارة. و+ يمكن للمعلومات الخاطئة التي قدمھا 

مسؤول موارد بشرية إلى موظف عن استحقاقاته أن تخلق بحد ذاتھا أي حق أو التزام للموظف في 

د فيھا ھذه المعلومات على تطبيق خاطئ للنظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين الحا+ت التي تستن

أو ا%صدارات ا%دارية ا'خرى. وفي ھذه الحا+ت ينبغي لaدارة أن تصحح الخطأ فور اكتشافه 

 كما حدث في القضية الحاضرة. 

 
أّنه  شملت ا%دارة في كتاب تعيينه إذاإ+ّ + يستطيع المدعي أن يزعم وقوع خرق لعقده  .42

 مستحق +ستحقاقات معينة أنِكرت +حقاً، بيد أّن ھذه الحالة لم تحدث. 
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يزعم المدعي أّن موظفين آخرين غيروا مراكز عملھم بعد تاريخ نقله وتسلموا مبلغاً إجمالياً  .43

دو+ر أميركي كنفقات نقل أمتعة "بصرف النظر عن حالتھم ا+جتماعية" وتNحظ  9.000مقداره 

لكن حتى لو  الُمدعى عليه لم يقدم معلومات عن ھذه الحجة بالذات في رده على الدعوىالمحكمة أّن 

أّن الوكالة دفعت خطأ نفقات نقل ا'متعة على معدل ا%عالة إلى موظفين آخرين فإّن افترضنا 

على الوكالة أن تدفع  نّ أطريقة العمل المؤسفة ھذه + تعطي أي حق للمدعي. وتستحضر المحكمة 

ط العNوات التي ينص عليھا النظامان ا'ساسي وا%داري للموظفين وليس لaدارة سلطة اجتھادية فق

 في ھذا الشأن. 

 
أخيراً، يلتمس المدعي منحه تعويضاً عن ا'ضرار المعنوية. وتNحظ المحكمة أّنه لو  .44

مبلغ على ھذا اعتبرت الوكالة بصورة صحيحة المدعَي على أّنه بN معالين وأّنھا دفعت إليه ال

ا'ساس فإّن زوجته تسلّمت من الوكالة جميع العNوات التي استحقتھا بصفتھا موظفة مع ابن معال 

عندما ُعينت في وظيفة مسؤولة إدارية في المكتب القانوني (المكلف بمساعدة الموظفين) في عمان 

ع تسلّم أي تعويض عن وُنقلت من لبنان إلى ا'ردن. وعليه؛ ترى المحكمة أّن المدعي + يستطي

ا'ضرار المعنوية بشأن الخطأ الذي ارتكبته الوكالة. وينبغي على الموظفين ا%لمام بالنظامين 

ا'ساسي وا%داري الساريين للموظفين وأّنھم + يستطيعون بأي حال توقع تسلّم عNوة + ينص 

 عليھا النظامان ا'ساسي وا%داري للموظفين.

 
  

 الخ&صة

        

 
 :تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أنّ  .45

  

  الدعوى مردودة.  
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     (ُوقـcع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 مارس/آذار 8 بتاريخ

 

  

 2015مارس/آذار  8 أدِخَل في السجل

 

  

  

     (ُوقـcع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


