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  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:
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 مقدمة

") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة ة("المدعي كوكب عطا�ھا تھذه دعوى رفع .1

وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا%دنى، التي ُتعرف أيضاً باسم ا%ونروا ("الُمدعى عليه")؛ وھو 

غاثة في مخيم اجتماعية في مجال ا#نقلھا من وظيفة باحثة تنمية اجتماعية إلى وظيفة باحثة قرار 

   الوحدات. 

  الوقائع

دخلت المدعية سلك الخدمة في الوكالة في وظيفة  ،2005مارس/آذار  1 بأثر يسري من .2

 فبراير/شباط 28محدد ا%جل ينقضي في  تعيينبموجب  1والخطوة  9باحثة اجتماعية على الدرجة 

ديسمبر/كانون ا%ول  24. وُجدد التعيين محدد ا%جل للمدعية لثLث سنوات أخرى في 2008

 . 2011يناير/كانون الثاني  11، ولثLث سنوات أخرى في 2007

، بدأت المدعية ا#شراف على مركز التأھيل المجتمعي ومركز 2011في سبتمبر/أيلول  .3

المرأة، أو ما ُيعرف باسم المنظمات المجتمعية. وقد كانت ھذه المنظمات المجتمعية تحت  امجبر

 إدارة لجنة إدارية محلية. 

ة بإخبار مشرفيھا بأّنھا كانت ُتقصى من ، بدأت المدعي2012في يناير/كانون الثاني  .4

، رفعت 2012يناير/كانون الثاني  24ھا شكوك في وقوع احتيال. وفي رتساو اأّنھبا,جتماعات و

 إلى مشرفيھا أمثلة من عدم التطابق بين قسائم ا#يداع ووصو,ت المقبوضات. 

أّن اللجنة ا#دارية ، أعلمت المدعية مسؤولَة برنامج المرأة 2012فبراير/شباط  26في  .5

ستتولى جميع  وأّن اللجنة ا#دارية المحلية المحلية قررت عدم تجديد عقد مديرة مركز برامج المرأة

 الشؤون المالية؛ وعّبرت المدعية عن عدم دعمھا لھذا القرار. 

، وھي مسؤولة الخدمات العامة أعلمت المدعية مشرفتھا 2012أبريل/نيسان  17في  .6

من أحد ا,جتماعات وأّن قرارات معينة اُتخذت ما مرة أخرى ا,جتماعية في ا#قليم، أّنھا أقصَيت 

 . كان ينبغي أن ُتتخذ في غياب المدعية بصفتھا ممثلة الوكالة
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وا#دارية، وھي مسؤولة ، رفعت المدعية إلى مشرفتھا الفنية 2012يونيو/حزيران  17في  .7

والخدمات ا,جتماعية في المنطقة، شكاوى عدة تسلّمتھا من أشخاص يزعمون أّنھم لم  التسجيل

 عند دفع الخدمات المقدمة في المنظمات المجتمعية.  يتسلّموا َقط وصو,تٍ 

، طلب رئيس منطقة جنوب عّمان 2012أغسطس/آب  6رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .8

ماعية في إقليم ا%ردن معالجة أربع شكاوى رفعھا إلى رئيس برنامج ا#غاثة والخدمات ا,جت

ھذه الشكاوى. ورّدت مسؤولة الخدمات المدعية ھي التي لفتت نظره إلى منتفعون، علماً أّن 

موضحًة ثLثاً من الشكاوى ا%ربع؛ وأعلن رئيس  2012سبتمبر/أيلول  5في ا,جتماعية في ا#قليم 

أّن الموضوع  2012سبتمبر/أيلول  9ترونية مؤرخة منطقة جنوب عّمان بعد ذلك في رسالة إليك

ھذه الرسالة ا#ليكترونية، أشارت  اً علىوردّ  خضع لتحقيق دقيق وأّنه , يوجد دليل على فساد.

إلى أّن الشكوى الرابعة التي لم في اليوم نفسه مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في المنطقة 

ة في ا#قليم حسب ا%صول كانت "مثا,ً واضحاً على الفساد توّضحھا مسؤولة الخدمات ا,جتماعي

  في اللجنة ا#دارية المحلية ووظائفھا".

ُعقد اجتماع بين رئيس منطقة جنوب عّمان، ومسؤولة ، 2012في نوفمبر/تشرين الثاني  .9

ة. التسجيل والخدمات ا,جتماعية في المنطقة، ومسؤولة الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم، والمدعي

وفي ھذا ا,جتماع، اُتفق على أن تخفف المدعية تدّخلھا وأن تزيد تعاونھا مع المنظمات المجتمعية 

 المحلية.  اللجنة ا#داريةو

، اتصلت مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في المنطقة 2013أبريل/نيسان  22في  .10

#خباره بأّنھا لبريد ا#ليكتروني با برئيس برنامج ا#غاثة والخدمات ا,جتماعية في إقليم ا%ردن

؛ كما أعلِمت أّن المدعية لم يُعد مرحباً بھا في المنظمات المجتمعية وفي اللجنة ا#دارية المحلية

عّبرت مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في المنطقة عن قلقھا من الوضع لرئيس برنامج 

 ا#غاثة والخدمات ا,جتماعية في إقليم ا%ردن. 

، ُعقد اجتماع بين رئيس منطقة جنوب عّمان، ومسؤولة التسجيل 2013مايو/أيار  8في  .11

والخدمات ا,جتماعية في المنطقة، ومسؤولة الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم لدراسة وضع المدعية. 
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إمكانية نقل المدعية، بيد أّن مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في ومن السبل التي جرى بحثھا 

 المنطقة عارضت نقل المدعية. 

، وفي رسالة إليكترونية إلى رئيس برنامج ا#غاثة والخدمات 2013مايو/أيار  9في  .12

بعة ا,جتماعية في إقليم ا%ردن، عّبرت مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في المنطقة في متا

 . وضعال تدير بھامنھا لذلك ا,جتماع عن استيائھا من الطريقة التي كانت الوكالة 

، رفعت المدعية شكوى إلى مدير عمليات ا%ونروا في 2013 حزيرانيونيو/ 2في  .13

ا%ردن، وكانت الشكوى ضد مسؤولة الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم بسبب عدم دعمھا لھا وعدم 

 واللجنة ا#دارية المحلية. طردھا العدائي من المنظمات المجتمعية  اتخاذھا أي إجراء بعد

رّد مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة على شكوى ، 2013أغسطس/آب  12في  .14

المدعية قائLً إّن شكواھا ُبحثت مع مسؤولة الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم، وإّن أوجه شكوى 

عت ي العLقة القانونية بين المنظمات المجتمعية والوكالة. وُشجّ المدعية أبرزت التحدي المتمثل ف

 المدعية على العمل بطريقة إيجابية مع جميع ا%طراف المعنية. 

، أعلِمت المدعية بقرار رئيس برنامج ا#غاثة والخدمات 2013سبتمبر/أيلول  29في  .15

في مخيم  تماعية في مجال ا#غاثة، وھو قرار نقلھا إلى وظيفة باحثة اجفي إقليم ا%ردن ا,جتماعية

 . الوحدات

، كتبت المدعية إلى رئيس برنامج ا#غاثة والخدمات 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  2في  .16

على القرار، وزعمت أّن النقل كان عقابياً. ورّد ا,جتماعية في إقليم ا%ردن معربة عن اعتراضھا 

 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  9ا%ردن في  رئيس برنامج ا#غاثة والخدمات ا,جتماعية في إقليم

أّن النقل لم يكن عقابياً بل اُتخذ لمنع المزيد من التصعيد في الموقف بين المدعية واللجنة مشيراً إلى 

 ا#دارية المحلية والمنظمات المجتمعية. 

أّن ، كتبت المدعية إلى مكتب ا%خLقيات تشتكي من 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  2في  .17

قائLً إّنه  2013أكتوبر/تشرين ا%ول  9. ورّد مكتب ا%خLقيات عليھا في "اً كان "منحاز نقلھاقرار 
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 النقل انتقامياً %ّنه حدث بعد رّد مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابةإجراء , يمكن اعتبار 

 على شكوى المدعية، وكذلك بعدما أجرى مكتب إقليم ا%ردن تحقيقات. 

، رفعت المدعية طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات 2013وبر/تشرين ا%ول أكت 10في  .18

اً مفاده عدم ، تلقت المدعية ردّ 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  29ا%ونروا في ا%ردن با#نابة. وفي 

  وجود حقائق جديدة تبرر تغيير القرار المطعون فيه.  

، رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا%ونروا 2013ديسمبر/كانون ا%ول  18في      .19

، 2013ديسمبر/كانون ا%ول  22للمنازعات ("المحكمة")؛ وأرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه في 

 . 2014يناير/كانون الثاني  20ورفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في 

رت ، أم)UNRWA/DT/2015( 023، وبموجب ا%مر رقم 2015مارس/آذار  8في  .20

أي تقارير أو دراسات أو وبالنسخة غير المحررة  بأن ُيظھر بصفة الَحجب المحكمة الُمدعى عليه

 19فيما يخص شكوى المدعية. ورفع الُمدعى عليه رّده على ا%مر في  أجرَيت تقييمات أولية

 . 2015مارس/آذار 

أبريل/نيسان  29وفي  ؛جديدةالمدعية طلباً لرفع أدلة  قّدمت 2015أبريل/نيسان  19في  .21

. ورفعت المدعية )UNRWA/DT/2015( 047قبلت المحكمة الطلب بموجب ا%مر  2015

 الجديدة إلى الُمدعى عليه في اليوم نفسه. ، وأرِسلت ا%دلة 2015مايو/أيار  4أدلة جديدة في 

    ةحجج المدعي

 تقّدم المدعية الحجج التالية:  .22

)i(  نقلھا تعسفياً؛كان قرار 

)ii( انتقامياً %ّنھا رفعت شكوى ضد مسؤولة الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم؛ كان النقل 

)iii(  كان النقل تدبيراً تأديبياً %ّنھا لم توافق على النقل ولم ترغب فيه؛ 
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)iv(  ھانة والترھيب عندما أعلمت الوكالةXلم ُتقّدم لھا الحماية بل تعرضت ل

 ا#دارية المحلية؛ وبالخروقات التي ترتكبھا المنظمات المجتمعية واللجنة 

)v(  عندما عينت بديلھا. السليمة لم تتبع الوكالة ا#جراءات 

  

  

 تلتمس المدعية ما يلي: .23

)i( اعتذاراً رسمياً من دائرة ا#غاثة والخدمات ا,جتماعية؛ 

)ii( فسخ قرار نقلھا؛ و 

)iii(  والكرب. تعويضاً مالياً عن ا#ذ,ل والصدمة 

  

 حجج الُمدعى عليه

 التالية:  يقّدم الُمدعى عليه الحجج .24

)i( اُتخذ قرار نقل المدعية حسب ا%صول مع مراعاة ا#طار القانوني؛ 

)ii( للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في انتداب موظفيھا؛ 

)iii( على أّن قرار نق ًLھا كان تعسفياً، أو مزاجياً، أو انتقامياً؛للم تقّدم المدعية دلي 

)iv(  الموظف قبل اتخاذ  موافقة, يترتب على الوكالة متطلب يقضي بالحصول على

 قرار نقله؛

)v(  قة السيئة بين المدعية واللجنة ا#دارية المحلية؛Lاُتخذ قرار النقل بسبب الع 
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)vi(  ُنقلت ضمن المجمع نفسه، ولم يطرأ تغيير لم ُيسبب النقل ضرراً للمدعية %ّنھا

 على الراتب أو الدرجة أو الخطوة؛ 

)vii( مدرجاً في ا#طار القانوني بصفة تدبير  لم يكن النقل تدبيراً تأديبياً %ّن النقل ليس

 تأديبي، ولم ينجم عن النقل أي ضرر للمدعية مثل فقدان الراتب مثLً؛ 

)viii( أساس قانونياً لطلب اعتذار؛ و , 

)ix(  عجزت المدعية عن تقديم دليل على وجود صلة مباشرة بين ا#جھاد والقلق

 ھا. لنقاللذين عانتھما حسب ما ورد في التقرير الطبي، وبين قرار 

  

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعية جملة وتفصيLً، وأن ترّد الدعوى  .25

 بكاملھا. 

  

  ا$عتبارات

 قرار النقل

القرار المطعون فيه ھو قرار نقل المدعية من وظيفة باحثة تنمية اجتماعية إلى وظيفة  .26

 غاثة في مخيم الوحدات.اجتماعية في مجال ا#باحثة 

 على اZتي:  2.1للموظفين المحليين ينص النظام ا%ساسي  .27

يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 

. ويجوز للمفوض العام الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا

طة الوكالة أو وضع شروط خاصة للخدمة للموظفين المنتدبين %داء أي من أنش

للعمل في أي من مكاتبھا خارج منطقة عملياتھا. ويكون الموظفون مسؤولين أمام 
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المفوض العام في ممارسة وظائفھم، ويكون الموظفون أيضاً طوال الوقت [منقول] 

 تحت تصرف المفوض العام الذي سيحدد أسبوع عمل اعتيادياً.   

على  3.4ساسي للموظفين المحليين رقم أّما ما يخص قرارات النقل، فينص النظام ا% .28

 اZتي: 

في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا,عتبار الواجب لضرورة 

 .تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة

قل تزعم المدعية أّنھا اعتبرت نقلھا تدبيراً تأديبياً مستتراً؛ في حين يزعم الُمدعى عليه أّن الن .29

 اُتخذ لما فيه مصلحة الوكالة. 

ظامين ا%ساسي وا#داري مع العلم بالسلطة ا,جتھادية الواسعة للمفوض العام في تطبيقه للن .30

قيود ولن تتدخل المحكمة فيھا ليست بL ا,جتھادية للموظفين، إ,ّ أّن المحكمة تعتبر أّن ھذه السلطة 

مزاجياً أو كانت دوافعه التحامل أو عوامل خارجة عن  إ,ّ إذا كان القرار المطعون فيه تعسفياً أو

 خلل إجرائي أو خطأ في القانون. الموضوع أو إن اعتراه 

المنظمات المجتمعية في تبّين ا%دلة الواردة في الملف أّن المدعية بدأت ا#شراف على  .31

كانت ُتقصى من أّنھا ، بدأت إعLم مشرفيھا 2012. وفي يناير/كانون الثاني 2011سبتمبر/أيلول 

ساورتھا شكوك في وجود احتيال في المنظمات المجتمعية واللجنة ا#دارية  اا,جتماعات وأّنھ

المحلية. وأرسلت المدعية إلى مشرفيھا رسائل إليكترونية عدة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 

قلقھا من شملت فيھا شكاوى من منتفعين، وعّبرت فيھا عن  2012ويونيو/حزيران وأغسطس/آب 

كانت تحاول أداء عملھا عندما أبلغت الوكالة الجلي للمحكمة أّن المدعية ا,حتيال والفساد. ومن 

 بالوقائع التي اكتشفتھا. 

, طعن في أّن الوكالة حققت في الوقائع، وأّن اجتماعاً ُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني  .32

، والخدمات ا,جتماعية في المنطقةبين رئيس منطقة جنوب عّمان ومسؤولة التسجيل  2012

المدعية  وفي ھذا ا,جتماع، اُتفق على أنّ ومسؤولة الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم، والمدعية. 

 "ستخفف تدّخلھا وتزيد تعاونھا" مع المنظمات المجتمعية واللجنة ا#دارية المحلية.
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مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في  اتصلت، 2013أبريل/نيسان  22لكن في  .33

%ّنھا في إقليم ا%ردن برئيس برنامج ا#غاثة والخدمات ا,جتماعية المنطقة عبر البريد ا#ليكتروني 

. وعّبرت مسؤولة التسجيل والخدمات المنظمات المجتمعيةأخِبرت أّن المدعية لم يُعد مرحباً بھا في 

مع  2013مايو/أيار  8من الوضع. وفي ا,جتماع الذي ُعقد في  ا,جتماعية في المنطقة عن قلقھا

رئيس منطقة جنوب عّمان، ناقشت مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في المنطقة، ومسؤولة 

الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم الوضع. ومن السبل التي جرى بحثھا إمكانية نقل المدعية، بيد أّن 

وفي رسالة إليكترونية  ا,جتماعية في المنطقة عارضت نقل المدعية.مسؤولة التسجيل والخدمات 

إلى رئيس برنامج ا#غاثة والخدمات ا,جتماعية في إقليم ا%ردن،  2013مايو/أيار  9مؤرخة 

عّبرت مسؤولة التسجيل والخدمات ا,جتماعية في المنطقة في متابعة منھا لذلك ا,جتماع عن 

  الوضع. انت الوكالة تدير بھااستيائھا من الطريقة التي ك

، اختارت الوكالة نقل المدعية. وترى المحكمة أّن المفوض 2013سبتمبر/أيلول  29في  .34

ين أّولھما ، فقد وقفت الوكالة بين خيارالعام في فعله ھذا مارس سلطته ا,جتھادية حسب ا%صول

ظمات المجتمعية واللجنة إبقاء المدعية في الوظيفة وھو ا%مر الذي خلق مشاكل كثيرة مع المن

ا#دارية المحلية، وثانيھما نقل المدعية. وفي ھذا النوع من القرارات ا#دارية الصعبة، يجب أن 

تكون سيطرة المحكمة في حدھا ا%دنى و, تستطيع استبدال تقديرھا للموقف بتقدير الوكالة له. 

ترى المحكمة أّن فاً لما تزعمه المدعية النقل كان لما فيه مصلحة الوكالة؛ وخLوتعتبر المحكمة أّن 

 مستتراً. اعتباره تدبيراً تأديبياً قرار النقل , يمكن 

يشير السجل إلى أّن النقل لم يؤّثر في الحقوق التعاقدية للمدعية أو في شروط توظيفھا أو  .35

 سه. ُنقلت إلى وظيفة في المجّمع نف قدراتبھا. ولتفادي أي مشقة غير مبررة على المدعية، ف

عندما تزعم المدعية أّن قرار النقل كان انتقامياً %ّنھا رفعت شكوى ضد مسؤولة الخدمات  .36

ا%دلة في ملف القضية تبّين أّن خيار النقل ا,جتماعية في ا#قليم، فإّن المحكمة تعيد إلى الذاكرة أّن 

ولھذا السبب، تجد  ُبحث قبل رفع المدعية لشكواھا ضد مسؤولة الخدمات ا,جتماعية في ا#قليم.

كمة أّن القرار لم يكن انتقامياً، وبالتالي تجد المحكمة أّن المدعية لم ُتثبت أّن القرار المطعون فيه المح

 كان غير قانوني وبذلك , يمكن إقرار تعويض عن ذلك. 
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 بيئة العمل

تزعم المدعية أيضاً أّنھا عندما واجھت مشاكل في عملھا لم تتلّق مساعدة أو دعماً من  .37

الوكالة، مما خلق بيئة ترھيبية وعدائية وسبب لھا ا#ھانة. وعند تدّبر السجل الوارد في ملف 

المدعية اضطرت فعLً إلى العمل في ظل معايير غير واضحة، كما أّنھا القضية، تجد المحكمة أّن 

 م تتلّق دعماً كافياً من الوكالة. ل

معاينة ا%دلة في ملف القضية، تLحظ المحكمة أّن المدعية لفتت انتباه الوكالة إلى ولدى  .38

أمثلة عدة من ممارسات مشبوھة وسلوك غير مھني ترتكبھا المنظمات المجتمعية واللجنة ا#دارية 

 ق معظمھا بفساد واحتيال مزعومين.ى تعلّ ملحقاً مع عريضة الدعو 24المحلية، كما أرفقت المدعية 

خاصة بالمنظمات  تظھر ا%دلة أيضاً أّن المدعية اضطرت إلى توقيع معامLت مالية .39

المجتمعية لكن , يوجد في وصف وظيفتھا أي ذكر لھذه المھام والمسؤوليات. وعLوة على ذلك، 

ية بين المنظمات المجتمعية واللجنة انونإلى أّن العLقة القأشارت الوكالة نفسھا في مراسLت عدة 

ا#دارية المحلية وا%ونروا تمّثل تحدياً، وأّن دور المدعية مبھم، وأّن الوكالة كانت تبحث عن حل 

 قابل للدوام لتحسين تلك العLقة. 

صحيح أّن الوكالة حققت في الوقائع التي زعمتھا المدعية بشأن الفساد وا,حتيال، لكن  .40

وثيقة  عَ فَ بتقديم بأن يقّدم للمحكمة أي تقارير أو دراسات أو تقييمات أولية رَ عى عليه عندما أِمر الُمد

، وفقرة صغيرة ممسوحة لجنة قبول الشكاوى في مكتب ا%ردن ا#قليمي ,جتماع عقدتهموجزة 

ضوئياً تتعلق بشكوى المدعية في نظام إدارة القضايا الداخلي؛ وھما وثيقتان لم تتطرقا إلى 

 ع إ,ّ بصورة ھامشية. الموضو

تعّذر تعتبر المحكمة أّن سوء ا#دارة الذي ارتكبته الوكالة أّدى في نھاية المطاف إلى وضع  .41

نجم عنه جعل المدعية شخصاً غير مرحب فيه لدى المنظمات المجتمعية واللجنة و استمراره

نية بين المنظمات المجتمعية ا#دارية المحلية. ولئن أفادت الوكالة أّنھا اعترفت أّن العLقة القانو

واللجنة ا#دارية المحلية وا%ونروا تمثل تحدياً وأّن دور المدعية مبھم إ,ّ أّن نتيجة ذلك كانت ترك 

في عندما أصبحت المدعية شخصاً غير مرحب به المدعية بL عون في دورھا. وفوق ذلك، 
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انتظار رد فعل من ما تبّين. وأثناء  اءفي إبداء رد فعل إزإھما,ً كامLً الوكالة أھملت وظيفتھا 

رفع شكوى ضد مسؤولة الخدمات ا,جتماعية  2013يونيو/حزيران  2الوكالة، قررت المدعية في 

 في ا#قليم وضد اللجنة ا#دارية المحلية. 

، ورقم Mwangi (2003) ,1125في حكم المحكمة ا#دارية السابقة ل_مم المتحدة رقم  .42

1204, Durand (2005):أفادت بما يلي ، 

  

ب وفقاً لمعايير عالية؛ أن ُتحاسَ رب عمل نموذجي  وصفھاينبغي ل_مم المتحدة ب

والُمنتظر من الُمدعى عليه معاملة الموظفين با,حترام الذي يستحقونه بما في ذلك 

        احترام رفاھھم.    

، أقرت المحكمة ا#دارية السابقة ل_مم المتحدة Haile (2004) ,1194وفي الحكم رقم  .43

أّنه يترتب على المنظمة واجب "الحفاظ على بيئة عمل صحية" تشمل حماية السLمة الجسدية 

 والنفسية للموظفين. 

السLمة  عين علىتجد المحكمة أّنه ترّتب على الوكالة واجب ضمان بيئة عمل متناغمة ت .44

فضي التمعن في ا%دلة الواردة في ملف القضية إلى أّن الوكالة للموظفين. ويُ الجسدية والنفسية 

 عجزت في ھذا المجال وقّصرت في خلق جو عمل سليم.

 التعويضات المعنوية

وحدھا تماماً في موقف مبھم بدون دعم من لتتصرف تجد المحكمة أّن المدعية ُتركت  .45

يضات عن ا%ضرار المعنوية لقاء الوكالة؛ وترى المحكمة أّن ھذا يضع أسساً لمنح المدعية تعو

القلق وا#جھاد اللذين سببھما ھذا لھا، وقد رفعت المدعية في ھذا الصدد تقريراً طبياً. وُتمنح المدعية 

 دو,ر أميركي لقاء ا%ضرار المعنوية.  1,500

بالنسبة إلى طلب ا,عتذار، فتLحظ المحكمة أّن من غير المناسب توجيه أمر بإصدار  .46

يكون من بين أسباب ا,نتصاف، فمن صميم طبيعة ا,عتذار أن يكون طوعياً؛ ولئن كان اعتذار ل
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يجوز للمحكمة تشجيع طرف على ا,عتذار عندما تكون الظروف مLئمة، إ,ّ أّن أمر ذلك الطرف 

  با,عتذار سيجافي الممارسة السليمة لسلطات المحكمة.

   الخ&صة

يوماً من  60خLل في أميركي دو,ر  1,500ُيؤمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى المدعية  .47

التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخLل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي 

، المحددة يوماً  60خLل مدة الـفي ا%ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .لرئيسي ا%ميركي حتى تاريخ الدفعضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة افسي

 جميع الطلبات ا%خرى مرفوضة.  .48

  

 

  

  

 

_______________________________  
  
  القاضي جان فرانسوا كوزان

  
   2015 مايو/أيار 18بتاريخ 

  

  
  
  
  

  2015مايو/أيار  18بتاريخ أدِخل في السجل 
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_______________________________  

  
  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا%ونروالوري 


