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  مقدمة

Cغاثة وتشغيل ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة ") المدعي("ھذه دعوى رفعھا مازن الدسوقي  .1

، وھو قرار توجيه لفت ")المدعى عليه("Kجئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا 

  .                                         نظر إليه

  الوقائع

، دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة بصفة معلم في مدرسة البقعة 2002أيلول /سبتمبر 22في  .2

  .Cعدادية للذكور في ا�ردنا

ضية غير مصرح بھا، وكان ذلك ر، أخذ المدعي يوم إجازة مَ 2016تشرين ا�ول /أكتوبر 6في  .3

جازات الَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي المصرح بھا لعام Vل ا�يام السبعة المخصصة بعدما استنفد

تشرين /ھر أكتوبر، فما كان من الوكالة إK أن اقتطعت غياب ھذا اليوم من قسيمة راتب المدعي لش2016

  . 2016ا�ول 

، ا، أخذ المدعي يوم إجازة َمرضية آخر غير مصرح بھ2016تشرين الثاني /نوفمبر 10في  .4

  .2016تشرين الثاني /فاقتطعت الوكالة ھذا اليوم من قسيمة راتبه لشھر نوفمبر

صرح ، أخذ المدعي مرة أخرى يوم إجازة َمرضية آخر غير م2016كانون ا�ول /ديسمبر 19في  .5

  .2016كانون ا�ول /، فاقتطعت الوكالة ھذا اليوم من قسيمة راتبه لشھر ديسمبرابھ

، استنفد المدعي رصيده من اCجازات الَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي 2017نيسان /مع أبريل .6

  . ، علما أن ھذا الرصيد يبلغ سبعة أيام2017لعام 

، أبلغ مدير المدرسة 2017أيار /مايو 1بھا في عندما أخذ المدعي يوم إجازة َمرضية غير مصرح  .7

، فأحال مكتب منطقة شمال عمان ا�مر إلى مكتب 2017أيار /مايو 2مكتب منطقة شمال عمان با�مر في 

  .الموارد البشرية

من قسيمة راتب  2017أيار /مايو 1، اقتطعت الوكالة غياب اليوم الموافق 2017أيار /مايو 21في  .8

  .2017يار أ/المدعي لشھر مايو

 1، طلب مكتب المنطقة إلى المدعي أن يقدم تبريرا لغيابه في اليوم الموافق 2017أيار /مايو 28في  .9

  .2017أيار /مايو

  :، رد المدعي كما يلي2017أيار /مايو 29في  .10
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  .شكرا Kھتمامكم بھذا الموضوع .1

وف أبلغت بكافة الوسائل الرسمية أنھا كانت إجازة طارئة بسبب ظر 2017/5/1في  .2
   1.خاصة

أخطأت في حساب باقي . (لم أكن أعرف أن رصيدي من اCجازات الطارئة قد انتھى .3
  )رصيدي من اCجازات الطارئة

، أرسل مسؤول التعليم في منطقة شمال عمان رسالة لفت نظر إلى المدعي 2017أيار /مايو 31في  .11

  .2017أيار /مايو 1بسبب إجازته الَمرضية غير المصرح بھا التي أخذھا في 

، كتب المدعي إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن للطعن في رسالة 2017حزيران /يونيو 12في  .12

  .لفت النظر، فاعتبر المدعى عليه رسالة المدعي طلبا لمراجعة القرار

، سلّم المدعي دعواه بالليد إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017تشرين ا�ول /أكتوبر 4في  .13

  .ِسلت إلى المدعى عليه في اليوم نفسه، فأر)"المحكمة("

 5، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل إلى المدعي في 2017تشرين الثاني /نوفمبر 3في  .14

  .2017تشرين الثاني /نوفمبر

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الرد، ثم أرِسل 2017تشرين الثاني /نوفمبر 17في  .15

  .2017تشرين الثاني /نوفمبر 19ي الطلب إلى المدعي ف

، قبلت 2017كانون ا�ول /ديسمبر 3المؤرخ ) UNRWA/DT/2017( 172بموجب ا�مر رقم  .16

كانون /ديسمبر 15المحكمة الطلب، وأمرت المدعى عليه أن يقدم الترجمة العربية للرد في موعد أقصاه 

  .2017ا�ول 

الترجمة العربية للرد على الدعوى، فأرِسلت  ، رفع المدعى عليه2017كانون ا�ول /ديسمبر 14في  .17

  .الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه

، سلّم المدعي للمحكمة باليد طلبا لرفع مeحظات على رد 2017كانون ا�ول /ديسمبر 31في  .18

، ولم يرفع المدعى عليه أي 2018 يناير/كانون الثاني 2 المدعى عليه، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في

  .اعتراض على الطلب

قبلت  2018كانون الثاني /يناير 14المؤرخ ) UNRWA/DT/2018( 005بموجب ا�مر رقم  .19

  .2018كانون الثاني /يناير 24المحكمة طلب المدعي، وأمرته أن يقدم مeحظاته في موعد أقصاه 

                                                 
زة المقصودة في ھذه الحالة في اCطار التنظيمي للوكالة، فاCجا" إجازة طارئة"تeحظ المحكمة عدم وجود فئة إجازة باسم  1

  ".   إجازة َمرضية غير مشفوعة بتقرير طبي"تسمى 
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لت إلى المدعى ، سلّم المدعي مeحظاته بالليد إلى المحكمة، فأرسِ 2018كانون الثاني /يناير 23في  .20

  .عليه في التاريخ نفسه

  حجج المدعي

  :يقدم المدعي الحجج التالية .21

i( دليل يدعم زعم عدم التزامه بساعات العمل؛ و K  

ii(  داري للموظفينCينص النظامان ا�ساسي وا K لى موظف على توجيه لفت نظر إالمحليين

  .ير المشفوعة بتقرير طبي في سنة خدمةغتجاوز عدد أيام اCجازة 

  :يلتمس المدعي ما يلي .22

i(  نقض رسالة لفت النظر، وإلغاء تبعاتھا؛  

ii(  ئمة ضد الموظفeوضع إجراءات م)لفت رسالة الضالعين في إصدار ) أو الموظفين

  النظر؛ و 

iii( التعويض المادي والمعنوي عن ا�ثر النفسي على المستوى الشخصي والمھني.  

  

  

  حجج المدعى عليه

  :ةيقدم المدعى عليه الحجج التالي .23

i(  إن قرار توجيه لفت نظر إلى المدعي بسبب غيابه غير المصرح به قرار اتخذ حسب

  ا�صول؛ و

ii( نتصاف الذي يلتمسه المدعيeأساس قانونيا ل K .  

  . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا .24

  ا�عتبارات

غيابا  2017أيار /مايو 1في يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بتوجيه لفت نظر إليه �نه غاب  .25

  .غير مصرح به
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  اCطار القانوني واCداري

  :الخاصة باCجازة الَمرضية على ما يلي 2.106تنص قاعدة النظام اCداري للموظفين المحليين رقم  .26

بعدما يأخذ الموظف إجازة َمرضية غير مشفوعة بتقرير طبي فترات تبلغ في مجملھا . 8
إجازة َمرضية تزيد على غياب آخر يُؤخذ بصفة إن أي أيام عمل في سنة خدمة، ف 7

ھذا قيّد يُ بشھادة طبية، وإK فس اكون مدعوميفي أي سنة تقويمية يجب أن  7ا�يام الـ
ب حسَ يُ سوالتدريس؛ الموظفين غير العاملين في في حالة على اCجازة السنوية لغياب ا

  .إجازة خاصة غير مدفوعة ا�جر في حالة موظفي التدريس

يُطلب إلى الموظف في أي وقت أن يقدم شھادة طبية بيانا لحالته، أو أن  يجوز أن. 9
  .يخضع لفحص طبي يجريه ممارس طبي يرشحه مدير الصحة

تستحضر المحكمة أن رسالة لفت النظر غير مدرجة ضمن التدابير التأديبية، وذلك بموجب قاعدة  .27

 . ابير واCجراءات التأديبيةالمعنية بالتد 1.110النظام اCداري للموظفين المحليين رقم 

 2017كانون الثاني /يناير 1المؤرخ  A/10/Rev.3ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .28

  : المعني بالتدابير واCجراءات التأديبية على جملة أمور منھا

  القرارات ا$دارية التي � تعد تدابير تأديبية

لفت النظر، واسترداد : بير تأديبية ما يليتشمل القرارات اCدارية التي K تُعد تدا. 42
ا�موال التي يدين بھا الموظف لtونروا، والسماح بانقضاء التعيين، وإنھاء التعيين 

  .توخيا لمصلحة الوكالة، واCجازة اCدارية بأجر أو بe أجر على ذمة التحقيق

المباشر أو  أو كتابية تُوجه إلى الموظف من مشرفه شفھيةلفت النظر ھو رسائل . 43
من سلطة أعلى بھدف لفت انتباه الموظف إلى خروقات طفيفة للنظامين ا�ساسي 

من اCصدارات اCدارية، أو لفت انتباھه إلى سلوك أو  ھماواCداري للموظفين أو غير
 توثيقوضع في ملف المركز الرسمي للموظف يأداء عمل غير ُمرضيين نسبيا؛ ھذا و

تابي، على أنه يجوز أن يشمل لفت النظر بندا يحدد فترة زمنية لفت النظر الشفھي أو الكل
حيث إن لفت النظر ليس تدبيرا تأديبيا، فe و. يُشطب بعدھا من ملف المركز الرسمي

في ختام عملية تأديبية  ذي يُثبَتفي حاKت سوء السلوك الأن يستخدم  ُعرفا ينبغي
  ).التشديد في ا�صل(

ابقة لtمم المتحدة، في معرض تعليقھا على طبيعة لفت النظر الرسمي أشارت المحكمة اCدارية الس .29

  :منه، إلى ما يلي  III، وتحديدا في الفقرة )Coggon (2008في قضية  1404في الحكم رقم 

الكتابي K يُعد إجراء تأديبيا ضمن معنى قاعدة النظام اCداري  رغم أن لفت النظر
ظر قد تكون له عواقب قانونية تضر الموظف K ، إKّ أن لفت الن3.110للموظفين رقم 

، )Kiwanuka (1999, 941انظر الحكم رقم (سيما عندما يوضع في ملفه ويبقى فيه 
, 1167وقد أفادت المحكمة في حكمھا رقم )). Parra (2004, 1176والحكم رقم 

Olenja (2004 (سھا أن إصدار لفت النظر يخضع لمبادئ العدالة وا�صول القانونية نف
  . التي تنطبق على القرارات التأديبية

-Abu Hamda 2010-UNATمن حكمھا  37قضت محكمة ا�مم المتحدة لeستئناف في الفقرة  .30

  : بما يلي 022
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القاعدة العرفية أن المحاكم K تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إKّ إن كان ثمة دليل 
  .لل إجرائيعلى عدم القانونية، أو عدم العقeنية، أو على خ

  :بما يلي Sanwidi 2010-UNAT-084من حكمھا  40وقضت كذلك في الفقرة  .31

بيد أن دور محكمة المنازعات ليس النظر في صحة اKختيار الذي أقدم عليه [...] 
ا�مين العام من بين أنواع اCجراءات العدة المتاحة له؛ كما K يتمثل دور المحكمة في 

  . ين العاماستبدال قرارھا بقرار ا�م

  ھل كان إصدار رسالة لفت النظر شرعيا؟ 

K تتدخل في اCشراف اKعتيادي اليومي على الموظفين، وھذا يشمل  باتساق أنھاقضت المحكمة  .32

الممارسة السليمة والشرعية للسلطة لتأمين تحلي الموظفين بمستويات مeئمة من السلوك وا�داء؛ وصحيح 

بيرا تأديبيا، إK أنھا قد تنطوي على عواقب ضارة للموظف، K سيما إن أن رسالة لفت النظر K تعد تد

ولما كان ذلك، ستنظر المحكمة إن كانت الوقائع قد استوجبت إصدار . ُوضعت في ملفه في شؤون الموظفين

K رسالة لفت نظر أم.  

على اCجازة  الوقائع في ھذه القضية جلية، ومؤداھا أن المدعي تجاوز حد ا�يام السبعة المضروب .33

 1، وذلك عندما غاب عن العمل في 2017في سنة خدمة واحدة ھي غير المشفوعة بتقرير طبي الَمرضية 

وعلى وجه الخصوص، يدل السجل على أن المدعي أخذ إجازة َمرضية غير مشفوعة . 2017أيار /مايو

آذار، /مارس 30شباط، و/فبراير 26و 20كانون الثاني، و/يناير 8و 3و 2: بتقرير طبي في ا�يام التالية

أيار /مايو K1 يماري المدعي في غيابه ھذه ا�يام، وK في غيابه يوم . 2017نيسان من عام /أبريل 16و

، وما كان منه إK تقديم مبرر مفاده أنه ليست من مسؤولياته أن يعرف إن كان قد تخطى أيام اCجازة 2017

  .ما أخذه من أيام ھذه اCجازةالَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي، وأنه أخطأ في حساب مجموع 

  :وجه مسؤول التعليم في منطقة شمال عمان رسالة لفت النظر التالية إلى المدعي .34

رغم أن لفت النظر ليس إجراء تأديبيا، إK أنني أرسل إليك ھذا الكتاب الرسمي لعدم 
التزامك في دوامك في مدرستك وعلى وجه الخصوص، لقد أخذت إجازة في 

  .اوزا بذلك قوانين اCجازة الطارئةمتج 2017/05/01

إن مثل ھذا التصرف K يليق بموظف يعمل في الوكالة وK يمكن قبوله من موظف يعمل 
  .لدى وكالة الغوث وK يجوز تجاوز القوانين المعمول بھا بھذا الصدد

سأكتفي ھذه االمرة بلفت نظرك آمe عدم تكرار مثل ھذا التصرف مستقبe وإK ساضطر 
  .تخاذ إجراءات إدارية أشد بحقكإلى ا

في ھذا المقام تذكير للمدعي أن الجھل ليس بعذر، فالواجب والمسؤولية المترتبان على كل موظف  .35

يقتضيان أن يكون ملما بما أخذ ولم يأخذ من رصيده من اCجازات الَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي؛ 

من خطأ حسابي، فھذا ينم عن عدم التحلي ) المدعي(أما أن يلوم المدعي مدير المدرسة على ما ارتكبه 

K تجد المحكمة صدقا في قالة الخطأ في الحساب التي قدمھا . المدعي  يصب في صالحسؤولية، وKبالم
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المدعي �ن ھذه ليست المرة ا�ولى التي يتجاوز فيھا المدعي رصيد ا�يام السبعة المخصصة لVجازة 

ر طبي، وكان ينبغي له أن يكون ملما وحذرا، فا�دلة الواردة في السجل تبين الَمرضية غير المشفوعة بتقري

، واقتُطعت ھذه ا�يام من راتبه بناء على 2016أخذ ثeثة أيام من اCجازات غير المصرح بھا في عام  هأن

نسى، وأن ذلك؛ ويميل المرء إلى اKعتقاد  وفق المعقول أن ھذه اKقتطاعات من الراتب ليست أمرا ھينا يُ 

، وأنه سيحسب بحذر رصيده من اCجازات 2016المدعي سيتذكر عواقب غلطته أو إھماله في عام 

أما تكرار الخطأ نفسه سنتين متتاليتين فھو K يعدو أن .  2017الَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي في عام 

  .حدا سوى نفسه على مشكلتهيكون تظاھرا بالجھل أو KمباKة من جانب المدعي، وK يسعه أن يلوم أ

في النظامين ا�ساسي  لعدم وجود نص عليهوفي مسألة زعم المدعي أن لفت النظر كان غير شرعي  .36

  .واCداري للموظفين، فھذه تذكرة له أن K توجد قاعدة تطلب إلى الوكالة أن تُعلم الموظف بلفت النظر مقدما

يه رسالة لفت نظر إلى المدعي عندما تجاوز حد تأسيسا على ما تقدم، تجد المحكمة وجه حق في توج .37

، وأن الوكالة اتخذت قرار توجيه لفت نظر إلى 2017ا�يام السبعة المخصصة لVجازة الَمرضية في عام 

وتوجيه شؤون الموظفين المحليين  2.106المدعي بموجب قاعدة النظام اCداري للموظفين المحليين رقم 

  .  A/10رقم 

مسؤول التعليم في منطقة شمال عمان قوله في رسالة لفت النظر إن المدعي لم ينعى المدعي على  .38

ترى المحكمة في معرض قراءتھا رسالة . يلتزم ساعات الدوام، ويحاجج أن ھذا القول K حظ له من ا�دلة

 2017/05/01أخذ إجازة في "أعeه أن مشرف المدعي قصد أن المدعي  34لفت النظر المقتبسة في الفقرة 

تود المحكمة طمأنة المدعي أنه وإن أشارت ". متجاوزا بذلك قوانين اCجازة غير المشفوعة بتقرير طبي

، إK أن دوام المدعي في المدرسة ليس موضع إشكال "عدم اKلتزام بساعات العمل"رسالة لفت النظر إلى 

، غير المشفوعة بتقرير طبيفي القضية الحاضرة، فاCشكال ينحصر في غيابه باستخدام اCجازة الَمرضية 

لفت النظر يتناول فقط مسألة الغياب "تeحظ المحكمة أن المدعى عليه ذكر في رده على الدعوى أن  كما

عeوة على ذلك، ينبغي للمدعي الكف عن اKدعاء على ". المسيء الذي بدر من المدعي وK شيء غير ذلك

لفت النظر مدار اCشكال ھنا، كما أن المزاعم التي جاء مدير المدرسة �نه لم يكن ضالعا في إصدار رسالة 

  .   بھا ضد مدير المدرسة K محل لھا في الحالة الماثلة أمامنا

  التناسب

نظرا إلى وجوب إخضاع لفت النظر لمبادئ العدالة وا�صول القانونية ذاتھا المطبقة في القرارات  .39

eث أجزاء المستمد من حكم محكمة ا�مم المتحدة التأديبية، تستحضر المحكمة التمحيص المكون من ث

لقد أثبِتت الوقائع في القضية الحاضرة، أي أن المدعي تجاوز . Haniya 2010-UNAT-024لeستئناف 

، كما أن الوقائع تدعم إصدار لفت نظر بما ينسجم واCطار 2017رصيد اCجازات الَمرضية في عام 

  .البحث أمام المحكمة ا{ن ھي التناسبالمسألة المطروحة على بساط . التنظيمي
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 Sanwidiعلى التوالي من حكمھا  42و 39قضت محكمة ا�مم المتحدة لeستئناف في الفقرتين  .40

2010-UNAT-084 بما يلي:  

في سياق القانون اCداري، يعني مبدأ التناسب أن الفعل اCداري K ينبغي أن يكون 
منشودة؛ ويُلبى متطلب التناسب إذا كان الفعل مفرطا أكثر مما يقتضيه تحقيق النتيجة ال

معقوK، ويُجحد إذا كان مفرطا، وھذا يستلزم النظر فيما إن كانت غاية الفعل اCداري 
ذات أھمية كافية، وفيما إن كان الفعل مرتبطا منطقيا بالغاية، وفيما إن كان الفعل زائدا 

  . على ما يقتضيه تحقيق الغاية

[...]  

راض القضائي، يتمثل دور محكمة المنازعات في البت فيما إن كان اKستع خضمفي 
من الناحية القانونية واCجرائية،  االقرار اCداري قيد الطعن معقوK ومنصفا، وصحيح

  .ومتناسبا

في مسألة التناسب، تستحضر المحكمة أن لفت النظر ليس تدبيرا تأديبيا، إنما يُستخدم للفت انتباه  .41

كان القصد من رسالة .  طفيفة للقواعد والتعليمات، أو إلى سلوك غير ُمرض نسبيا الموظف إلى خروقات

لفت النظر لفت انتباه المدعي إلى واقعة تخطيه حد اCجازات الَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي في عام 

لفت النظر تحمل رسالة . ، وإلى أن خرقه للنظام اCداري للموظفين في الوكالة K يليق بموظف فيھا2017

من ھذا القبيل في المستقبل وإK فستُتخذ ضده تدابير  يرا للمدعي مفاده الكف عن السلوكفي طياتھا أيضا تحذ

  .إدارية أشد، وبذلك K يمكن للمدعي التظاھر بأنه لم يُنذر

ترى المحكمة في القضية الماثلة أمامھا أن لفت النظر متناسب مع فعل المدعي، ولما كان ذلك،  .42

  .المحكمة طلب المدعي نقض رسالة لفت النظر ترفض

  ھل كان قرار توجيه رسالة لفت نظر إلى المدعي قرارا تعسفيا؟ 

يزعم المدعي أن قرار توجيه رسالة لفت نظر إليه كان تعسفيا �نه تجاوز العدد اCجمالي المسموح  .43

 دون حصوله على أي لفت نظر به من اCجازات الَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي بواقع ثeثة أيام من

، في حين أنه تجاوز العدد اCجمالي المسموح به من الَمرضية غير المشفوعة بتقرير طبي 2016في عام 

ينبغي للمدعي أن يعتبر نفسه محظوظا لعدم . وتلقى لقاء ذلك رسالة لفت نظر 2017بواقع يوم واحد في عام 

م الثeثة التي غابھا دون تصريح، وعليه أن يتذكر أن مشرفه لقاء ا�يا 2016تلقيه رسالة لفت نظر في عام 

بعبارة أخرى، إن امتناع مشرف المدعي عن توجيه . يتمتع باKجتھاد لتحديد زمن توجيه رسالة لفت نظر

، وذلك �ن إصدار لفت نظر K2017 يمنعه من توجيھھا إليه في عام  2016رسالة لفت نظر إليه في عام 

ي النظام اCداري للموظفين المحليين وفي اCصدارات اCدارية ا�خرى، وK ترى أمر منصوص عليه ف

  .المحكمة أي تعسف من جانب الوكالة ھنا
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وسيرا على   .امل خارجة عن الموضوع على المدعييقع عبء إثبات وجود تحيز أو تعسف أو عو .44

 XIIفي الفقرة  Coopermanة  في قضي 93مھا رقم كھدى المحكمة اCدارية السابقة لtمم المتحدة في ح

  :فإن

  [...]. عبء إثبات التحامل أو الدافع غير السليم يقع على المدعي 

  

لما كان ذلك، يجب على المدعي الذي يزعم وجود تحامل أو دافع غير سليم يشوب قرارا إداريا أن يقدم أدلة 

  .مقنعة على ذلك

جانب المدعى عليه عندما قرر توجيه رسالة أثارة من دليل على تعسف أو تحامل من المدعي لم يقدم  .45

  .لفت نظر إليه

  ھل يوجد أساس قانوني لeنتصاف الذي يلتمسه المدعي؟

الذين ) أو الموظفين(يلتمس المدعي نقض رسالة لفت النظر، وأن تُتخذ تدابير ضد الموظف  .46

نظر في حياته، بل يصل أصدروھا، كما يلتمس تعويضا ماديا ومعنويا عن ا�ثر النفسي الذي أوقعه لفت ال

  ".تيال علني لشخصيته المھنيةغأدى إلى ا"المدعي حد القول إن لفت النظر 

لما أقرت المحكمة صحة رسالة لفت النظر وشرعيتھا، وتناسبھا مع فعل المدعي، وبراءتھا من  .47

مeئمة ضد  اتخاذ تدابير"طلب المدعي . التعسف والتحيز، فe تجد المحكمة موجبا لمنح المدعي أي تعويض

، وطلبه "الذين لعبوا دورا مباشرا أو غير مباشر في إصدار لفت النظر) أو الموظفين(تدابير ضد الموظف 

  .ھذا مرفوض

حيث إن المدعي لم يقدم أي دليل على ا�ثر النفسي المزعوم الذي أحدثته رسالة لفت النظر، وK على  .48

من حكم  20تستشھد المحكمة بالفقرة . دي أو معنوي، فلن يُمنح له تعويض ما"اغتيالھا لشخصيته"كيفية 

  :، وفيھاAntaki 2010-UNAT-095محكمة ا�مم المتحدة لeستئناف 

  .K يجوز منح تعويض إK إذا ثبت أن الموظف تعرض �ضرار فعليا[...] 
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  الخ&صة

  .تأسييسا على ما تقدم، الدعوى مردودة .49

  

  

  

_______________________       

      ية بانة بَرازي حضرة القاض

  2018كانون الثاني /يناير 29بتاريخ 

  

  

  

  

                  

  

  2018كانون الثاني /يناير 29أدِخل في السجل بتاريخ 

  

  

                
Laurie McNabb, Registrar, UNRWA DT, Amman    
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