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  مقدمة

ھذه دعوى رفعتھا فاطمة محمد علي صافي ("المدعية") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم  .1

وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا المتحدة 'غاثة 

  ("المدعى عليه")، وھو قرار توجيه رسالة لوم كتابي إليھا.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعية بصفة معلمة على 1991أكتوبر/تشرين ا�ول  24اعتبارا من  .2

في مكتب إقليم ا�ردن، وذلك  في مدرسة الكريمة ا'عدادية للبنات 1والخطوة  6الدرجة 

  بموجب تعيين محدد ا�جل.

المدعية تشغل منصب مديرة مدرسة الطيبة  تفي الزمن المرتبط بھذه الدعوى، كان  .3

  ا'عدادية الثانية للبنات في مكتب إقليم ا�ردن ("مدرسة الطيبة").

السيدة ر. ھـ ، تلقى المكتب القانوني في ا�ردن شكوى من 2015أبريل/نيسان  5في  .4

("المشتكية") ضد المدعية، وزعمت فيھا أن المدعية تعسفت في استخدام السلطة بغية إجبارھا 

على نقل المدعية في سيارة المشتكية �غراض رسمية وشخصية، علما أن المدعية ھي مشرفة 

  . مشتكيةال

ة، ھا المشتكي، أجرت الوكالة تحقيقا أوليا في المزاعم التي قدمت2015مايو/أيار  12في  .5

وكانت التوصيات التي حملھا تقرير التقييم التمھيدي في طياته ھي حل المسألة عبر التدخل 

  ا'داري.

على إثر مخاوف أثارھا رئيس اتحاد المعلمين بشأن المشاكل ا'دارية في مدرسة الطيبة،  .6

ا فعتھر ثان استنادا إلى الشكوى ذاتھا التي تمھيديتحقيق  2016مارس/آذار  3ي في أجر

. أوصى التقييم التمھيدي الثاني بإجراء تحقيق في 2015أبريل/نيسان  5المؤرخة  مشتكيةال

  ا�مر.

تناولت القضية المسجلة تحت رقم  2016مارس/آذار  29بموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .7

INV-16-101 أصدر مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن تعليمات تقضي بإجراء تحقيق في ،
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لتي مفادھا أن السيد ف. إ الذي كان مسؤول التعليم في المنطقة بالوكالة تعسف في المزاعم ا

  استخدام السلطة ضد المشتكية عندما حاول إقناعھا بسحب الشكوى التي رفعتھا ضد المدعية.

، عدل مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن المذكرة الداخلية 2016أبريل/نيسان  7في  .8

، ووّسع نطاق INV-16-101بشأن القضية المسجلة برقم  2016مارس/آذار  29المؤرخة 

  التحقيق ليشمل المزاعم بأن المدعية تعسفت في استخدام السلطة ضد المشتكية.

أنجزت الوكالة التحقيق، وخلُصت إلى أن المدعية ارتكبت  2016سبتمبر/أيلول  10في  .9

  سوء سلوك بفعل التعسف في استخدام السلطة ضد المشتكية. 

ءات العادلة إلى ، أرسلت الوكالة رسالة ا'جرا2016أكتوبر/تشرين ا�ول  31في  .10

فيھا بالتعسف في استخدام السلطة بسبب إجبارھا المشتكية في مناسبات عدة  متھاالمدعية، واتھ

على نقل المدعية إلى اجتماعات رسمية و�غراض شخصية بسيارتھا، وكذلك لممارستھا 

  ة أخي المدعية إلى منطقة المخيم الجديد في عّمان.الضغط على المشتكية لنقل ابن

  ، ردت المدعية على رسالة ا'جراءات العادلة.2016نوفمبر/تشرين الثاني  29في  .11

وجه الموظف القائم بأعمال مكتب الموارد البشرية إلى  2017فبراير/شباط  9في  .12

  المدعية رسالة لوم على تعسفھا في استخدام السلطة.

، طلبت المدعية مراجعة لقرار توجيه لوم كتابي إليھا، غير 2017اط فبراير/شب 26في  .13

  .2017مارس/آذار  29أن مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن ثبّت القرار في 

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017يونيو/حزيران  27في  .14

  . 2017يونيو/حزيران  29("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى  2017يوليو/تموز  28في  .15

) من القواعد ا'جرائية 1(6ا تقويميا المادة يوم 30خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  .2017يوليو/تموز  30للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعية في 

، 2017أغسطس/آب  14) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 103بموجب ا�مر رقم  .16

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.
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ى، ثم أرِسل الرد إلى ، رفع المدعى عليه رده على الدعو2017أغسطس/آب  29في  .17

  .2017سبتمبر/أيلول  6المدعية في 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2017سبتمبر/أيلول  12في  .18

  فأرِسلت إلى المدعية في التاريخ نفسه.

، رفعت المدعية طلبا تلتمس فيه الحصول على ترجمة 2018يناير/كانون الثاني  18في  .19

 22، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 19و 18و 17ات ا�رقام عربية للملحقات ذ

  . 2018يناير/كانون الثاني 

 2018فبراير/شباط  1) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 017بموجب ا�مر رقم  .20

 17") أُمر المدعى عليه أن يقدم الترجمات العربية للملحقات ذات ا�رقام 017("ا�مر رقم 

  ا'ذن لرفع مpحظاتھا على رد المدعى عليه. ، وُمنحت المدعية 19و 18و

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الملحقات، 2018فبراير/شباط  20في  .21

  فأرِسل الطلب إلى المدعية في التاريخ نفسه.

، 2018فبراير/شباط  22) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 027بموجب ا�مر رقم  .22

  يد الوقت.قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمد

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للملحقات، ثم أرِسلت 2018فبراير/شباط  28في  .23

  .2018مارس/آذار  1إلى المدعية في 

، رفعت المدعية مpحظاتھا، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 2018مارس/آذار  21في  .24

  التاريخ نفسه. 

 2018س/آذار مار 26) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 052بموجب ا�مر رقم  .25

 29")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم المذكرة الداخلية المؤرخة 052("ا�مر رقم 

  .2016مارس/آذار 

 052، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2018أبريل/نيسان  12في  .26

)UNRWA/DT/21 أبريل/نيسان  15. فأرِسل إلى المدعية في 21و 20) مع ملحقين برقم

2018.  
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، رفعت المدعية طلبا تلتمس فيه الحصول على ترجمة 2018أبريل/نيسان  23في  .27

  ، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 21و 20عربية للملحقين 

 2018مايو/أيار  3) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 076بموجب ا�مر رقم  .28

  وبة.")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم الترجمة المطل076("ا�مر رقم 

 2018مايو/أيار  7) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 077بموجب ا�مر رقم  .29

")، أثارت المحكمة بمبادرة منھا مسألة قانونية رسالة اللوم الكتابي، وأمرت 077("ا�مر رقم 

  الطرفين برفع تعليقاتھما بناء على ذلك.

 20الملحقين ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة 2018مايو/أيار  18في  .30

  .2018مايو/أيار  20في  ة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي21و

، رفعت المدعية طلبا لتمديد الوقت لرفع ردھا على ا�مر رقم 2018مايو/أيار  29في  .31

  ، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.077

لت اللوم، ثم أرسِ  ، رفع المدعى عليه تعليقاته على قانونية رسالة2018مايو/أيار  29في  .32

  .2018مايو/أيار  30إلى المدعية في 

، 2018يونيو/حزيران  3) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 096بموجب ا�مر رقم  .33

، وعلى طلب 21و 20وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة الملحقين 

  .077المدعية لتمديد الوقت للرد على ا�مر رقم 

، 21و 20، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للملحقين 2018ران يونيو/حزي 13في  .34

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعية في التاريخ نفسه.

، رفعت المدعية تعليقاتھا على قانونية رسالة اللوم، ثم أرِسلت 2018يوليو/تموز  18في  .35

  .2018يوليو/تموز  19إلى المدعى عليه في 

  حجج المدعية

  التالية:تقدم المدعية الحجج  .36
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i(  لم تُمنح الفرصة لدحض المزاعم ضدھا، فلم تُسمح لھا رؤية تقارير التقييم

  التمھيدية أو إفادات الشھود؛

ii(  تخلف المحقق عن مقابلة معلمات أخريات رغم طلب المدعية لذلك، كما تعرضت

  لتحقيق تھديدي وترھيبي �نھا كانت في غرفة مغلقة مع المحقق فقط؛

iii(  لمصداقية، ولم تثبت الوقائع، ولم يقع أي سوء سلوك؛إلى ا مشتكيةالتفتقر  

iv(  نتقام على يد رئيس اتحاد الموظفين المحليين لرفضھا دفع فواتيرpتعرضت ل

  تكاليف حفل افتتاح مدرسة الطيبة؛ و

v(  لم يكن ھناك مسوغ 'جراء تحقيق أولي ثان، وما تقرر إجراؤه إ6 بعد تدخل

  رئيس اتحاد الموظفين المحليين.

  المدعية ما يلي: تلتمس .37

i( فسخ رسالة اللوم؛  

ii( ؛ وويض عن الضرر المعنوي الذي قاستهالتع  

iii(  .إحالة القضية إلى المفوض العام 'نفاذ المساءلة  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .38

i(  ،مة قرار توجيه رسالة لوم إلى المدعية بسبب التعسف في استخدام السلطةpس

التحقيق على أن ثpثة شھود أكدوا أن المدعية تعسفت في استخدام حيث ينص تقرير 

  السلطة؛

ii(  طلبت المدعية في مناسبات عدة إلى المشتكية أن تقلھا إلى اجتماعات رسمية

و�غراض تنقل شخصية، كما أكرھتھا على نقل ابنة أخي المدعية إلى منطقة المخيم 

  الجديد في عّمان؛ 
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iii( عبت المدعية بالمشتكية، وpھددتھا بتخفيض رتبتھا؛ ت  

iv(  ل التحقيق، كما أعطيت الفرصةpُسمعت أقوال المدعية في مناسبتين منفصلتين خ

  للرد على المزاعم المثارة ضدھا؛ 

v(  أقدمت المدعية على مزاعم عدة مفادھا وقوع الوكالة في التحيز وا6نحياز

  والتحرش، بيد أنھا 6 تقدم أي دليل مقنع 'ثبات مزاعمھا؛ و 

vi(  .نتصاف الذي تلتمسه المدعيةp6 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .39

  ا"عتبارات

شكوى ضد المدعية، وزعمت  2015أبريل/نيسان  5رفعت السيدة ر.ھـ المشتكية في  .40

ارتھا يفيھا أن المدعية تعسفت في استخدام السلطة وأكرھتھا في مناسبات عدة على نقلھا في س

الخاصة �غراض تتعلق بالترحال الرسمي والشخصي، وكذلك اتھمتھا بارتكاب أفعال تحرش 

  أخرى؛ وفي أعقاب ذلك، قررت الوكالة إجراء تقييم أولي. 

، اختتمت الوكالة تقرير التقييم التمھيدي ا�ول بشأن المزاعم 2015مايو/أيار  12في  .41

لمسألة من خpل التدخل ا'داري، وإلحاق المقدمة ضد المدعية، وكانت التوصيات حل ا

  المدعية بدورات تواصل، وأن يولي مشرفوھا اھتماما أكبر بمھاراتھا ا'دارية.

بعدئذ، يدل تقرير التحقيق على أن رئيس اتحاد الموظفين المحليين أعلم الوكالة بوجود  .42

م دقعى عليه لم يمحكمة تpحظ أن المدمشاكل إدارية متواصلة في مدرسة الطيبة؛ غير أن ال

أي تفاصيل عن ھذه المشاكل المتواصلة، ومع ذلك، قررت الوكالة المضي في إجراء تقييم 

  أولي ثان، وُعين محقق جديد لھذا الغرض. 

، أنجز التقرير التمھيدي الثاني، علما أنه 6 يتناول سوى 2016مارس/آذار  3في  .43

بعبارة أخرى، قيّم الشكوى ذاتھا محقق ضد المدعية.  2015أبريل/نيسان  5الشكوى المؤرخة 

آخر، ناھيك عن أن تقرير التقييم التمھيدي الثاني 6 يذكر أي وقائع جديدة، بل يشير فقط إلى 

  المزاعم نفسھا التي أثيرت ضد المدعية. أوصى التقييم التمھيدي الثاني بإجراء تحقيق في ا�مر.
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يق، وخلُصت إلى أن المدعية ارتكبت ، أنجزت الوكالة التحق2016سبتمبر/أيلول  10في  .44

  سوء سلوك بفعل التعسف في استخدام السلطة ضد السيدة ر. ھـ. 

  يذكر التحقيق في مقدمته ما يلي:  .45

، وخلُص إلى أن المزاعم غير 2015أجري تقييم أولي في مايو/أيار 
ة، لقه من ھذه القضيمثبتة. وعبر رئيس اتحاد الموظفين المحليين عن ق

ل متواصلة في المدرسة. يوصي المكتب القانوني في كشاوأبلغ عن م
ا'قليم بأن يُكّمل تقرير التقييم التمھيدي باستعراض ثان [...] يركز على 
الشكاوى ا�صلية با'ضافة إلى أي تطورات ربما تكون قد وقعت منذ 

  .2015مايو/أيار 

ئم" ضد خاذ إجراء مpيبين للمحكمة بعد قراءة متمعنة لتقرير التحقيق أن التوصية "بات .46

أبريل/نيسان  5المدعية قامت فقط على الوقائع التي قُيمت أصp على إثر الشكوى المؤرخة 

 5. وا�مر ھنا حالة من اثنتين، إما أنه لم تحدث أي وقائع جديد ذات صلة بعد 2015

  ، أو أن التحقيق تقاصر عن أخذھا في الحسبان.2015أبريل/نيسان 

وجه الموظف القائم بأعمال مكتب الموارد البشرية إلى  2017فبراير/شباط  9في  .47

المدعية رسالة لوم على تعسفھا في استخدام السلطة، وتذكر الرسالة ما يلي في ا�جزاء ذات 

  الصلة:  

ثبُت أنك تعسفت في استخدام السلطة ضد ... وھي معلمة في المدرسة 
بسيارتھا الخاصة  نفسھا، وذلك بإكراھھا مرات عديدة على أن تقلّك

�غراض رسمية وشخصية، واستخدمت في سبيل ذلك وسائل تpعبية 
وملتوية. تشكل التصرفات من ھذا القبيل انتھاكا واضحا للنظامين 
ا'داري وا�ساسي للموظفين، و6 يمكن قبولھا تحت أي ظروف من 

  موظف يعمل مع ھذه الوكالة.

وم قائمة فحسب على الوقائع التي قُيمت في بناء على ما تقدم، من الجلي أن رسالة الل .48

  تقرير التقييم التمھيدي ا�ول.

، أثارت المحكمة بمبادرة منھا مسألة قانونية رسالة اللوم، وذلك 077بموجب ا�مر رقم  .49

نظرا إلى قيام احتمال مفاده أن قرار توجيه الرسالة إلى المدعية قد انتھك المبدأ القانوني القاضي 

حاكمة على الجرم ذاته مرتين. وفي ھذا الصدد، تتفق المحكمة مع ما ذھب إليه بعدم جواز الم

المدعى عليه، أ6 وھو أن ھذا المبدأ 6 يسري في القضية الحاضرة �ن تدبيرا تأديبيا واحدا 

  فقط فُرض على المدعية، وھو رسالة اللوم. 
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وى المرفوعة ضدھا تزعم المدعية أنھا لم تُعامل بإنصاف �ن الوكالة حققت في الشك .50

مرتين؛ وفي ھذا المقام، على المحكمة أن تنظر أو6 فيما إن كان للمدعية الحق في اعتبار 

  . 2015مايو/أيار  12القضية مغلقة بعد إصدار تقرير التقييم التمھيدي ا�ول في 

بما في ذلك التحرش  –بحظر التمييز والتحرش الخاص  06/2010ينص التعميم رقم  .51

  ، على ما يلي: إساءة استعمال السلطةو –الجنسي 

  التعامل مع الشكاوى الرسمية

. بعد تسلم شكوى، يجب على جھة التنسيق تمريرھا إلى مدير ا'قليم 25
في الحا6ت التي تقع في المكتب ا'قليمي، أو إلى مدير الموارد البشرية 
في الحا6ت التي تقع في الرئاسة العامة، وكذلك إرسال نسخة إلى مدير 

 ك يعيّندائرة خدمات الرقابة الداخلية وذلك �غراض المراقبة.  وبعد ذل

مدير ا'قليم أو مدير الموارد البشرية، حسب ما يpئم الحالة، موظفا 
مpئما (أو موظفين مpئمين) أو وحدة وظيفية 'جراء تحقيق أولي للبت 
فيما إن كان ينبغي إغpق المسألة أو إن كانت الحالة تستوجب تحقيقا 

  رسميا. 

مدير الموارد البشرية . في الحا6ت التي يقرر فيھا مدير ا'قليم او 26
المضي في إجراء تحقيق رسمي، يجب تبليغ الجاني المزعوم با6دعاء 
  أو ا6دعاءات المقدمة ضده.  

ولضمان نزاھة العملية، 6 يصار الى إبpغ الجاني المزعوم بالمعلومات  
التي يمكن أن تقوض التحقيق أو أن يسفر عنھا تخويف أو انتقام في تلك 

شمل ھذه المعلومات أسماء الشھود أو تفاصيل محددة المرحلة. وقد ت
تتعلق بالحادثة.  ويجب تذكير جميع الموظفين الذين تتم مقابلتھم بالسياسة 

بخصوص إجراءات  5/2007المدرجة في تعميم الموظفين رقم 
ا6دعاءات والشكاوى والحماية من ا6نتقام بسبب ا'بpغ عن سوء 

  تدقيق والتحقيق. السلوك والتعاون مع عمليات ال

. يجب أن يشمل التحقيق مقابpت مع الفرد المتضرر، والجاني 27
  المزعوم، وأي أفراد آخرين قد تكون لديھم معلومات ذات صلة.

. على المحقق المكلف إعداد تقرير يحدد فيه الوقائع التي قُررت أثناء 28
د ذلك، بع سير التحقيق، وعليه أن يرفق بالتقرير ا�دلة محل ا6عتداد. 

يُسلّم التقرير، في أقرب وقت ممكن وفي فترة 6 تتجاوز ثpثة شھور من 
تاريخ تقديم الشكوى الرسمية، إلى مدير ا'قليم أو مدير الموارد البشرية 
حسب الحالة مع نسخة إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية (التشديد 
  في ا�صل)  
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ت أو جھلت التوصية معل ةتدل على أن المدعي6 تتوافر في سجل القضية معلومات  .52

المستقاة من التقييم التمھيدي ا�ول؛ على فرض أن المدعية لم تُعلم بطريقة رسمية بالتوصيات 

، وعند استحضار النصوص المقتبسة أعpه من 2015أبريل/نيسان  5منذ رفع الشكوى في 

ت أنه لن يتخذ ضدھا تدبير تأديبي، ، يمكن وفق المعقول أن المدعية توقع2010/06التعميم رقم 

  معاقبتھا.  مھو عد 2015وأن القرار الضمني الذي اتخذه مدير ا'قليمي في نھاية عام 

 2015لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن قرارا ضمنيا اتُخذ في فترة أقصاھا نھاية عام  .53

  .2015ريل/نيسان أب 5يقضي بعدم معاقبتھا بشأن المزاعم المقدمة ضدھا في الشكوى المؤرخة 

 2017فبراير/شباط  9كما تقدم القول، إن ا�ساس الذي قامت عليه رسالة اللوم المؤرخة  .54

ھو حصرا الوقائع التي قُيمت أصp في تقرير التقييم التمھيدي ا�ول، وھذا يعني أن الوكالة 

  ر به. خفسخت ضمنا قرارھا القاضي بعدم فرض تدبير تأديبي ضد المدعية، واستبدلت قرارا آ

'طpق تقييم تمھيدي أولي  2016مارس/آذار  63 ريب أن الوكالة كانت مخولة في  .55

جديد بعدما أخبرھا رئيس اتحاد الموظفين المحليين عن المشاكل ا'دارية المتواصلة في مدرسة 

 يالطيبة، بيد أنه كان ينبغي لھذا التقييم التمھيدي الجديد، ومثله التحقيق الذي تpه، النظر ف

وقائع جديدة وليس في تلك التي قيمھا تقرير التقييم التمھيدي ا�ول.  تقضي المحكمة أن من 

 pق شكوى ضد الموظف بpحق الموظفين العمل في بيئة عمل آمنة، وأنه 6 يمكن بعد إغ

إيقاع عقوبة عليه من الوكالة أن يُفرض عليه تدبير تأديبي بعد ذلك استنادا إلى وقائع الشكوى 

  غلقة.الم

تأسيسا على ما تقدم، تقضي المحكمة أن قرار توجيه رسالة لوم إلى المدعية اتُخذ بمجافاة  .56

لحقوق المدعية في معاملة عادلة، مما ينزع عنه صفة الشرعية، ويجب فسخه. ولما فسخت 

  المحكمة بموجب ھذا قرار توجيه رسالة لوم إلى المدعية، فلن تنظر المحكمة في موضوعه.

  عن الضررالتعويض 

تلتمس المدعية التعويض عن ا�ضرار النفسية والمعنوية التي قاستھا في ھذا الصدد،  .57

  ) من النظام ا�ساسي للمحكمة على ما يلي: 5(10تنص المادة 

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا'جراءين التاليين أو 5
  كليھما باعتبار ذلك جزءا من حكمھا: 
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[...]  

، على أ6 يتجاوز  المدعوم بدليلتعويض عن الضرر ال  )ب(
التعويض عادة ما يعادل الراتب ا�ساسي الصافي للمدعي لسنتين؛ لكن 
يجوز لمحكمة المنازعات في حا6ت استثنائية أن تأمر بدفع تعويض 

  أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار (التشديد مضاف).

ام ا�ساسي للمحكمة أن يكون الضرر يوجب التعديل الذي أجري مؤخرا على النظ .58

مدعوما بالدليل لمنح التعويض. وفي ھذا المقام، قضت محكمة ا�مم المتحدة لpستئناف في 

أن "منح التعويضات عن  Featherstone 2016-UNAT-683من حكمھا  50الفقرة 

ومعنى ذلك في القضية الحاضرة وجوب  ا�ضرار يحدث في الزمن الذي يُجرى فيه المنح"،

  تطبيق النص القانوني. 

تpحظ المحكمة في ھذه القضية أن طلب المدعية للتعويض ليس طلبا مدعوما بأي دليل،  .59

فp تقدم المدعية أي تفاصيل تبين أن رسالة اللوم الكتابي سببت لھا أي ضرر محدد. لما كان 

  ح المدعية أي تعويض عن ا�ضرار المعنوية.ذلك، تقضي المحكمة أن من غير المpئم من

 

  الخ6صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .60

i(  فسخ رسالة اللوم الموجھة إلى المدعية؛ و  

ii(  شطب رسالة اللوم من ملف المركز الرسمي للمدعية، ووضع نسخة من ھذا

 الحكم مكانھا. 
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  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2018سبتمبر/أيلول  6بتاريخ 

  .2018سبتمبر/أيلول  6أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا�ونروا للمنازعات، عّمان
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