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  للمنازعات ا
ونروا محكمة
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    أبو فردة  
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 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة (غاثة 

    وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  المدعي يمثل نفسه
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا تيسير صFح سFمة أبو فردة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة  .1

ا
مم المتحدة (غاثة وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا 

  ("المدعى عليه")، وھو قرار إنھاء تعيينه 
سباب طبية. 

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة عامل نظافة 2008أكتوبر/تشرين ا
ول  11اعتبارا من  .2

في مخيم جرش في مكتب إقليم ا
ردن، وذلك بموجب تعيين محدد  1والخطوة  1على الدرجة 

  . 2كان المدعي في زمن إنھاء تعيينه على الدرجة وا
جل. 

  دييته واجباته في العمل. ، تعرض المدعي (صابة أثناء تأ2017مارس/آذار  11في  .3

، رفع المدعي شكوى سلوك محظور ضد رئيس برنامج الصحة 2017يوليو/تموز  6في  .4

  .2017يوليو/تموز  25في ا(قليم، بيد أن مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن رد الشكوى في 

، طلب مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا
ردن عقد مجلس 2017يوليو/تموز  19في  .5

  لتقييم لياقة المدعي لمواصلة الخدمة في الوكالة.طبي 

  ، عقد نائب رئيس برنامج الصحة في ا(قليم مجلسا طبيا.2017يوليو/تموز  31في  .6

، دعى مسؤول الموارد البشرية في إقليم 2017أغسطس/آب  3بموجب رسالة مؤرخة  .7

  ي المدعي. ، فحص المجلس الطب2017أغسطس/آب  9ا
ردن المدعي إلى الفحص الطبي. في 

، خلُص المجلس الطبي إلى أن المدعي ليس 7ئقا لمواصلة 2017سبتمبر/أيلول  27في  .8

  الخدمة في الوكالة في وظيفة عامل نظافة بل في وظيفة مراسل. 

، اتفق رئيس برنامج الصحة في ا(قليم مع ا7ستنتاج الذي 2017سبتمبر/أيلول  28في  .9

، خلُص مدير عمليات ا
ونروا 2017ر/تشرين ا
ول أكتوب 9توصل إليه المجلس الطبي؛ وفي 

في ا
ردن إلى أن المدعي لم يكن 7ئقا طبيا لمواصلة الخدمة في الوكالة في وظيفة عامل نظافة 

  بل في وظيفة مراسل.
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، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في ا(قليم 2017نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .10

وظيفة مراسل فإن خدماته في الوكالة ستُنھى 
سباب طبية اعتبارا المدعي أنه نظرا لعدم توفر 

  .2019ديسمبر/كانون ا
ول  9من نھاية يوم العمل الموافق 

، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار إنھاء تعيينه 2017ديسمبر/كانون ا
ول  3في  .11


سباب طبية.  

حكمة ا
ونروا ، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى م2018يناير/كانون الثاني  31في  .12

  للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى  2018مارس/آذار  1في  .13

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

  . 2018مارس/آذار  4إلى المدعي في  للمحكمة، ثم أرِسل الطلب

، 2018مارس/آذار  14) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 039بموجب ا
مر رقم  .14

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل إلى المدعي 2018أبريل/نيسان  28في  .15

  .2018أبريل/نيسان  29في 

دعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد إلى اللغة ، رفع الم2018مايو/أيار  16في  .16

  .2018مايو/أيار  17العربية"، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

، 2018مايو/أيار  27) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 092بموجب ا
مر رقم  .17

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة الرد على الدعوى.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، 2018يونيو/حزيران  11في  .18

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مFحظات 2018يونيو/حزيران  12في  .19

  .2018يونيو/حزيران  13على رد المدعى عليه"، فأرسل الطلب إلى المدعى عليه في 
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يونيو/حزيران  25) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 116 بموجب ا
مر رقم .20

  ، قبلت المحكمة طلب المدعي (يداع مFحظات.2018

، قدم المدعي "طلب تمديد الوقت لرفع مFحظات على رد 2018يوليو/تموز  8في  .21

  المدعى عليه"، فأرِسل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، 2018يوليو/تموز  18لمؤرخ ) اUNRWA/DT/2018( 129بموجب ا
مر رقم  .22

  قبلت المحكمة طلب المدعي.

، رفع المدعي مFحظاته، ثم أرِسلت مرافعة المدعي إلى 2018أغسطس/آب  19في  .23

  . 2018أغسطس/آب  20المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه "طلب إذن لتقديم تعليقات على 2018ديسمبر/كانون ا
ول  28في  .24

  .2018ديسمبر/كانون ا
ول  30الطلب إلى المدعي في مFحظات المدعي"، ثم أرِسل 

يناير/كانون الثاني  7) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 007بموجب ا
مر رقم  .25

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه (يداع تعليقات على مFحظات المدعي. 2019

ي عي ف، رفع المدعى عليه تعليقاته، فأرِسلت إلى المد2019يناير/كانون الثاني  28في  .26

  .2019يناير/كانون الثاني  29

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة أن تأمر المدعى 2019فبراير/شباط  3في  .27

  عليه أن يترجم التعليقات التي أودعھا، فأرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، 2019فبراير/شباط  14) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 035بموجب ا
مر رقم  .28

  رفضت المحكمة طلب المدعي. 

، رفع المدعي طلبا (يداع تعليقات، فأرِسل إلى المدعى عليه 2019مارس/آذار  2في  .29

  . 2019مارس/آذار  3في 

، 2019مارس/آذار  13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 050بموجب ا
مر رقم  .30

  قبلت المحكمة طلب المدعي. 
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يقاته، ثم أرِسلت مرافعة المدعي إلى ، رفع المدعى عليه تعل2019مارس/آذار  27في  .31

  .2019أبريل/نيسان  1المدعى عليه في 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .32

i(  ُعقد المجلس الطبي بعد أقل من خمسة أشھر من إصابة العمل التي تعرض لھا

لفحص لياقته لمواصلة الخدمة في الوكالة، أي أن المدعي لم ينل فرصة سليمة للتعافي 

  قبل أن يفحصه المجلس الطبي؛

ii(   وھي 2017أغسطس/آب  3لم تقدم له الترجمة العربية للرسالة المؤرخة ،

  الرسالة التي دعته إلى الفحص الذي يجريه المجلس الطبي؛

iii(  قدم للوكالة تقارير طبية من اختصاصيين مختلفين يشھدون أنه تعافى وأنه 7ئق

  نظافة؛ لمواصلة الخدمة في الوكالة في وظيفة عامل

iv(  لم يفحص المجلس الطبي لياقته الطبية لمواصلة الخدمة في الوكالة فحصا يراعي

  ا
صول؛ 

v(  تآمر طبيب العظام الذي عينته الوكالة لفحص المدعي ضده بشأن لياقته لمواصلة

  الخدمة في الوكالة بصفة عامل نظافة؛ و 

vi(  قليم استخدام سلطته عندما)ة اتفق مع توصيأساء رئيس برنامج الصحة في ا

  المجلس الطبي بشأن حالته الطبية، وذلك بسبب شكوى رفعھا المدعي ضده في الماضي.

  يلتمس المدعي ما يلي: .33

i( فسخ القرار الطعين القاضي بإنھاء خدماته؛  

ii(  إعادته إلى وظيفته؛  

iii(  التعويض عن الضرر المعنوي الذي قاساه؛  
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iv( استعادة إجازاته الَمرضية والسنوية؛ و  

v( ه الرواتب والمنافع وا7ستحقاقات حتى يبلغ سن التقاعد.   أن تدفع إلي  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .34

i(  طار التنظيمي الساري)كان قرار الوكالة إنھاء تعيين المدعي مبررا بموجب ا

  في الوكالة؛

ii( طار التنظيمي في الوكالة؛)صول بموجب ا
  ُشكل المجلس الطبي حسب ا

iii(  المجلس الطبي المتطلبات الواردة في توجيه شؤون الموظفين رقم امتثل

A/6/Part VI/Amend.72 التوجيه  1998سبتمبر/أيلول  1, الذي بدأ سريانه في")

A/6/Part VI") دلة التي
، وفحص المدعي حسب ا
صول، كما أخذ في الحسبان ا

  قدمھا المدعي؛ 

iv( ضافية التي قدمھا المدعي م)دلة ا
عروفة للمجلس الطبي في زمن اختتام لم تكن ا

  مداو7ته؛

v(  ضافية المقدمة من المدعي التشخيص الذي أجراه المجلس الطبي؛)دلة ا
  تؤكد ا

vi(   7 يزعم المدعي أنه خضع لعملية تنظير المفصل للتعافي من إصابته؛  

vii(  7 دليل على أن استنتاجات المجلس الطبي كان مشوبة بدوافع غير سليمة أو أن

  برنامج الصحة في ا(قليم أساء استخدام سلطته؛رئيس 

viii(  7 أساس قانونيا لحجة المدعي القائلة إنه كان من حقه أن يُعطى وقتا كافيا لتلقي

العFج والتعافي، بل يجوز للوكالة أن تطلب إلى الموظفين الخضوع للفحوصات الطبية 

  في أي وقت حسب ما يراه المفوض العام ضروريا؛ و 

ix(  نتصاف الذي يلتمسه المدعي.7 أساسFقانونيا ل  
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  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .35

  ا"عتبارات

  موضوع الدعوى

، خلُص 2017سبتمبر/أيلول  27يطعن المدعي في قرار إنھاء تعيينه 
سباب طبية. في  .36

ة وظيفة عامل نظافالمجلس الطبي إلى أن المدعي ليس 7ئقا لمواصلة الخدمة في الوكالة في 

، اتفق رئيس برنامج الصحة في ا(قليم 2017سبتمبر/أيلول  28في وبل في وظيفة مراسل. 

، أعلم 2017نوفمبر/تشرين الثاني  21مع ا7ستنتاح الذي توصل إليه المجلس الطبي. في 

ته ارئيس مكتب الموارد البشرية في ا(قليم المدعي أنه نظرا لعدم توفر وظيفة مراسل فإن خدم

ديسمبر/كانون ا
ول  9في الوكالة ستُنھى 
سباب طبية اعتبارا من نھاية يوم العمل الموافق 

2019.  

في المستھل، يحاجج المدعي أن المجلس الطبي ُعقد بعد أقل من خمسة أشھر من إصابة  .37

العمل لفحص لياقته، وبذلك لم تتح له فرصة سليمة للتعافي قبل الفحص. تFحظ المحكمة أن 

، وأن المدعى 2017مارس/آذار  11مدعي تعرض (صابة أثناء تأديته واجباته في العمل في ال

عليه 7 يطعن في أنھا إصابة عمل. و7 طعن أيضا في أن ا(صابة كانت تمزق الغضروف 

الھFلي في الركبة اليسرى للمدعي. وتFحظ المحكمة أيضا أن مسؤول الموارد البشرية في 

يوليو/تموز  19قد مجلس طبي لتقييم لياقة المدعي في وقت مبكر ھو إقليم ا
ردن طلب ع

2017 .  

في شأن طلب الوكالة أن يخضع المدعي لفحص طبي، تنص قاعدة النظام ا(داري  .38

  على ما يلي:  4.104

يجوز أن يُطلب إلى الموظفين الخضوع لفحوصات طبية في أي وقت أو 
    أوقات حسب ما يراه المفوض العام ضروريا.

وعليه، ترى المحكمة أن السلطة ا7جتھادية للمفوض العام التي تتيح له أن يطلب إلى  .39

الموظفين الخضوع لفحوصات طبية سلطة واسعة، بيد أنھا ليست بF ضوابط؛ ويحق للمحكمة 

النظر إن كان القرار مجافيا للمعقول، أو تعسفيا، أو مشوبا بالتحيز، أو إن كانت دوافعه غير 

  سليمة. 
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 60مثF في ھذا المقام، فقد قضت محكمة ا
مم المتحدة لFستئناف في الفقرة  نضرب .40

  بما يلي:  Abdullah 2014-UNAT-482من حكمھا 

. [...] كما أقرت محكمة ا
ونروا للمنازعات، ليس ا7جتھاد ا(داري 60
بF قيود؛ وكرر فقه محكمة ا7ستئناف في مناسبات عديدة جواز الطعن 

رة إذا ُوجد أنه تعسفي أو مزاجي، أو أن دوافعه كانت في قرار ا(دا
التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع، أو اعتراه خلل إجرائي أو 

  خطأ في القانون.

يلزم مما سبق وجوب أن يكون قرار الوكالة الطلب إلى المدعي الخضوع للفحوصات  .41

وف الراھنة لم يقم على مخاالطبية مبنيا على أسس معقولة، كما يتجلى أن القرار في القضية 

طبية تكون قدرة المحكمة على استعراضھا محدودة، بل كان قرار إداريا اتخذه مسؤول الموارد 

  البشرية في إقليم ا
ردن، ولم يكن متخذوه اختصاصيين طبيين. 

على ما يلي في ا
جزاء  4.106تنص قاعدة النظام ا(داري للموظفين المحليين رقم   .42

  ذات الصلة: 

][…  

ستستمر الوكالة في دفع أجر كامل إلى موظف العاجز عن العمل (ب) 
أو إلى أن  لمدة " تزيد على ستة أشھر من تاريخ ا4صابة أو المرض

يُعلَن أنه قادر على العودة إلى العمل أو تعرض عليه تسوية لقاء عجز 
الدائم، أيھما أسبق. ويكون دفع ذلك الراتب والعFوات بد7 من دفع 

إذا والراتب أو الراتب الجزئي اللذان ينص عليھما القانون لتلك الفترة. 
د مدفوعات طال أمد العجز المؤقت أكثر من ستة أشھر، يجرى تحدي

التعويض عن المدة الزائدة بموجب قانون تعويض العمال أو قانون العمل 
    المطبق بموجب ھذه المادة.

. تعد جميع الرواتب أو المخصصات المدفوعة ذات الصلة تعويضا، 4
سواء كانت على أساس قانون تعويض العمال أو قوانين العمل، أو كانت 

  من ھذه القاعدة (التشديد مضاف). 3 طبقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة

لو ظھر بجFء أن المدعي لن يتعافى أبدا، لكان قرار الوكالة عقد مجلس طبي فورا  .43

قرارا معقو7، بيد أن إصابة المدعي كان تمزق الغضروف الھFلي في ركبته اليسرى، و7 

لتزم جراحة وأن يدليل يبين بجFء أن المدعي لن يتعافى أبدا، فقد نُصح المدعي بتحاشي ال

العFج التحفظي، ومن ھذا يبدو أن فرصة توافرت للمدعي كي يتعافى وأن يكون قادرا على 

  العمل في وظيفة عامل نظافة.
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 4.106با(ضافة إلى ذلك، من الجلي أن قاعدة النظام ا(داري للموظفين المحليين رقم  .44

حسب ا
صول؛ ومن خير تھدف إلى حماية الموظفين الذين يتعرضون (صابة وتعويضھم 

السبل لحماية الموظفين في أحوال من ھذا القبيل ھي منحھم وقتا كافيا للتعافي. وترى المحكمة 

أمام مجلس طبي بعد أقل من خمسة أشھر من  ليظھرفي ھذا المقام أن الطلب إلى المدعي 

في  اصلة الخدمةإصابته، والطلب إلى المجلس الطبي البت فيما إن كان المدعي كان 7ئقا لمو

الوكالة، كان أمرا يجافي المعقول مجافاة بينة، وذلك 
ن التوصية التي قدمھا المجلس الطبي 

آلت إلى إنھاء تعيين المدعي 
سباب طبية. ومن ذلك أيضا أن الشھادات الطبية التي قدمھا 

عافي. تالمدعي بعدما فحصه المجلس الطبي تدل بقوة على أن المدعي حظي بفرصة كبيرة لل

أخيرا وليس آخرا، تFحظ المحكمة أن التوصية التي قدمھا المجلس الطبي تخلو من أي إفادة 

  بأن المدعي قد يتعافى أو 7 يتعافى في إطار زمني معقول.

لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن قرار الوكالة عقد مجلس طبي بعد أقل من خمسة أشھر  .45

ف فحص لياقته لمواصلة الخدمة، وھو ما أدى إلى من إصابة العمل التي ألمت بالمدعي بھد

إنھاء تعيين المدعي 
سباب طبية، كان قرار مجافيا للمعقول. وعليه، تفسخ المحكمة قرار إنھاء 

  تعيين المدعي 
سباب طبية.  

  وسائل ا7نتصاف

  التعويض بد7 من فسخ القرار

  ) من النظام ا
ساسي للمحكمة على ما يلي: 5(10تنص المادة  .46

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

فسخ القرار ا(داري المطعون فيه أو ا
مر بالتنفيذ العيني، شريطة   )أ(
ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون أن على محكمة المنازعات، في الحا7

فيه بالتعيين، أو الترقية، أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضا مبلغ تعويض 
يجوز للمدعى عليه أن يختار دفعه بد7 من فسخ القرار ا(داري المطعون 
فيه أو تنفيذ ا
داء المعين المأمور به، وذلك رھنا بالفقرة الفرعية (ب) 

  من ھذه الفقرة[.] 

اء على ذلك، وحيث إن القرار الطعين يتعلق بحالة إنھاء تعيين، يجب على المحكمة بن .47

أن تحدد مقدار تعويض يجوز للوكالة دفعه بديF عن فسخ القرار الطعين. وتستحضر المحكمة 
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)(أ) من نظامھا ا
ساسي يعد تعويضا بديF عن فسخ 5(10أن منح تعويض بموجب المادة 

لتعويض عن أضرار معنوية (حكم محكمة ا
مم المتحدة لFستئناف القرار، وليس ھذا منحا 

Elayyan 2018-UNAT-887  31-30الفقرتان(  .  

تضرب محكمة ا
مم المتحدة لFستئناف المثال التالي في تحديد مبلغ التعويض الذي  .48

  : Chhikara 2017-UNAT-723يدفع بد7 من تنفيذ فسخ القرار، وذلك في حكمھا رقم 

ام تحديد مبلغ التعويض، أخذنا في الحسبان طبيعة ا
خطاء . في مق54
ا(جرائية، وكذلك احتمال اختيار السيد شيكارا لشغل الوظيفة المعنية لو 

وفي شأن ا7عتبار الثاني من ھذين ا7عتبارين، نجد  لم ترتكب ا
خطاء.
في ظل ظروف القضية أن فرص إدراجه في قائمة المرشحين المقبولين 

اره لشغل الوظيفة تبلغ نحو واحد من خمسة كونه كان أحد خمسة أو اختي
  مرشحين أدِرجوا في القائمة القصيرة.

. 7 أدلة كثيرة على ھذه المسألة، بيد أن زعمه أن الوظيفة المعنية 55
تضمنت عقدا مدته ثFث سنوات زعم لم يفند، بينما عقده الحالي عقد 

لمعنية على المستوى نفسه لوظيفته مدته سنة واحدة. ولّما كانت الوظيفة ا
الحالية، نجد من المFئم حساب التعويض استنادا إلى الفرق بين المبلغ 
المكتسب من عقد مدته سنة واحد والمبلغ الذي كان سيكسبه من عقد مدته 

مع ذلك، يجب علينا أن نأخذ في الحسبان ا7حتما7ت ثFث سنوات. 
(ومن ھذه  نوات الثFث بكاملهالكثيرة أنه ما كان ليكمل عقد الس

ا7حتما7ت إلغاء الوظيفة أو المرض أو ا7ستقالة أو ا
عمال التجارية 
  الخاصة إلى آخره.).

. ونحن إذ نبذل أفضل جھدنا فيما 7 يعد علما دقيقا، فإننا نحدد مقدار 56
التعويض البديل بمبلغ يعادل خمس الراتب الصافي ا
ساسي الذي كان 

  أنه ُعين في الوظيفة. سيتقاضاه لو

سيرا على ھدى الفقه القانوني المقتبس أعFه، لو أن المجلس الطبي في القضية الماثلة  .49

أمامنا لم يُعقد في مرحلة مبكرة كھذا، لكانت فرص المدعي في التعافي واستئناف واجباته يُمكن 

في المئة، مع التذكر أن ھذا ليس علما دقيقا. بناء على ذلك، تقضي المحكمة في  75أن تبلغ 

في المئة من صافي  75ية الحاضرة أن من المFئم تحديد مقدار التعويض البديل ليكون القض

في زمن إنھاء  12والخطوة  2الراتب ا
ساسي للمدعي لسنتين. كان المدعي على الدرجة 

تعيينه 
سباب طبية؛ فإذا أخذنا في الحسبان الراتب ا
ساسي الشھري للمدعي كما ھو  محدد 

لبنان المشار إليه في قاعدة النظام ا(داري  -دول الرواتب ا
ردن _ت: ج1في المرفق 

المعني بجداول الرواتب، تحدد المحكمة مقدار التعويض البديل  103.1للموظفين المحليين رقم 

  دو7ر أميركي.  12,500بمبلغ 
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) من نظامھا ا
ساسي المقتبسة أعFه، يجوز 5(10تستحضر المحكمة أنه وفقا للمادة  .50

دو7ر أميركي؛  12,500كالة أن تختار إعادة المدعي إلى وظيفته بد7 من تعويضه بمبلغ للو

وبعد ذلك، 7 شيء يمنع الوكالة من أن تطلب إلى المدعي الخضوع لفحص طبي جديد يجريه 

مجلس طبي بغية إعادة تقييم لياقته، ومن ثم تتخذ قرار إنھاء تعيين جديدا إذا اقتضت الضرورة 

  ذلك. 

  ويض عن الضررالتع

  ) من النظام ا
ساسي للمحكمة على ما يلي: 5(10تنص المادة  .51

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

[…]  

، على أ7 يتجاوز  المدعوم بدليلالتعويض عن الضرر   )ب(

ساسي الصافي للمدعي لسنتين؛ لكن التعويض عادة ما يعادل الراتب ا

يجوز لمحكمة المنازعات في حا7ت استثنائية أن تأمر بدفع تعويض 
  أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار [التشديد مضاف].

يوجب التعديل الذي أجري مؤخرا على النظام ا
ساسي للمحكمة أن يكون منح التعويض  .52

في ھذا المقام، قضت محكمة ا
مم المتحدة لFستئناف عن ا
ضرار المعنوية مدعوما بالدليل. و

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

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

  تطبيق النص القانوني المعدل. 

مة في شأن طلب المدعي للتعويض عن ا
ضرار في القضية الراھنة، تFحظ المحك .53

المعنوية لقاء الضرر النفسي الذي قاساه أن المدعي لم يبلغ الحد المطلوب (ثبات الضرر بحيث 

) من النظام ا
ساسي للمحكمة؛ لما كان ذلك، 5(10يتسنى منحه التعويض بموجب المادة رقم 

  ويض عن ا
ضرار المعنوية.تقضي المحكمة أن من غير المFئم منح المدعي أي تع
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  الخ;صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .54

i( سباب طبية؛
  فسخ قرار إنھاء تعيين المدعي 

ii(  ،إذا اختار المدعى عليه دفع تعويض مالي بد7 من التنفيذ الفعلي لفسخ القرار

  دو7ر أميركي؛  12,500عليه أن يدفع للمدعي مبلغ 

iii(  ضرار المعنوية؛ و7 يُمنح المدعي أي
  تعويضات عن ا

iv(  ل  12,500يؤمر بدفع مبلغFيوما من التاريخ الذي  60دو7ر أميركي في خ

يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، وخFل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا
ميركي 

، يوما المحددة 60كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ في خFل مدة الـ

فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي ا
ميركي حتى تاريخ 

 الدفع.

  

  جان فرانسوا كوزانالقاضي 

  2019مايو/أيار  7تاريخ ب

  2019مايو/أيار  7أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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