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 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
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 مقدمة 

هذه دعوى رفعتها إيمان عبد )"المدعية"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة  .1

"المدعى عليه"(، أو "الوكالة"، أو    "، األونروا)"وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  

في مكتب   18وهو قرار عدم اختيارها لوظيفة عميد كلية العلوم التربوية واآلداب على الدرجة  

 إقليم األردن. 

 الوقائع

، وظفت الوكالة المدعية في وظيفة أستاذ مساعد 2005سبتمبر/أيلول    25اعتبارا من   .2

، وذلك 1والخطوة    14على الدرجة    قليم األردن،في كلية العلوم التربوية واآلداب في مكتب إ

 بموجب تعيين محدد األجل. 

حّول تعيين المدعية، على إثر ترقيات عدة، إلى   2015سبتمبر/أيلول    26اعتبارا من   .3

 فئة التعيين المؤقت غير محدود المدة. 

ربوية ، ُرقيت المدعية إلى وظيفة أستاذ في كلية العلوم الت2016مايو/أيار    1اعتبارا من   .4

في زمن   10والخطوة    16واآلداب، وهو المنصب الذي كانت المدعية تشغله على الدرجة  

 اتخاذ القرار الطعين. 

، نشرت الوكالة داخليا وخارجيا إعالن شاغر لوظيفة عميد 2019أبريل/نيسان    21في   .5

ة، ثم أدِرج طلبا للوظيفة بما فيها طلب المدعي  29كلية العلوم التربوية واآلداب. تلقت الوكالة  

سبعة مرشحين في القائمة القصيرة لخوض االمتحان الكتابي. دُعي ثالثة مرشحين إلى المقابلة 

 الشخصية، بمن فيهم المدعية. 

مع المدعية ومع مقابالت  ، أجرى فريق مقابلة )"الفريق"(  2019أغسطس/آب    4في   .6

ال ورئيس  التعليم،  مديرة  من  الفريق  تكون  وقد  اآلخرين،  إقليم المرشحين  في  المالي  مكتب 

"  Bاألردن، ورئيسة برنامج التعليم في إقليم األردن، كما حضر أيضا معاون الموارد البشرية "

جماع الفريق على التوصية بالمرشحين  إدن بصفة عضو بحكم المنصب. انعقد  في إقليم األر

 عية لشغل الوظيفة. اآلخرين لوظيفة عميد كلية العلوم التربوية واآلداب، في حين لم تنّسب المد 
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، أقر مدير شؤون األونروا في األردن التوصية المقدمة من 2019أغسطس/آب    18في   .7

القرار  هو  وهذا  واآلداب،  التربوية  العلوم  كلية  عميد  لوظيفة  المدعية  اختيرت  وما  الفريق، 

 الطعين. 

الثاني    13بموجب رسالة مؤرخة   .8 االستقدام في 2019نوفمبر/تشرين  أعلم مسؤول   ،

كتب الموارد البشرية في إقليم األردن المدعية أنه لم يتم اختيارها لشغل وظيفة عميد كلية  م

 العلوم التربوية واآلداب. 

، التمست المدعية  2019نوفمبر/تشرين الثاني    13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة   .9

وم نفسه، أوعز  معلومات حول أدائها في المقابلة وعن سبب عدم اختيارها لشغل الوظيفة. في الي

مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية في إقليم األردن إلى مسؤول االستقدام في  

مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن بالتواصل مع رئيسة برنامج التعليم في إقليم األردن 

 بغية تزويد المدعية بمالحظات بشأن عدم اختيارها لشغل الوظيفة. 

الثاني  نوفم  21في   .10 قرار2019بر/تشرين  مراجعة  طلب  المدعية  رفعت  ترد    ، ،  ولم 

 لمراجعة القرار. ةالوكالة على طلب المدعي

الثاني  2020مارس/آذار    2اعتبارا من   .11 المركز  به صاحب  الموصى  المرشح  ُعين   ،

 1)"المرشح المختار"( في وظيفة عميد كلية العلوم التربوية واآلداب.

 اإلجرائي التاريخ 

، رفعت المدعية دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات 2020يناير/كانون الثاني    7في   .12

 .2020مارس/آذار  12)"المحكمة"(، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه طلبا موحدا يلتمس فيه تمديدا استثنائيا  2020مارس/آذار    19في   .13

في   النهائية  بما  18للمواعيد  قدرته على    دعوى،  بسبب عدم  وذلك  الحاضرة،  الدعوى  فيها 

الوصول إلى المعلومات وإجراء مهام ضرورية أخرى بسبب حاالت اإلغالق التي فرضتها 

 
الحكم    1 انظر  الشأن،  هذا  في  ولالستزادة  األول،  المركز  صاحبة  بها  الموصى  المرشحة  اختيار  Shalabi فُسخ 

UNRWA/DT/2021/038 . 
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عمليات الوكالة. في ظل هذه الظروف االستثنائية، وكذلك بهدف  قفي مناط  19جائحة كوفيد  

 إلى المدعين المعنيين. حماية سرية العديد من المدعين، لم يُرسل الطلب المذكور 

، 2020مارس/آذار    29( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   046بموجب األمر رقم   .14

أجابت المحكمة من جملة أمور أخرى طلب المدعى عليه للتمديد االستثنائي للمهلة لرفع رده 

 في الدعوى الحاضرة. 

لرفع رده على ، رفع المدعى عليه طلبا ثانيا لتمديد الوقت  2020أبريل/نيسان    28في   .15

 .  2020أبريل/نيسان  29إلى المدعية في  الدعوى، ثم أرِسل الطلب 

رقم   .16 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   061بموجب  ، 2020مايو/أيار    10( 

 قبلت المحكمة الطلب الثاني الذي رفعه المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 

لتمديد الوقت لرفع رده على   ، رفع المدعى عليه طلبا ثالثا2020يونيو/حزيران    9في   .17

 . 2020يونيو/حزيران  10الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعية في 

رقم   .18 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  091بموجب  يونيو/حزيران   21( 

 ، قبلت المحكمة الطلب الثالث الذي رفعه المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده.2020

ثم أرِسل الرد إلى   ، رفع المدعى2020يوليو/تموز    20في   .19 عليه رده على الدعوى، 

 .2020يوليو/تموز   22المدعية في 

، رفعت المدعية طلبا تلتمس فيه إذن المحكمة لرفع مالحظات 2020يوليو/تموز    27في   .20

 على رد المدعى عليه، فأرِسل طلب المدعية إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.  

با لتمديد الوقت لترجمة رده، وقد أرِسل ، رفع المدعى عليه طل2020أغسطس/آب    5في   .21

 طلب المدعى عليه إلى المدعية في اليوم نفسه.

، 2020أغسطس/آب  16( المؤرخ UNRWA/DT/2020)  132بموجب األمر رقم   .22

وافقت المحكمة على طلب المدعية لرفع مالحظات على رد المدعى عليه، كما وافقت على  

 ده.طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة ر
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، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، 2020أغسطس/آب    31في   .23

 إلى المدعية في اليوم نفسه. العربية فأرِسلت الترجمة 

، رفعت المدعية مالحظاتها على رد المدعى عليه، بما في 2020سبتمبر/أيلول  10في  .24

إلى المدعى عليه في    لمدعية هذها  فأرِسلت مرافعة  ،ة تكميلية أرفقت على هيئة ملحقات ذلك أدل

 اليوم نفسه. 

طلب إذن لتقديم إلى مقام المحكمة  ، رفع المدعى عليه  2020أكتوبر/تشرين األول    7في   .25

تعليقاته على مالحظات المدعية وكذلك لرفع أدلة إضافية، وقد أرِسل طلب المدعى عليه إلى  

 المدعية في اليوم نفسه. 

أكتوبر/تشرين األول   18( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   210بموجب األمر رقم   .26

، منحت المحكمة اإلذن للمدعى عليه لرفع تعليقات على مالحظات المدعية ورفع أدلة 2020

 إضافية. 

، فأرِسلت تكميليةعى عليه تعليقاته وأدلته ال ، رفع المد 2020نوفمبر/تشرين الثاني    6في   .27

 . 2020نوفمبر/تشرين الثاني   8مرافعة المدعى عليه إلى المدعية في 

، رفعت المدعية طلبا لتعجيل النظر في القضية، فأرِسل طلب 2022مارس/آذار    3في   .28

نفسه.   اليوم  في  عليه  المدعى  إلى  الطلب،  والمدعية  هذا  تناول  إلى  حاجة  المحكمة  ترى  ال 

 فالمحكمة كانت أصال تعكف على استعراض القضية. 

 ةحجج المدعي

 التالية:  الحجج ةقدم المدعي ت .29

i)   تلبي كفاءتها وخبرتها متطلبات وظيفة عميد كلية العلوم التربوية واآلداب تلبية

 كاملة، في حين تقاصر عن ذلك المرشحان اآلخران اللذان جرت مقابلتهما؛  

ii)   أدى شمول المرشحة الموصى بها صاحبة المركز األول في عملية االستقدام إلى

جلي أنها تركت الوكالة بطريق التقاعد الطوعي تقويض مصداقية العملية كلها، فمن ال

 المبكر؛
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iii)   اإلنجليزية للغة  إتقانه  ألن  المقابلة  إلى  المختار  المرشح  دعوة  تنبغي  كانت  ما 

 دقائق؛  10تقاصر عن تلبية الشروط، ناهيك عن أنه ترك االمتحان الكتابي بعد 

iv) على الكفايات، حسب األصول، فبعض األسئلة لم تكن قائمة    ةلم يتم إجراء المقابل

 ولم يكن بعض أعضاء الفريق مدربين على إجراء المقابالت؛ 

v)  يناقض تقرير المقابلة نفسه بشأن أداء المدعية، كما يفتقر إلى المعلومات المفصلة؛ 

vi)   عملية من  األخيرة  المرحلة  في  االعتبار  في  الكتابي  االمتحان  نتيجة  تؤخذ  لم 

 االستقدام؛ 

vii)  يوما حسب أحكام اإلطار التنظيمي    90ام في خالل  كان ينبغي إتمام عملية االستقد

 للوكالة؛

viii)    تخلف المدعى عليه عن تزويدها بمالحظات ُمرضية بشأن عدم اختيارها لشغل

 الوظيفة؛ 

ix)  إن سبب عدم اختيارها لشغل الوظيفة هو شكاوى رفعها ضدها بعض زمالئها؛

 و 

x)  الوظيفي. حرمها القرار الطعين من فرصة لالرتقاء والتطور 

 ما يلي:  ةلتمس المدعي ت .30

i)  فسخ القرار الطعين؛ 

ii) مقابالت؛ إجراء الالوكالة  عيد أن ت 

iii)  التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي قاستها؛ و 

iv) لئك الذين رفعوا شكاوى ضدها. وأن تحاسب الوكالة أ 

 حجج المدعى عليه

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .31
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i)   وذلك لعدم وجود مدير لعلمية االستقدامعلى نحو نظاميلم يكن الفريق مشكال ،  

 مع حقوق التصويت؛  فيه

ii)   العلوم كلية  عميد  وظيفة  لشغل  تُختار  لكي  كبيرة  فرصة  المدعية  أمام  تكن  لم 

الفريق، ولم  التي طلبها  الكفايات  تلبية غالبية  لتقاصرها عن  التربوية واآلداب، وذلك 

 الوظيفة؛  يوصى بها لشغل

iii)   أّما حجة المدعية بشأن المرشحة الموصى بها صاحبة المركز األول، فهي حجة

 انحلت إلى الجدل ألن تعيينها فُسخ في مرحلة الحقة؛

iv)   دقائق، بل أجاب عن األسئلة األربعة    10لم يغادر المرشح المختار االمتحان بعد

 إلنجليزية؛ جميعها باللغة اإلنجليزية، كما أجريت المقابالت باللغة ا 

v)  يوما؛  90ال التزام يجبر الوكالة على إتمام عملية االستقدام في خالل 

vi)  ال أساس للحجج األخرى التي بسطتها المدعية؛ و 

vii)   النظامي التشكيل غير  بسبب  وذلك  اسميا فحسب،  تعويضا  المدعية  ينبغي منح 

كبيرة لكي للفريق. أما طلبها لتعويض إضافي، فينبغي رفضه ألنه لم يكن أمامها فرصة  

 تُختار لشغل الوظيفة، كما ال يوجد دليل يدعم طلبها للتعويض عن األضرار المعنوية. 

 1000يلتمس المدعى عليه من المحكمة أن تمنح المدعية تعويضا اسميا يصل في أقصاه   .32

 دوالر أمريكي عوضا عن فسخ القرار الطعين. 

 اإلطار القانوني 

 على اآلتي:  3.4رقم  ينص النظام األساسي للموظفين المحليين .33

االعتبار   منح  يجب  وترقيتهم،  ونقلهم،  الموظفين،  تعيين  عملية  في 

 الواجب لضرورة تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاهة. 
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رقم   .34 المحليين  الموظفين  شؤون  توجيه   A/4/Part II/Rev.7/Section Iينص 

، المعني بسياسة  2009يونيو/حزيران    29"( المؤرخ  A4)"توجيه شؤون الموظفين المحليين  

 اختيار الموظفين المحليين، على ما يلي في الجزء ذي الصلة:  

 تشكيل فرق المقابلة 

يجب أن تتكون فرق المقابلة من ثالثة أعضاء على األقل،   . 69

والعرف أن يصل العدد األقصى خمسة أعضاء، ويجب أن يكون منهم 

الدائرة   من  وممثل  االستقدام  عملية  مدير  عن  واحد  ممثل  األقل  على 

عضوا   االستقدام  عملية  مدير  ممثل  وسيكون   ]...[ التعيين  صاحبة 

فريق يتكون  أن  ويجب  تا.  كما    مصّوِ وعضوات؛  أعضاء  من  المقابلة 

ينبغي عرفا أن يكون مستوى درجة أعضاء الفريق منسجما مع أقدمية  

الفريق   أعضاء  جميع  يكون  أن  عرفا  وينبغي  االستقدام.  قيد  الوظيفة 

ذلك  في  بما  الكفايات  على  القائمة  المقابالت  تقنيات  على  مدربين 

و االجتماعي  للنوع  المراعية  االستقدام  وسيكون  ممارسات  التنوع. 

في  الموظفين  جميع  تحديد  عن  مسؤولين  التعيين  أصحاب  المديرون 

تلقيهم   وضمان  المقابلة  فرق  في  سيشاركون  الذين  إقليمهم/دائرتهم 

 دريب الالزم )التشديد في األصل(. الت

 االعتبارات 

؛ في واآلداب يد كلية العلوم التربوية  تطعن المدعية في قرار عدم اختيارها لوظيفة عم .35

يعترف المدعى عليه أن خلال تسرب إلى تشكيل الفريق بسبب غياب ممثل لمدير عملية    حين

االستقدام مع حقوق تصويت، بيد أنه يلتمس من المحكمة أن تقصر أي تعويض تمنحه للمدعية  

 دوالر أميركي عوضا عن فسخ القرار الطعين.  1000على تعويض اسمي ال تجاوز 

نصا جليا على وجوب اشتمال فرق   A/4شؤون الموظفين المحليين   تنص أحكام توجيه .36

األقل  المقابلة على ممثل واحد   هذا  على  وبدون  االستقدام مع حقوق تصويت،  لمدير عملية 

الممثل بحقوق تصويت، كان تشكيل الفريق غير نظامي. تستحضر المحكمة أن محكمة األمم 

الصة التي توصلت إليها محكمتنا هذه، ومؤداها  المتحدة لالستئناف أقرت في قضية مماثلة الخ

لّما كان ذلك، ال   2لشغل الوظيفة.   ةوجوب فسخ قرار فريق المقابلة القاضي بعدم اختيار المدعي

ترى المحكمة حاجة إلى تدبر الحجج األخرى المقدمة من المدعية بشأن موضوع عدم اختيارها  

 
 .  39-38الفقرتان  UNAT-2018 Elayyan-887حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2
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يفة عميد كلية العلوم التربوية واآلداب لم للوظيفة، وتقضي أن قرار عدم اختيارها لشغل وظ 

 يُتخذ بصورة شرعية، وال مناص من فسخه. 

 التعويض بدال من فسخ القرار

 ( من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي:  5)10تنص المادة  .37

التاليين أو  5 تأمر بتنفيذ أحد اإلجرائين  . يجوز لمحكمة المنازعات أن 

 مها: كليهما باعتبار ذلك جزءا من حك

فسخ القرار اإلداري المطعون فيه أو األمر بالتنفيذ الجبري، شريطة   (أ)

أن على محكمة المنازعات، في الحاالت التي يتعلق فيها القرار المطعون  

فيه بالتعيين، أو الترقية، أو إنهاء الخدمة، أن تحدد أيضا مبلغ تعويض  

اإلداري المطعون  يجوز للمدعى عليه أن يختار دفعه بدال من فسخ القرار  

فيه أو تنفيذ األداء المعين المأمور به، وذلك رهنا بالفقرة الفرعية )ب(  

 من هذه الفقرة].[  

بناء على ذلك، وحيث إن القرار الطعين يتعلق بمسألة التعيين، يجب على المحكمة أن  .38

مة أن تحدد مقدار تعويض يجوز للوكالة دفعه بديال عن فسخ القرار الطعين. وتستحضر المحك

()أ( من نظامها األساسي يعد تعويضا بديال عن فسخ القرار، 5) 10منح تعويض بموجب المادة  

 3وليس تعويضا عن األضرار المعنوية. 

وفي شأن مقدار التعويض المدفوع عوضا عن فسخ القرار، قضت محكمة األمم المتحدة  .39

االقتصادية   الناحية  من  مكافئا  يكون  أن  ينبغي  أنه  مؤاٍت.نللالستئناف  إداري  قرار    4تيجة 

تستحضر المحكمة أيضا أنها غالبا تحدد مقدار التعويض المدفوع عوضا عن فسخ القرار، في 

اختيار   "احتمال  الحسبان  في  األخذ  من خالل  ما،  وظيفة  لشغل  المدعي  اختيار  عدم  قضايا 

أخرى تلعب . هناك عوامل كثيرة  5]المدعي[ لشغل الوظيفة لو أن حاالت الخلل لم تُرتكب"

دورا في تحديد المقدار المالئم للتعويض، ومن ضروب ذلك فرق الراتب، ومدة العقد، وعدد 

والفترة   المدعية،  مع  االختيار  لعملية  النهائية  المرحلة  وصلوا  الذي  اآلخرين  المرشحين 

ضمن هذا المعنى، ال يكون هذا    6التجريبية في حاالت الترقية، وإمكانية إلغاء الوظيفة المعنية. 

 
 . 31-30المصدر نفسه، الفقرتان   3
 . 19، الفقرة   UNAT-2017Mihai-724حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف   4
 . 54، الفقرة UNAT-2017 Chhikara-723حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف   5
 .55ه، الفقرة المصدر نفس 6
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 8وهو ليس إال إحدى الطرائق المتاحة لتحديد المقدار المالئم للتعويض،  7التقييم "علما دقيقا"،  

عدم   ألن "وسائل االنتصاف جزاء حاالت الخلل في قرارات   9"أي تعويض مقدّر هو فرضي" 

 10انعتاق".  دونمااالختيار محكومة بالسياق 

المدعية فرصة  .40 لدى  يكن  لم  أنه  المدعى عليه  يؤكد  المحكمة،  أمام  الماثلة  القضية  في 

كبيرة في أن تُختار لشغل وظيفة عميد كلية العلوم التربوية واآلداب، وذلك لعدم وجود توصية  

لفريق.  الذي شاب ابذلك؛ غير أنه ال وجه لالعتداد بهذه الحجة نظرا إلى التشكيل غير النظامي  

ك التربوية  لّما  العلوم  كلية  عميد  لوظيفة  المدعية  اختيار  احتمال  المحكمة  ستعامل  ذلك،  ان 

واآلداب على أنه واحد من اثنين ألنها كانت أحد ثالثة مرشحين جرت مقابلتهم، علما أن أحد  

كانت عملية االستقدام لوظيفة بنمط التعيين    11المرشحين اآلخرين افتقر إلى األهلية في التعيين. 

  1,176.600األجل مدته ثالث سنوات، مع سنة تجريبية واحدة، وبراتب شهري مقداره    محدد 

كان الراتب    12في المئة من الراتب األساسي.   69.90دينارا أردنيا مع عالوة مهنية خاصة تبلغ  

الدرجة   الطعين على  القرار  اتخاذ  للمدعية في زمن    1,811هو    10والخطوة    16الشهري 

في ذلك استحقاق العالوة المهنية الخاصة، أي أن الفرق في الراتب الشهري دينارا أردنيا بما  

االجتهادية الواسعة لهذه   13دينارا أردنيا. أمام هذه االعتبارات كلها، ووفقا للسلطة   188كان  

مبلغ   أن  المحكمة  تعتبر  يشكل    1,128المحكمة،  وهو  للتعويض،  مقدار مالئم  أردنيا  دينارا 

 واحدة.     نصف فرق الراتب لسنة

 التعويض عن الضرر 

 ( من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي:  5)10تنص المادة  .41

التاليين أو  5 تأمر بتنفيذ أحد اإلجرائين  . يجوز لمحكمة المنازعات أن 

 كليهما باعتبار ذلك جزءا من حكمها: 

]...[ 

 
 .56المصدر نفسه، الفقرة  7
 .14، الفقرة UNAT-2011 Lutta-117حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  8
 . 45-44الفقرتان  UNAT-2021 Hejamadi-1083حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف   9

 . 33الفقرة  .UNAT-2021 Ramsaroop & Miksch et al-1165 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 10
 .    UNRWA/DT/2021/038 Shalabiولالستزادة في هذا الشأن، انظر الحكم   11
 دينارا أردنيا.  1,999في المجمل، يشكل هذا راتبا شهريا مقداره  12
لالستئناف    13 المتحدة  األمم  محكمة  الفقرة  UNAT-2021 Dieng-1118حكم  لالستئناف  75،  المتحدة  األمم  محكمة  حكم   ،

Rantisi 2015-UNAT-528  71الفقرة . 
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الضرر   (ب ) عن  بدليلالتعويض  يتجاوز المدعوم  أال  على   ،

ا يعادل الراتب األساسي الصافي للمدعي لسنتين؛ لكن  التعويض عادة م

تعويض   بدفع  تأمر  أن  استثنائية  حاالت  في  المنازعات  لمحكمة  يجوز 

 أكبر وعليها بيان أسباب ذلك القرار. 

وفي شأن طلب المدعية للتعويض عن األضرار المعنوية، تستحضر المحكمة وجوب  .42

رفعت المدعية تقريرا طبيا لدعم مطالبتها    في القضية الحاضرة،  14دعم منح التعويض بأدلة.

للتعويض عن األضرار المعنوية، لكن، يقع على المدعية أيضا عبء اإلثبات أن القرار الطعين 

فيه.  الموثقة  المرضية  الحاالت  المدعي  15هو سبب  الذي رفعته  الطبي  التقرير  مقام    ةإن  إلى 

المحكمة يلتزم الصمت بشأن سبب الحالة الطبية التي اعترت المدعية، وليس لدينا سوى شهادة 

المدعية نفسها أن القرار الطعين هو السبب المباشر لألضرار المعنوية التي طالتها؛ وهذا "ليس  

ن تقديم وعليه، ولّما تقاصرت المدعية ع   16كافيا إلثبات تعرضها لضرر يستوجب التعويض".  

دليل كاف على وقوع الضرر، تقضي المحكمة أن من غير المالئم منحها تعويضا عن األضرار 

 المعنوية.

 وسائل االنتصاف األخرى 

المنظورة  .43 القضية  وبين  المدعية  طلبتها  التي  األخرى  االنتصاف  وسائل  بين  ال صلة 

 أمامنا، وعليه، ال أساس لها وهي بموجب هذا الحكم مردودة.

  

 
 . 63الفقرة  .UNAT-2016 Ademagic et al-684 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 14
 .31الفقرة  UNAT-2019 Ashour-899حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  15
 . 37الفقرة  UNAT-2017 Zachariah-764حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  16
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 صةالخال

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .44

i) فسخ قرار عدم اختيار المدعية لشغل وظيفة عميد كلية العلوم التربوية واآلداب؛ 

ii)   إذا اختار المدعى عليه دفع تعويض مالي عوضا عن فسخ القرار الطعين، فعليه

 دينارا أردنيا؛ 1,128أن يدفع إلى المدعية تعويضا بديال عوضا عن فسخ القرار قيمته 

iii)  أي تعويضات عن األضرار المعنوية؛ و  ةمنح المدعي تُ ال 

iv)   يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب   60يؤمر بدفع المبلغ في خالل

التنفيذ، وخالل هذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي األميركي كما هو محدد في ذلك 

يوما المحددة، فسيضاف ما مقداره خمسة   60لـالتاريخ. وإذا لم يُدفع المبلغ في خالل مدة ا 

 في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي األميركي حتى تاريخ الدفع.

 

 القاضية يوهانا شوخنبروك 

 2022مارس/آذار  20بتاريخ  

 

 )وقّع( 

 2022مارس/آذار  20أدِخل في السجل بتاريخ  

 للمنازعات، عّمان إليزابيث إلمور، رئيسة قلم محكمة األونروا 

 

 )وقّع( 

 


