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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/024 

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/035 

Date: 12 November 2017 

Original: English  

  

  

  حضرة القاضية بانة بَرازي  :أمام

  عّمان   :قلم المحكمة

  لوري مكناب   :رئيسة قلم المحكمة

  

  

  

  

  نمراوي

  

    ضد  

  
العام لوكالة ا�مم المتحدة *غاثة وتشغيل المفوض 

  :جئي فلسطين في الشرق ا�دنى
  

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  : محامي المدعي

  المدعي يمثل نفسه

  

  

  :محامي المدعى عليه

)إدارة الشؤون القانونية(ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

 ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة") المدعي("ھذه دعوى رفعھا خالد نمراوي  .1

المدعى ("*غاثة وتشغيل :جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا 

  . ، وھو قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة")عليه

  الوقائع

، دخل المدعي في خدمة ا�ونروا في وظيفة معلم في مكتب 2011شباط /فبراير 8في  .2

 7موجب تعيين محدد ا�جل ينقضي في ب 01والخطوة  8إقليم ا�ردن على الدرجة 

  .2018شباط /فبراير 7، ثم ُمدد تعيين المدعي حتى 2014شباط /فبراير

" الجلسة غير الرسمية -مUحظات على مناقشات تحسين ا�داء "في وثيقة معنونة  .3

وموقعة من المدعي ومشرفه، جرى تحديد مجا:ت  2014كانون ا�ول /ديسمبر 2مؤرخة 

  .مدعين معينة للتحس

، أحيل المدعي إلى عملية فرصة تحسن غير رسمية 2014كانون ا�ول /ديسمبر 4في  .4

  . على أھداف ومؤشرات أداءلعملية ااشتملت وقد يوما،  90مدتھا 

اجتمع المدعي مع مشرفه المباشر *جراء استعراض  2015شباط /فبراير 11في  .5

داد التقرير ا*ليكتروني السنوي لتقييم ا�داء، ويسرد التقرير ما منتصف المدة، وذلك بغية إع

  : يلي

أو تحقيق /إن أداء الموظف دون المستوى المطلوب، فجودة العمل و
ا�ھداف والمؤشرات المتفق عليھا في بداية السنة لم يلِب التوقعات، ولم 

حسن ھذا ولم يتحقق ت. تطرأ ظروف استثنائية تمنعه من تلبية التوقعات
  . ملحوظ من حيث المعايير رغم الدعم والتوجيه المقدم من المشرف

، 2015نيسان /أبريل 20و 2015آذار /مارس 10جرى عقد اجتماعات متابعة في  .6

الجلسة  -مUحظات على مناقشات تحسين ا�داء "وتمخض عن ذلك إصدار وثيقة معنونة 

لمدعي ومشرفه، وھي تشير إلى وموقعة من ا 2015نيسان /أبريل 20مؤرخة " غير الرسمية

غير  تلتقييم طUب المدعي، وأن النتائج كان 2015نيسان /أبريل 19اختبار أجري في 

وتذكر الوثيقة أيضا أن المدعي أعلِم با�ھداف ). في المئة 6سوى منھم فلم ينجح (ُمرضية 
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. الفوري لھا بغية التنفيذ عUجيةالتي لم يحققھا، وأسديت إليه نصيحة مؤداھا أن يحّضر خطة 

 23في طيات ملفات القضية أيضا وثيقة ثانية تبين أن امتحانا ثانيا أجري لتقييم الطUب في 

كما ) في المئة 7بواقع نسبة نجاح بلغت (، وكانت نتائجه غير ُمرضية 2015نيسان /أبريل

  .نتائج سلفه

إربد ، لفت مسؤول التعليم في منطقة 2015نيسان /أبريل 26بموجب رسالة مؤرخة  .7

  .  انتباه المدعي إلى ضرورة تحسين عمله، وكذلك إلى العواقب السلبية إذا لم يتحسن الوضع

ذكر المشرف المباشر للمدعي في رسالة إليكترونية إلى  2015نيسان /أبريل 26في  .8

ب إحالته إلى عملية فرصة تحسن لمساعد الموارد البشرية أن أداء المدعي لم يتحسن، وط

  .رسمية

 7إلى  2015أيار /مايو 3دعي في برنامج فرصة تحسن رسمي من أدِخل الم .9

، علما أن المدعي وافق على خطة العمل المشمولة في عملية 2015تشرين ا�ول /أكتوبر

فرصة التحسن؛ وقد بسطت الخطة ا�ھداف غير المحققة ومؤشرات ا�داء المقابلة، 

  . عUجيةمن ا*جراءات الى قائمة واشتملت عل

أن مشرفه المباشر شرح له التقييم العام  2015حزيران /يونيو 17مدعي في أقر ال .10

؛ وقد غطى تقرير ": يلبي التوقعات تلبية كاملة"الوارد في تقرير تقييم أدائه، وھو أنه أداء 

  .2015آب /أغسطس 31إلى  2014أيلول /سبتمبر 1ا�داء ھذا الفترة من 

 21، ومن 2015أيار /مايو 20أيار إلى /مايو 3صدرت ثUثة تقارير عن الفترات من  .11

وأظھرت عدم حدوث  2015أيلول /سبتمبر 1، و2015حزيران /يونيو 21أيار إلى /مايو

  .تحسن في أداء المدعي؛ ووقع المدعي كU من ھذه التقارير

إلى رئيس برنامج  2015 ا�ول تشرين/أكتوبر 21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

ارد البشرية في ا*قليم عملية فرصة التحسن الرسمية ، مدد رئيس مكتب الموفي ا*قليم التعليم

  .يوما أخر 90للمدعي مدة 

كانون /يناير 10إلى  2015تشرين ا�ول /أكتوبر 11أصدرت ثUثة تقارير عن الفترة  .13

استنادا إلى زيارات إلى الصفوف المدرسية وا:ختبارات وا:جتماعات مع  2016الثاني 

شر الطريقة المثلى لتحقيق ا:نضباط في الغرفة الصفية المدعي؛ وقد بين له مشرفه المبا
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مع ذلك، أظھرت تقارير التقدم تحسنا ضئيU جدا، ھذا . وأمده بمواد تربوية في ھذا المضمار

إن كان ھناك تحسن أصU، فمعد:ت النجاح لطلبة الصف الثامن في ثUثة اختبارات أجريت 

 19في المئة، و 15في المئة، و 23مقبولة بواقع لتقييم مستواھم في اللغة العربية كانت غير 

  .  في المئة على التوالي

مذكرة ) اللغة العربية(، أرسل ا:ختصاصي التربوي 2016كانون الثاني /يناير 6في  .14

إلى مسؤول التعليم في المنطقة يوجز فيھا العيوب الفنية الجوھرية التي تعتري أداء المدعي 

  . 2016كانون الثاني /يناير 10إلى  2015ا�ول  تشرين/أكتوبر 10عن الفترة من 

، أحيلت مسألة أداء المدعي إلى رئيس برنامج التعليم 2016كانون الثاني /يناير 10في  .15

  .في ا*قليم

، أكد رئيس برنامج التعليم أن أداء المدعي لم 2016كانون الثاني /يناير 21في  .16

  . يتحسن، وأوصى بفصله عن الوكالة

، أعلم مدير عمليات ا�ونروا في 2016شباط /فبراير 22خة بموجب رسالة مؤر .17

 2016آذار /مارس 22ا�ردن المدعي أن خدماته ستُنھى توخيا لمصلحة الوكالة اعتبارا من 

  . بسبب ا�داء غير الُمرضي

رفع المدعي طلب مراجعة قرار، ولم تقدم الوكالة ردا  2016نيسان /أبريل 21في  .18

  .عليه

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2016آب /أغسطس 2في  .19

  .، أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه2016آب /أغسطس 3، وفي )"المحكمة("

 4، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، وفي 2016أيلول /سبتمبر 2في  .20

  .، أرِسل الرد إلى المدعي2016أيلول /سبتمبر

لترجمة الرد إلى " طلب تمديد الوقت"، رفع المدعى عليه 2016أيلول /سبتمبر 22في  .21

  .اللغة العربية، فأرسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه، ولم يقدم المدعي ردا على الطلب

تشرين ا�ول /أكتوبر 3المؤرخ ) UNRWA/DT/2016( 077بموجب ا�مر رقم  .22

لوقت ، وافقت المحكمة على الطلب الذي أودعه المدعى عليه مبتغيا فيه مزيدا من ا2016
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 7لرفع الترجمة العربية، كما أمرته المحكمة بأن يقدم الترجمة في موعد أقصاه 

  .2016تشرين ا�ول /أكتوبر

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى إلى رئيسة 2016أكتوبر  7في  .23

مع قلم المحكمة؛ وحيث إن المدعى عليه أرسل نسخة من رسالته ا*ليكترونية إلى المدعي 

  .  رئيسة قلم المحكمة، لم تكرر رئيسة قلم المحكمة إرسال الترجمة إلى المدعي

  حجج المدعي

  :يقدم المدعي الحجج التالية .24

i(  ل عملية فرصة التحسن، وأخذ التعليمات المقدمة من الوكالة فيUعمل بجد خ

  عين ا:عتبار؛

ii( ميذه تحسنا بصورUة ملحوظة؛أخبره مشرف اللغة العربية بأن أداءه وأداء ت  

iii(  لم يقدم له إشعار مسبق، وجاء قرار إنھاء خدماته مفاجأة له، وسبب له صدمة

  نفسية؛ 

iv( كان قرار إنھاء خدماته مجحفا وغير :ئق ومتعارضا مع قيم التعليم؛ و  

v(  كان ينبغي للوكالة أن ترسل طرفا محايدا وليس مدير المدرسة للتحقق من

  .الوقائع

  :لييلتمس المدعي من المحكمة ما ي .25

i(  م النفسية التي قاساھا نتيجة لقرار إنھاء "منحه:oتعويضا ماديا ومعنويا عن ا

  ؛ و "التعيين

ii( رفع المظالم عنه.  
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  حجج المدعى عليه

  :يقدم المدعى عليه الحجج التالية .26

i(  مة قرار إنھاء تعيين المدعي بموجب النظام ا�ساسي للموظفين المحليينUس

  ؛ A/23المحليين  وتوجيه شؤون الموظفين 1.9رقم 

ii(  السجل جلي، وھو يبين أن قرار إنھاء تعيين المدعي قام على عيوب موثقة

توثيقا حسب ا�صول، وھي عيوب اعترت ا�داء العام للمدعي وإمكانيته للعمل في 

  وظيفة معلم؛ 

iii(  لم يقدم المدعي أي أدلة مقنعة على تعسف أو مزاجية أو تحامل أو دافع غير

  انون من جانب الوكالة؛ وسليم أو خطأ في الق

iv( نتصاف الذي يلتمسه المدعيUأساس قانونيا ل :.  

  . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا .27

  ا!عتبارات

  المسألة التمھيدية

، رفع المدعي مUحظات على رد المدعى عليه 2016تشرين الثاني /نوفمبر 13في  .28

تقبل المحكمة المUحظات المرفوعة . لمدعى عليهبدون طلب إذن من المحكمة، فأرِسلت إلى ا

من المدعي، بيد أنھا تذّكره وتذكر جميع ا�طراف بضرورة طلب إذن لرفع أي وثيقة إلى 

  .المتوافر في ا*نترانت 2المحكمة، وذلك بموجب التوجيه ا*جرائي رقم 

  ھل كان قرار المدعى عليه إنھاء تعيين المدعي قرارا متخذا حسب ا�صول؟

على ما يلي بشأن ا:نفصال عن  1.9ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم  .29

  :الخدمة

يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا 
  .ا*جراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة
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يجوز إنھاء تعيينه في أي "من الجدير بالذكر أن كتاب تعيين المدعي ينص على أنه  .30

، وأنه سيتلقى في حال أنھت "بموجب النظامين ا�ساسي وا*داري للموظفين المحليينوقت 

  ." يوما 30إشعارا كتابيا بھذا ا*نھاء : تقل مدته عن "الوكالة تعيينه بعد تثبيته 

إدارة تردي "تحت الفصل المعنون  A/23ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .31

إجراء عملية فرصة التحسن، ولما كان اقتباسه كامU أطول نصا مفصU على كيفية " ا�داء

مما يستوعبه ھذا الحكم، فستقتبس المحكمة ا�جزاء ذات الصلة بالعملية الرسمية وغير 

  .الرسمية

  عملية فرصة التحسن غير الرسمية

ا�داء في ھدف أو أكثر، على المشرف المباشر بحث  ترديبعد تحديد . 29
جب تقديم أمثلة محددة للموظف تبين له الكيفية التي وي. المسألة مع الموظف

يُعتبر بھا أن أداءه تدھور، وبيان كيفية انحراف ھذا عن ا�ھداف 
ويجب إعطاء . والمؤشرات المتفق عليھا في التقييم ا*ليكتروني لrداء

  .  الموظف الفرصة لتقديم شرح ليتسنى فھم ا�سباب وراء تدھور ا�داء

  عملية فرصة التحسن الرسمية

 90إذا لم يبلغ أداء الموظف مستوى ُمرضيا بعد فترة : تزيد على . 33

يوما من تاريخ مناقشة تحسن ا�داء، يجب على المشرفين التواصل مع 
الموارد البشرية والمشرف الثاني للشروع بعملية فرصة التحسن الرسمية، 

  . ير رسميةوھي عملية : يجوز أن تحدث قبل عملية غ

  

أيضا على أنه عند إكمال فترة فرصة  A/23 ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين .32

التحسن الرسمية المحددة، يكون أمام المشرف الثاني أحد خيارين بشأن الموظف بالتشاور مع 

تحسن /أما الخيار ا�ول فھو أن يشھد أن أداء الموظف عاد إلى مستوى مقبول: رئيس الدائرة

، يمكن لرئيس الدائرة بالتشاور مع دائرة الموارد البشرية تمديد فترة فإذا لم يتحسن ؛أم :

  .يوما آخر، أو أن يوصي بإعفاء الموظف من واجباته 90فرصة التحسن 

عند تدبر السجل، تجد المحكمة أن المدعى عليه امتثل في معرض إنھائه خدمات  .33

للموظفين، كما امتثل الشقين الرسمي وغير  المدعي لسوء ا�داء النظامين ا�ساسي وا*داري
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الرسمي لعملية فرصة التحسن، واحترم المواعيد النھائية وحا:ت التمديد المبسوطة في 

  . A/23توجيه شؤون الموظفين 

ھل اتُخذ قرار المدعى عليه بصورة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو اعترته أخطاء إجرائية 

  أو خطأ في القانون؟

حكمة النظر فيما إن كان أداء المدعي مبررا لقرار إنھاء تعيينه بسبب سوء على الم .34

ا�داء؛ فحتى لو كانت للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في تقييم أداء الموظف، إ: أن 

على الوكالة التصرف بحسن نية وأن تحترم القواعد ا*جرائية، ويجب أ: يكون قرارھا 

  .وامل تتعارض وا*دارة السليمةتعسفيا أو أن تكون دوافعه ع

وتستحضر المحكمة، كما قضت محكمة ا�مم المتحدة لUستئناف، أن ھناك قرينة  .35

اسمھا قرينة سUمة القرارات ا*دارية؛ ويقع على كاھل المدعي أن يثبت أن مشرفيه لم 

عتد بھا، يمتثلوا النظامين ا�ساسي وا*داري للموظفين أو غيرھا من ا*صدارات ا*دارية الم

أو أن القرار اتُخذ بطريقة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو سوء النية أو اعترته أخطاء 

  .إجرائية أو خطأ في القانون

كما أسلفنا الذكر، طبق المدعى عليه ا*جراءات السليمة *دارة تردي ا�داء، و: يبين  .36

ت حالة تردي ا�داء لدى السجل أن الوكالة اتبعت ا*جراءات السليمة فحسب عندما أدار

المدعي، بل أيضا يبين بجUء أن ا�داء غير الُمرضي المقدم من المدعي لم يتحسن في نھاية 

  .عملية فرصة التحسن

واقع الحال أن المدعي أحيل إلى عملية فرصة تحسن غير رسمية، وُحددت له مواطن  .37

لمية، وأن ينوع إستراتيجيات تطوير نفسه في المجا:ت الع: تحسن أبلِغ بھا، فقد طُلب إليه

التدريس بما ينسجم وقدرات الطلبة، وأن يبذل جھودا في ضبط غرفة الصف وتنظيم انسياب 

نيسان /أبريل 20، و2015آذار /مارس 10تدل تقارير ا:جتماعات مع المدعي في . الدرس

الصف، ، على أن المدعي لم يستخدم إستراتيجيات تدريس بناءة، وأنه لم يضبط غرفة 2015

نيسان /أبريل 26في و ؛وأن نتائج امتحاني تقييم طلبته كانت متدنية إلى درجة : يمكن قبولھا

  .، أعلِم المدعي كتابيا أنه بحاجة إلى تحسين أدائه2015
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تشرين /أكتوبر 7أيار إلى /مايو 3أدِخل المدعي في عملية فرصة تحسن رسمية من  .38

 لية فرصة التحسن التي قبلھا المدعي، وقد اشتملت خطة العمل ضمن عم2015ا�ول 

الطUب بتقديم أنشطة تناسب  طالتحسن في مستوى طلبة الصف الثامن في اللغة العربية وضب

  .قدراتھم، وكذلك تطبيق إستراتيجيات تربوية مUئمة لتحقيق تعليم جامع

صدرت ثUثة تقارير على مدى عملية فرصة التحسن الرسمية، وأظھرت عدم حدوث  .39

أظھرت التقارير في طياتھا . بشأن ضبط الطUب وتطبيق إستراتيجيات تربوية مUئمةتقدم 

في  32في المئة، و 30أيضا نسب نجاح طلبة الصف الثامن في ثUث تقييمات، وقد بلغت 

في المئة على التوالي، وكلھا دون المستوى المطلوب، وغير مقبولة بالنسبة إلى  7المئة، و

  . الوكالة

 90ة المدعي فرصة أخرى للتحسن عندما مددت عملية فرصة التحسن منحت الوكال .40

وصدرت ثUث تقارير خUل الفترة . 2016كانون الثاني /يناير 8يوما أخرى، أي حتى 

المددة لعملية فرصة التحسن، وكلھا أظھرت أن أداء المدعي في المجا:ت المحددة، وكذلك 

اعات المتابعة والمعونة الفنية والتوجيه تحصيل طUب الصف الثامن، لم يتحسنا رغم اجتم

  . المقدم للمدعي

، بيد "كان يظھر تحسنا متواصU"يزعم المدعي أن مشرف اللغة العربية أخبره بأنه  .41

 6الذي أوجز في مذكرة مؤرخة ) اللغة العربية(أن ھذا الزعم يناقضه ا:ختصاصي التربوي 

تري أداء المدعي، وخلُص إلى أن المدعي العيوب الكبرى التي تع 2016كانون الثاني /يناير

: يستطيع . لم يصل إلى المستوى المطلوب في ا�داء رغم جميع المساعدة التي قدمت له

المدعي ا*قدام على مزاعم بدون إثباتھا بدليل مثل رسالة أو إفادة من ا:ختصاصي التربوي 

  ). اللغة العربية(

لة بتوصية إدارية مؤداھا إنھاء خدمات انتھت عملية فرصة التحسن الطويلة والفاش .42

 2016شباط /فبراير 22وتUحظ المحكمة أن المدعي أعلِم بموجب رسالة مؤرخة . المدعي

أن خدماته في الوكالة ستُنھى، و: ترى المحكمة أساسا لمزاعم المدعي أن الوكالة اتخذت 

" قبل ھذا القرار الظالملم يحصل على إنذار كتابي "قرارا متسرعا عندما أنھت خدماته وأنه 

في  -بشقيھا غير الرسمي والرسمي  -لقد استمرت عملية فرصة التحسن . على حد قوله
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مجملھا فترة تزيد على سنة، كما جاءت في كتاب إنھاء الخدمة الموجه إلى المدعي فترة 

  .  2016آذار /مارس 22إشعار مدتھا شھر �ن تاريخ إنھاء الخدمة كان نھاية الدوام من يوم 

من مزاعم المدعي أيضا أنه لم يعرف ا�ساس والمعايير التي اعتمدت عليھا الوكالة  .43

في التوصل إلى قرار إنھاء تعيينه، غير أن أقل ما يمكن للمحكمة قوله في ھذا المقام ھو أنھا 

مستغربة من ھذه المزاعم، فقد كان المدعي مشاركا في عملية فرصة تحسن طويلة، كما أعلِم 

خطوة من خطوات العملية عن عيوبه التي قامت على مؤشرات ومعايير ترتبط في كل 

  با�داء، وأِطلع أيضا على النتائج الضعيفة التي حققھا طUبه، فأنى له أن يزعم الجھل بذلك؟  

ينبغي لمدير المدرسة أن يكون الشخص المكلف كان من حجج المدعي أيضا أنه ما  .44

طرف محايد يستطلع آراء الطUب في المدعي عبر "تعيين  بتقييمه، وأن كان ينبغي للوكالة

غير أن المحكمة تذكر المدعي أن عملية فرصة التحسن عملية قانونية ". ا:قتراع السري

عUوة على ذلك، يعلم . A/23وشرعية تتسق مع توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

مشاركة في عملية فرصة التحسن يملك السلطة لل درسةالمدعي من كل بد أن مشرفه مدير الم

وافق على خطة العمل الواردة في  هوھنا تذكير للمدعي أن. ولرفع تقارير عن عمله وأدائه

عملية فرصة التحسن، و: يمكنه أن يزعم بعد الواقعة أن ھناك مقاييس أخرى أو أفضل 

  . لتقييم أدائه

تحت إجھاد كبير؛  وا*شراف اللصيق وضعاهالتحسن يحاجج المدعي أن عملية فرصة  .45

والمرء يتساءل ھنا عما كان يتوقعه المدعي من طريقة تساعده به الوكالة على تحسين أدائه 

إن لم يكن ذلك عبر المساعدة الفنية وا*شراف اللصيق واجتماعات المتابعة وتقارير التقدم 

ه لم يتلق أي ولو لم تفعل الوكالة شيئا لزعم المدعي أن. التي تحفل بھا عملية فرصة التحسن

مساعدة أو فرصة للتحسن، ولكان معه الحق عندئذ؛ لكن واقع الحال أن الوكالة بذلت بشق 

ا�نفس جھودا متواصلة وموثقة توثيقا مستفيضا لمعالجة عيوب المدعي، وذلك توخيا 

لمصلحة المدعي ومصلحة طUبه، فإذا نجم عن ذلك إجھاد للمدعي، : يمكن لوم الوكالة 

  . عليه

ر الوكالة المدعي أن عبء إثبات التعسف والتحامل في قرار الوكالة يقع عليه ھو، تذكّ  .46

  .بيد أنه لم يقدم أي دليل يدعم ھذه المزاعم وا:دعاءات
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نظرا إلى ما تقدم، : ترى المحكمة أي تعسف أو تحيز في الطريقة التي أجرى بھا  .47

بذلھا المدعى عليه في سبيل المدعى عليه عملية فرصة التحسن، و: في المحاو:ت التي 

: ترى المحكمة تحامU في قرار إنھاء تعيين المدعي �نه كان قرارا . تحسين أداء المدعي

متخذا لما فيه مصلحة الوكالة، أ: وھي أن يكون لديھا معلم متمكن يقدم تعليما سليما للطلبة 

لوقع على الطUب ظلم �نه ما الذين يرتادون مدارس الوكالة؛ فلو لم يتم إنھاء تعيين المدعي، 

  . كان سيستطيع ا:رتقاء بھم إلى مستوى نجاح :ئق

  ھل ھناك أي أساس قانوني لطلب المدعي لUنتصاف؟

ا�ثر الصحي "يلتمس المدعي تعويضا بمبلغ مھول قوامه مليون دو:ر أميركي عن  .48

إنھاء تعيينه في والنفسي، وعن الضرر المعنوي وا*حباط الذي قاساه المدعي بسبب قرار 

  ".الوكالة

وھو تذكير يتردد بانتظام في أحكام المحكمة لجميع  -في ھذا المقام تذكير للمدعي  .49

أن عليه لزاما عندما يزعم أن قرارالوكالة أنزل به أضرار نفسية وصحية أن يثبت  -المدعين 

 ي دليل يدعم مطالبتهألم يقدم أن المدعي ير غ ،مزاعمه، كأن يقدم مثU شھادات طبية

  . للتعويض

، Appellee 2013-UNAT-341قضت محكمة ا�مم المتحدة لUستئناف في حكمھا  .50

  .بعدم إمكانية منح تعويض في غياب ا�خطاء ا*جرائية أو خرق الحقوق القانونية

لما قضت المحكمة أن المدعى عليه تصرف وفقا لyطار التنظيمي للوكالة وأنه أرسى  .51

المدعي، وأن السلطة ا:جتھادية للمدعى عليه برأت من أي  أساسا راسخا لقرار إنھاء خدمات

دليل على خطأ إجرائي أو تحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في 

القانون، فإنھا تقضي بأن طلب المدعي لوسائل ا:نتصاف طلب : أساس له : في الواقع و: 

  . في القانون ويجب رفضه

  الخ)صة

    .الدعوى مردودة .52

  

_______________________       
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      القاضية بانة بَرازي 

  2017تشرين الثاني /نوفمبر 12بتاريخ 

                  

  

  

  2017تشرين الثاني /نوفمبر 12أدِخل في السجل بتاريخ 

  

  

            ____  
    لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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