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  حضرة القاضية بانة بَرازي  :أمام

  عّمان   :قلم المحكمة

  لوري مكناب   :رئيسة قلم المحكمة

  

  
  

  جعفري  
  

    ضد  

  
لوكالة ا0مم المتحدة ,غاثة وتشغيل $جئي المفوض العام 

  فلسطين في الشرق ا0دنى
  

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  : محامي المدعي

  المدعي يمثل نفسه

  

  

  :محامي المدعى عليه

)إدارة الشؤون القانونية(ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

وتشغيل $جئي  ضد قرار اتخذته وكالة ا0مم المتحدة ,غاثة") المدعي("ھذه دعوى رفعھا معين جعفري  .1

، وھو قرار عدم تمديد خدمته مدة سنتين ")المدعى عليه("فلسطين في الشرق ا0دنى التي تُعرف أيضا باسم ا0ونروا 

  .                                          بعد سن التقاعد

  الوقائع

زمن الوقائع مدار الدعوى ، دخل المدعي سلك الخدمة في ا0ونروا، وكان يشغل في 2006شباط /فبراير 6في  .2

  .الراھنة وظيفة مشرف إقراض في الوكالة

، أعلمت مسؤولة خدمات الموارد البشرية المدعي بدنو 2016كانون ا0ول /ديسمبر 1بموجب رسالة مؤرخة  .3

تقاعده، واقترحت عليه أن يمZ نموذجا أرفِق مع الرسالة إذا رغب في تمديد الخدمة مع الوكالة إلى ما بعد سن 

  .  لتقاعدا

 60، طلب المدعي تمديد خدمته مدة عامين بعد سن التقاعد الرسمية، وھي 2016كانون ا0ول /ديسمبر 26في  .4

  .عاما

مسؤولة خدمات الموارد البشرية  ت، أعلم2017كانون الثاني /يناير 31بموجب رسالة إلى المدعي مؤرخة  .5

، وھو 2017آذار /مارس 23لة بسبب التقاعد سيسري في المدعي أن طلبه ُرفض، وأبلغته أن انتھاء خدمته في الوكا

  .  يوم مي_ده الستين

، طلب المدعي إلى مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن إعادة 2017آذار /مارس 1بموجب رسالة مؤرخة  .6

  .  النظر في قرار عدم تمديد خدمته بعد سن التقاعد

، وأعلم المدعي أن طلب 2017آذار /مارس 21 رد مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن بموجب رسالة مؤرخة .7

لما فيه صالح "، وأكد أن قرار إنھاء خدمة المدعي في الوكالة بسبب التقاعد اتُخذ "استُعرض بدقة"إعادة النظر 

  .2.109بموجب قاعدة النظام ا,داري للموظفين المحليين رقم " الوكالة

لى مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن، طلب إ 2017آذار /مارس 27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

  .  المدعي مراجعة القرار

الدعوى التي سلّمھا المدعي ") المحكمة("، تسلّمت محكمة ا0ونروا للمنازعات 2017تموز /يوليو 24في  .9

  .2017تموز /يوليو 25بيده، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

آب /أغسطس 27الدعوى، ثم أرِسل إلى المدعي في ، رفع المدعى عليه رده على 2017آب /أغسطس 24في  .10

2017.  
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، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى 2017أيلول /سبتمبر 6في  .11

  .المدعي في اليوم نفسه

  حجج المدعي

  :يقدم المدعي الحجج التالية .12

i(  وقائمة ا0سئلة 2016كانون ا0ول /ديسمبر 1إن رسالة مسؤولة خدمات الموارد البشرية المؤرخة ،

المتكررة المرفقة بھا، دفعتاه إلى ا$عتقاد أن له حق في أن تُمدد خدمته فور استيفائه الشروط المذكورة في 

  الرسالة؛

ii( ُحرم من حقه في تمديد خدمته؛  

iii( لم يعلمه أحد بوجوب أن يوافق مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن على طلبه لتمديد الخدمة؛  

iv( م يأخذ قرار الوكالة في الحسبان إنجازاته في العمل، و$ التزاماته المالية وا$جتماعية؛ ل  

v(  قرار إداريا 0نه لم  2017آذار /مارس 21$ يعتبر رد مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن بتاريخ

  يريد على طلب المدعي لمراجعة القرار؛

vi(   حرمه قرار الوكالة من فرصة الترقية؛ و  

vii( قعة منح تمديد الخدمة لما بعد سن التقاعد لموظف آخر أن رفض طلبه للتمديد يعتبر تعسفا في تثبت وا

  .استخدام السلطة

  :يلتمس المدعي ما يلي .13

i( الموافقة على تمديد خدمته سنتين بعد سن التقاعد، مع ما يصاحب ذلك من منافع مالية وحقوق مھنية؛  

ii( تي تكبدھا بسبب قرار الوكالة؛ و التعويض عن ا0ضرار المعنوية وخسارة العمل ال  

iii( التعويض عن خسارة فرصة الترقية.  

  حجج المدعى عليه

  :يقدم المدعى عليه الحجج التالية .14

i( الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛  

ii( س_مة قرار عدم تمديد خدمة المدعي سنتين بعد سن التقاعد؛  
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iii( حق تلقائيا لتمديد الخدمة بعد سن التقاعد؛ $  

iv( ر متحيزا أو متعسفا، وما شابهُ خطأ في الوقائع أو في القانون؛ ولم يكن القرا  

v( أساس قانونيا ل_نتصاف الذي يلتمسه المدعي $  .  

  . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا .15

  ا!عتبارات

. قاعد الرسمية، وھي سن الت60يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بعدم تمديد خدمته مدة سنتين بعد سن الـ .16

يوما من  90ينعى المدعى عليه على الدعوى عدم استيفائھا شروط المقبولية 0نھا ُرفعت بعد أكثر من  المقابل،في 

  .  تسلّم المدعي الرد على طلب مراجعة القرار

  المقبولية  

من قاعدة النظام ا,داري للموظفين  3؛ حسب الفقرة 2017آذار /مارس 23بلغ المدعي سن الستين في  .17

التي تنص على إعطاء الموظف الذي يقترب من سن التقاعد إشعارا مسبقا مدته شھرين، أرسلت  2.109ين المحلي

، أي قبل نحو أربعة أشھر 2016كانون ا0ول /ديسمبر 1مسؤولة خدمات الموارد البشرية رسالة إلى المدعي تاريخھا 

  :يليوتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما . قبل تاريخ تقاعد المدعي

آذار /مارس 23وفقا لسج_ت ا0ونروا، ستبلغ سن التقاعد مع نھاية الدوام من يوم  .1
، وعليه، ستتقاعد بسبب بلوغ سن الستين بأثر يسري من ذلك التاريخ حسب 2017

أكتب إليكم مقدما قبل التاريخ . 2.109أحكام قاعدة النظام ا,داري للموظفين رقم 
  .ملما باستحقاقاتك المذكور، وذلك حرصا على أن تكون

      [...]  

إذا رغبت في تمديد خدمتك في الوكالة إلى ما بعد سن الستين، الرجاء ملء النموذج  .4
 وفي ھذا المقام أشير إلى أن تمديد. يوما من تاريخ ھذه الرسالة 60المرفق في خ_ل 

ھو أنه  ون باللياقة الطبية، وأن يكون تقييم أدائكھخدماتك إلى ما بعد سن الستين مر
  ]النص منقول. [في آخر دورتَي تقييم 03أو الع_مة " يلبي التوقعات تلبية كاملة"

      [...]  

طلب ا,بقاء في الخدمة بعد سن التقاعد "، مZ المدعي نموذجا معنونا 2016كانون ا0ول /ديسمبر 26في  .18

  . عد الرسميةووقّعه، وطلب بذلك إبقاءه في الخدمة مدة سنتين بعد سن التقا" الرسمية

، أعلمت مسؤولة خدمات الموارد البشرية المدعي أن مدير عمليات 2017كانون الثاني /يناير 31في  .19

  : ا0ونروا في ا0ردن رفض طلبه
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كانون ا0ول /ديسمبر 1المؤرخة  E/10510593 – 4073عطفا على رسالتي رقم  .1
وافق على طلبك ، يؤسفني إع_مك أن مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن لم ي2016

وعليه، سيسري انتھاء خدمتك في الوكالة بسبب . للبقاء في الخدمة مدة سنتين
ستُدفع استحقاقاتك . 2017آذار /مارس 23التقاعد اعتبارا من نھاية الدوام بتاريخ 

  .عبر نموذج إجراء إداري منفصل

[...]  

  :0ردن قائ_ في ا0جزاء ذات الصلة، كتب المدعي إلى مدير عمليات ا0ونروا في ا2017آذار /مارس 1في  .20

مسؤولة خدمات /من السيدة نداء شوا 243-10510593رقم  الرسالةبا,شارة إلى 
التي أعلِمت فيھا أن مدير عمليات ا0ونروا في  2017/1/31الموارد البشرية بتاريخ 

ا0ردن قرر رفض طلبي لتمديد الخدمة عامين بعد سن التقاعد، أي اعتبارا من 
2017/3/23  [...]  

، فقد )0نه لم يُطلب إلي أخذه(حيث إنني أستوفي الشروط الث_ثة باستثناء الفحص الطبي 
صدمني القرار، وأشعر بأنه قرار غير عادل 0نني أحد أكثر الموظفين خبرة وفعالية 

  . [...]وتفانيا وجدية وو$ء، ولھذا السبب أرسل إليكم ھذه المناشدة

$ أستطيع تخيل نفسي أعمل خارج الوكالة التي أعتبرھا في ضوء ما تقدم، وكوني 
في القرار المذكور، والموافقة على تمديد  إعادة النظرعائلتي الثانية، فأنا أطلب إليكم 

  . خدمتي سنتين إضافيتين بعد سن التقاعد

[...]  

  )التشديد مضاف(

آذار /مارس 1لة المدعي المؤرخة ، رد مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن على رسا2017آذار /مارس 21في  .21

  : ، وجاء في ا0جزاء ذات الصلة ما يلي2017

التي طلبت فيھا إعادة النظر في قرار  2017آذار /مارس 1أشير إلى رسالتك المؤرخة 
  .  60عدم الموافقة على طلبك لتمديد الخدمة في الوكالة إلى ما بعد سن الـ

ھا في رسالتك، أرى أن القرار اتُخذ بموجب وبعد ا$ستعراض الدقيق للشواغل التي ذكرت
التي تنص على أن الموافقة على  2.109أحكام قاعدة النظام ا,داري للموظفين المحليين 

  . تمديد الخدمة إلى ما بعد سن التقاعد الرسمية إنما تكون لما فيه مصلحة الوكالة

بعد سن التقاعد كما  أرى أنك استوفيت الشروط المسبقة للنظر في تمديد تعيينك إلى ما
، وعليه، أشدد على أن A/9من توجيه شؤون الموظفين  20ھو مشروط في الفقرة 

القرار اتُخذ لما فيه مصلحة الوكالة، وذلك 0ن استمرارك في الوظيفة يعيق خطط 
  .التعاقب الداخلي عليھا

د البشرية راواستنادا إلى ما تقدم، أثبّت محتوى الرسالة التي أرسلتھا إليك مسؤولة الم
، أ$ وھو أن انتھاء 2017كانون الثاني /يناير 31المؤرخة  E/10510593-243رقم 

 23خدمتك في الوكالة بسبب التقاعد سيسري اعتبارا من نھاية الدوام في تاريخ 

  .2017آذار /مارس

  ": مراجعة قرار"، أرسل المدعي رسالة إليكترونية مؤرخة 2017آذار /مارس 27في  .22
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  ر،عزيزي روج

، أرسل 2017/03/22فيما يخص ھذا الموضوع، و$حقا لرسالتي ا,ليكترونية المؤرخة 
  إليكم بيانا بآخر المستجدات،

  . تفضلوا بمطالعة المرفق

  .مع الشكر

  معين جعفري

 22نموذج طلب مراجعة قرار قد مZه وأرخه  2017آذار /مارس 27أرفق المدعي مع الرسالة ا,ليكترونية المؤرخة 

  . 2017آذار /مارس

  .، سلّم المدعي دعواه إلى المحكمة باليد2017 يوليو/تموز 24في  .23

  ھل الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؟

من حجج المدعى عليه أن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني 0ن الوقت بدأ بالمرور مع تسلّم المدعي  .24

 24، في حين أن الدعوى لم ترفع حتى 2017آذار /مارس 21رسالة مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن المؤرخة 

، أي بعد المھلة الزمنية المبينة في النظام ا0ساسي للمحكمة وفي قواعدھا ا,جرائية، وذلك في 2017تموز /يوليو

  .  على التوالي 4.11و 3.11النظامين ا0ساسيين للموظفين رقم 

  :يمن النظام ا0ساسي للمحكمة على ما يل) 1(8تنص المادة  .25

  :تستوفي الدعوى شروط المقبولية .1

[...]  

إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا,داري الطعين إلى مراجعة   )ت(
  القرار، و

  :إذا كانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية التالية

)i(  يوما تقويميا من تلقي المدعي إجابة من  90في غضون
  ا5دارة على المذكرة التي رفعھا، أو

)ii (يوما تقويميا من انقضاء مدة ا,جابة على طلب  90ي خ_ل ف
يوما  30مراجعة القرار، ھذا إذا لم تُرفع إجابة، علما أن مدة ا,جابة تكون 

  .تقويميا بعد رفع القرار إلى مراجعة القرار

 [...]  
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  )التشديد مضاف(

  :من القواعد ا,جرائية للمحكمة على ما يلي 3بالمثل، تنص المادة  .26

  :تُرفع الدعوى إلى المحكمة عبر رئيس قلم المحكمة في خ_ل.1

  يوما تقويميا بعد تسلّم المدعي مراجعة القرار، حسب ا$قتضاء، أو  90) أ(

يوما تقويميا من انقضاء مدة ا,جابة على طلب مراجعة  90في خ_ل ) ب(
  يوما تقويميا، 30القرار، أي 

            [...]  

أن  2017كانون الثاني /يناير 31علمت مسؤولة خدمات الموارد البشرية المدعي في كما يبين من السجل، أ .27

لم تكن مسؤولة خدمات الموارد البشرية . مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن رفض طلبه تمديد خدمته بعد سن التقاعد

، طلب المدعي إلى 2017ار آذ/مارس 1بعد ذلك، وتحديدا في . متخذة القرار، بل مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن

في قراره، فرد مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن في رسالة مؤرخة " إعادة النظر"مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن 

ء رفض طلب المدعي لتمديد الخدمة إلى ما بعد سن الستين، ا، وشرح بتفصيل أكبر السبب ور2017آذار /مارس 21

  . اعدة النظام ا,داري للموظفين محل ا$عتدادوأفاد أن القرار اتُخذ بموجب ق

تفرض على موظفي ا0قاليم رفع  2.111تشير المحكمة إلى أن قاعدة النظام ا,داري للموظفين المحليين رقم  .28

طلبات مراجعة القرار إلى مدير ا,قليم؛ وھو في ھذه القضية متخذ القرار نفسه، أي مدير عمليات ا0ونروا في 

  . ه $ يجوز أن يجري مراجعة القرار الشخص نفسه الذي اتخذ القرار ا0صليا0ردن؛ بيد أن

  :على ما يلي في ا0جزاء ذات الصلة 2.111تنص قاعدة النظام ا,داري للموظفين المحليين رقم  .29

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم عدم مراعاته . 1
باع الخطوة ا0ولى وھي رفع طلب كتابي لمراجعة ات. بنود تعيينه أو عقد توظيفه  

  . القرار

مدير المكتب ا,قليمي لZونروا المسؤول عن المكتب ا,قليمي، وذلك في حالة أن 
  . يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا,قليمية

[...]  

  : يجري مراجعة القرار. 4

سة العامة، أو عندما نائب المفوض العام، وذلك عندما يكون الموظف في الرئا) أ(
  . يكون موظفا في ا,قليم وأن يكون متخذ القرار ھو مدير ا,قليم

[...]  

ت ء، التي جا2017آذار /مارس 21بناء على ذلك، $ يمكن اعتبار رسالة مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن المؤرخة 

لمراجعة القرار، بل المعقول ا$ستنتاج  ردا على طلب المدعي إليه أن يعيد النظر في قراره، ردا على طلب المدعي
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أن المدعي اعتبرھا إعادة نظر أجراھا مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن لقراره الرافض طلب المدعي تمديد الخدمة 

إ$ بعدما تسلّم ھذا القرار  2017آذار /مارس 27إلى ما بعد التقاعد؛ وما قدم المدعي طلب مراجعة القرار في 

وقد رفع المدعي قراره في النموذج الموصى به إلى . من مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن والشرح المفصل

الشخص المناسب، أ$ وھو مدير عمليات ا0ونروا في ا0ردن لكي يراجعه الشخص المعني، وھي نائبة المفوض 

عي إلى رفع الدعوى أمام يوما، مضى المد 30وبعدما لم يتسلم المدعي ردا من نائبة المفوض العام خ_ل . العام

  . المحكمة ضمن ا,طار الزمني القانوني

  . ولما كان ذلك، تقضي المحكمة بحسن توقيت الدعوى، وترفض حجة المدعى عليه القائمة على عدم مقبوليتھا .30

  موضوع الدعوى 

  ا,طار التنظيمي وا,داري

  :لي في ا0جزاء ذات الصلةعلى ما ي 2.109تنص قاعدة النظام ا,داري للموظفين المحليين رقم  .31

يُحال الموظف إلى التقاعد بسبب السن عندما تطلب إليه الوكالة ترك العمل في  .1
بعد بلوغه سن [...] الوكالة بسبب سنه بموجب ا0حكام ال_حقة في ھذه القاعدة 

سنة، وعندما يكون تمديد حده العمري مجازا بموجب  60التقاعد الرسمية البالغة 
  . أدناه 4أحكام الفقرة 

[...]  

يُعطى الموظف الذي سيبلغ سن التقاعد إشعارا خطيا بإحالته إلى التقاعد، بحيث $  .3
يوما تقويميا، ويُحدد ھذا ا,شعار التاريَخ الذي ستنتھي به  60تقل مدة ا,شعار عن 

  . خدمته في الوكالة، وھو تاريخ $ يجوز أن يكون قبل بلوغه سن الستين

  :ى ما بعد سن التقاعد الرسميفي حا$ت التمديد إل .4

[...]  

كانون الثاني /يناير 1يجوز للموظفين الذين يبلغون السن الرسمي للتقاعد في ) ب(
يوما تقويميا من تسلّمھم إشعار ) 60(أو بعده، أن يطلبوا في موعد أقصاه ستين  2014

بلوغ السن أع_ه البقاء في خدمة الوكالة بعد  3التقاعد الكتابي المذكور في الفقرة 
  .الرسمي للتقاعد، على أن يكون ھذه التمديد لفترة تراكمية $ تتجاوز سنتين

[...]  

للموظف، فلن يتجاوز مدة سنة  62أما تمديد الخدمة إلى ما بعد يوم المي_د الـ) ج(
يحتفظ المفوض . واحدة، وتجوز الموافقة عليه وفقا ل_جتھاد الحصري للمفوض العام

حا$ت استثنائية لرفض طلب الموظف البقاء في الخدمة إلى ما بعد العام بالسلطة في 
  . السن الرسمي للتقاعد

المعني بانتھاء الخدمة، وھو   A/9/Rev.10مما يعتد به في ھذا المقام توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .32

  :على ما يلي 20ينص في ا0جزاء ذات الصلة في الفقرة 
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ر في تمديد تعيينه إلى ما بعد سن التقاعد الرسمية، وذلك عند يكون الموظف مؤھ_ لكي يُنظ
  :استيفائه الشروط المسبقة التالية

[...]  

أو  2014كانون الثاني /يناير 1بالنسبة إلى الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد الرسمية بتاريخ 
  :بعده

i.  على الموظفين الراغبين في البقاء في الخدمة في الوكالة بعد بلوغ
التقاعد الرسمية لمدة تراكمية $ تزيد على سنتين أن يقدموا طلبا  سن

يوما تقويميا من تلقي إشعار التقاعد  60لذلك في موعد $ يزيد على 
من قاعدة النظام ا,داري للموظفين رقم  3المشار إليه في الفقرة 

2.109.  

[...]  

iii . لدائرة المعنيبناء على توصية من مدير ا(يجيز مدير الموارد البشرية (

في حالة موظفي الرئاسة العامة، أو مديرو المكاتب ا,قليمية في حالة موظفي 
، شريطة )ii(و) i)(ب(20المكاتب ا,قليمية، الطلبات المقدمة بموجب الفقرة 

  ) [...]  ث) (ت(20أن تستوفي ھذه الطلبات المتطلبات الواردة في الفقرتين 

يلبي التوقعات "يجب تقييم أداء الموظف على أنه  في جميع حا$ت تمديد الخدمة،. ت
في آخر دورتَي تقييم ا0داء السابقتين " 3"بأقل تقدير، أو أن يحظى بالدرجة " تلبية كاملة

  .لطلب الموظف لتمديد الخدمة بعد سن التقاعد الرسمية

في جميع حا$ت تمديد الخدمة، يجب على الموظف الخضوع لفحص طبي يجريه . ث
ومن شروط التمديد أن يشھد رئيس برنامج الصحة في ا,قليم، أو . شحه الوكالةطبيب تر

مدير الصحة في حالة موظفي الرئاسة العامة، أن الموظف يعتبر $ئقا طبيا لمواصلة 
  . الخدمة إلى ما بعد سن التقاعد الرسمية

[...]  

  رارا شرعيا؟ ھل كان قرار رفض طلب المدعي لتمديد الخدمة إلى ما بعد سن التقاعد ق

جبرھا على تلبية طلب الموظف لتمديد الخدمة يفي ھذا المقام تذكير للمدعي أن الوكالة $ يترتب عليھا التزام  .33

إلى ما بعد سن التقاعد، فليس تمديد الخدمة حقا من الحقوق، إنما استثناء للقاعدة العرفية التي مؤداھا التقاعد عند سن 

يكون الموظف مؤھ_ لكي "  20في الفقرة   A/9/Rev.10وظفين المحليين رقم وجاء في توجيه شؤون الم. 60الـ

يكون الموظف "و$ يقول التوجيه المذكور ) التشديد مضاف..." (في تمديد تعيينه إلى ما بعد سن التقاعد الرسمية يُنظر

قراءة قاعدة  ندوع ."بهيكون مؤھ_ لكي يُنظر في طل"، بل ينص نصا واضحا على أن الموظف "مؤھ_ لتمديد خدمته

بكليتھا، يجوز للوكالة أن تمدد بصورة استثنائية خدمة الموظف ) 4( 2.109النظام ا,داري للموظفين المحليين رقم 

إلى ما بعد سن التقاعد عندما يصب ھذا التمديد في مصلحة الوكالة؛ معنى ذلك أن النظام ا,داري للموظفين يمنح 

دية، وتجد المحكمة أن الوكالة مارست ھذه السلطة ممارسة سليمة عندما قررت أن تمديد الوكالة ھذه السلطة ا$جتھا

  .  خدمة المدعي إلى ما بعد سن التقاعد $ يصب في مصلحتھا
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أصاب المدعى عليه في حجته أن ھذه المحكمة قضت مرارا وتكرارا أن القوانين مناط ا$عتداد تخول الوكالة  .34

وعليه، $ محل لزعم المدعي . عد سن التقاعد، بيد أن ھذا $ يمنح الموظف أي حق في ذلكمنح تمديد الخدمة إلى ما ب

الذي يجب استيفاؤه قبل أن  الحد ا0دنىأنه ما توجب عليه إ$ استيفاء شرطين لكي تُمدد خدمته، فھذا الشرطان ھما 

ھناك سبب للقاعدة وسبب . وكالةتمضي الوكالة في مزيد من النظر في طلب التمديد وفقا لما تقتضيه مصلحة ال

يتحلى المفوض العام، ومن فوضت .  ل_ستثناء منھا، وليس منطقيا ا$فتراض أن ا$ستنثاء تلقائي فور استيفاء الشروط

  .إليھم سلطة الموافقة على تمديد الخدمة إلى ما بعد سن التقاعد، بالسلطة ا$جتھادية لفعل ما يصب في مصلحة الوكالة

  المدعى عليه تعسفيا؟ ھل كان قرار

كما لم تجد المحكمة في لم يزعم المدعي أن قرار المدعى عليه عدم تمديد خدمته كان تعسفيا أو مزاجيا،  .35

معرض تدبرھا للسجل أي دليل على تعسف أو تحامل أو خلل إجرائي أو خطأ في القانون من شأنه أن يشوب قرار 

  . ه بعد سن التقاعدالمدعى عليه الرافض لطلب المدعي لتمديد خدمت

  ھل يوجد أساس قانوني ل_نتصاف الذي يلتمسه المدعي؟

يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر الوكالة بتمديد خدمته سنتين بعد سن التقاعد الرسمية وبمنحه تعويضا عن  .36

  .ا0ضرار المادية والمعنوية التي يزعم أنه تكبدھا بسبب قرار الوكالة

وفي ھذا المقام، . خدمة المدعي سنتين بعد سن التقاعد، فليس ھذا دور المحكمةلن تأمر المحكمة بتمديد  .37

في حكمھا  2010تستشھد المحكمة بفقه محكمة ا0مم المتحدة ل_ستئناف التي قضت في جلستھا ا0ولى في عام 

Sanwidi 2010-UNAT-084  اھيك عن أن ، ن"دور المحكمة $ يتمثل في استبدال قرارھا بقرار ا0مين العام"أن

لما كان ذلك، . المحكمة ترى أن قرار المدعى عليه كان ممارسة سليمة للسلطة ا$جتھادية برئت من التعسف والتحامل

  .$ أساس لمنح المدعي أي تعويض

ت_حظ المحكمة أن المدعي لم يقدم دلي_ على المعاناة المادية والمعنوية التي يزعم تكبدھا نتيجة لقرار الوكالة  .38

تمديد خدمته إلى ما بعد سن التقاعد؛ ولن يُمنح أي تعويض في حال عدم وقوع الضرر، وذلك عم_ بفقه محكمة عدم 

  .  Antaki, 2010-UNAT-095ا0مم المتحدة ل_ستئناف 
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  الخ:صة

  .تأسييسا على ما تقدم، الدعوى مردودة .39

   

  

  

_______________________       

      حضرة القاضية بانة بَرازي 

  2018أيار /مايو 13يخ بتار

                  

  

  

  

  2018أيار /مايو 13أدِخل في السجل بتاريخ  

  

  

                
    لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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