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 .الرئيسة ،صوفيا أدينييرا ةالقاضي
تنظر حمكمة األمم املتحدة لالستتتتتت)نام )حمكمة االستتتتتت)نام(   لعي قدمه الستتتتتيد   اد حممد  - 1

، الصتتتتتتتتتتتتتتتتادر عي حمكمتتة املنتتازعتتا  التتتابعتتة لوكتتالتتة األمم UNRWA/DT/2015/051محتتدان   احلكم رقم 
املتحدة إلغاثة وتشتتتتتتتتتتتتتفيس الال )ني الفلستتتتتتتتتتتتتملينيني   الشتتتتتتتتتتتتتر  األد  )حمكمة املنازعا  التابعة ل ونروا، 

، 2015تشتتتتتتتتتتتتتتتريي األو /أكتوبر  11وحمكمتتة األونروا للمنتتازعتتا ، واألونروا أو الوكتتالتتة عليف التوا (   
محدان ضتتد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشتتفيس الال )ني الفلستتملينيني   الشتتر  ضتتية ق  

، قدم 2016شتتت/ارب/فرباير  8و   .2015كانون األو /ديستتتمرب   ٩وقدم الستتتيد محدان لعنه   األد . 
 املفوض العام رده عليف هذا الملعي.

 
 الوقائع واإلجراءات

 :(1)ئج الوقائعية التاليةليس مثة خالم   النتا - 2

... كان املدعي عضتتتتتتتتتتتتوا   هي)ة التدريس باةامعة األردنية ق/س تعيينه رئيستتتتتتتتتتتتا لربنامج   
، وّ ه 2012تشتتتتتتتتتتتتتتريي ال اين/نوفمرب  26التعليم امليداين التابع للمكتب امليداين   األردن. و  

ة إىل اةامعة األردنية ي/لفه في ا ]،[ رستتتتتال املكتب امليداين   األردن نائب مدير برنامج األونروا،
أن املدعي اختري لشتتتتتتتتتتتتتتتفس وظيفة رئيس برنامج التعليم امليداين وللب أن توافة اةامعة األردنية 

 عليف إعارته ل ونروا.

، رئيستتتتتتتتتتتتتا لربنامج التعليم 2013كانون ال اين/يناير   20وُعنين املدعي، اعت/ارا مي  …  
 رتة اثين عشر ش را.دود املدة لفامليداين مبو ب عقد حم

، أَبلفت اةامعةُ األردنية األونروا موافقت ا عليف 2013كانون ال اين/يناير   2٤و   …  
 ة لإلعارة، عي التكاليف التالية:إعارة املدعي وأشار  إىل أن األونروا ستكون مسؤولة، نتيج

خر مرتب دفعته مكافأة هناية اخلدمة للدكتور محدان احملستتتتتتتتتوبة باالستتتتتتتتتتناد إىل إ ا    - 
أشتتتتتتتتتتتتت ر مع مالحظة أنه مؤهس، وفقاً لف)ته، ألن يتقاضتتتتتتتتتتتتتيف أ ر ثالثة اةامعة األردنية 

 )التأكيد   األصس(.سنة  كس

 ار.مسامهة األمم املتحدة   صندو  االدخ - 

ا مع األمم املتحدة باإلضتتتتتتتتافة ستتتتتتتتده مرت/اته وبدالته عي كس ستتتتتتتتنة يقضتتتتتتتتي  1/6  
اخلدمة   حالة حصتتتتتتتو  الشتتتتتتت   نفستتتتتتته عليف ]ستتتتتتتده[ مكافأة هناية  إىل

 .إ ازة تفرُّغ

 التأمني الصحي/اةامعة األردنية.صندو   مسامهة األمم املتحدة    

 رد أعاله.موافقة عليف ما و  يُعترب بدء عمله مع ]األونروا[    

مليدانية ومم س املوارد ، ا تمع موظف املوارد ال/شتتتتتتتتتتتتتتترية ا2013 ذار/ماره  6و   …  
الشتتتتتتتتتتتتتتؤون املالية   اةامعة األردنية ملناقشتتتتتتتتتتتتتتة للب اةامعة األردنية بأن تدفع الوكالة ال/شتتتتتتتتتتتتتترية/

__________ 

 .2٤إىل  2اململعون فيه، الفقرا  مي احلكم  (1) 
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وكما ورد   حمضتتتتتتتر لال تما ،  للمدعي خال  فرتة إعارته استتتتتتتتحقاقا  معينة تتصتتتتتتتس بوظيفته.
رخة مؤرخ   اليوم نفستتتته، أفاد مم س اةامعة األردنية أن الشتتتترورب املنصتتتتور علي ا   الرستتتتالة املؤ 

املو  ة إىل الوكالة هي شتتتتترورب موحدة تنمل/ة عليف  يع أعضتتتتتاء  2013كانون ال اين/يناير   2٤
دعي سيحتفظ وعالوة عليف ذلك، أشار مم س اةامعة األردنية إىل أن امل اهلي)ة التدريسية املعاريي.

 ة مي خال  مواصلة دفع املسامها .  اةامعة األردني “موظف”مبركز 

، ردَّ موظف املوارد ال/شتتتتتتتتتتترية امليدانية عليف 2013أيار/مايو  1مؤرخة و  رستتتتتتتتتتتالة  ...  
وبفية التوصتتتتتتتتس إىل ف م أفضتتتتتتتتس  .2013كانون ال اين/يناير   2٤رستتتتتتتتالة اةامعة األردنية املؤرخة 

لآلثتتار املتتاليتتة، للتتب موظف املوارد ال/شتتتتتتتتتتتتتتتريتتة امليتتدانيتتة أن تُعلبَم اةتتامعتتُة األردنيتتة الوكتتالتتَة بتتامل/لغ 
تقدم هلا  دو  الستتتتتتتتتتتتتداد الزمين لكس مي لل/ا  الدفع املتعلقة بالستتتتتتتتتتتتتنة احلالية  بالضتتتتتتتتتتتتت/  وأن

ن هذه املدفوعا  ال تشتتتتتتتتكس  زءا والحظ موظف املوارد ال/شتتتتتتتترية امليدانية أ والستتتتتتتتنوا  املق/لة.
يداين   األردن بصتتتتتتتتتتتتتتتدد التحقة جمموعة شتتتتتتتتتتتتتتترورب التوظيف العادية ل ونروا وأن املكتب امل مي
 وعا  ومشروعيت ا. دوى هذه املدف مي

، ا تمع املدعي مع نائب مدير برنامج األونروا، املكتب 2013أيار/مايو  30و   …  
امليداين   األردن، وموظف املوارد ال/شتتتتتتتتتتتتتتترية امليدانية. ووفقا للرستتتتتتتتتتتتتتتالة اإللكرتونية ملوظف املوارد 

 :الية واالتفا  علي اال/نود الت ، متت مناقشة2013حزيران/يونيه  1٩ال/شرية امليدانية، املؤرخ 

مكافأة هناية اخلدمة حبيث ال تتجاوز قيمت ا  يدفع املكتب امليداين   األردن - 1  
دينتار أردين  ٩ 000 عي كتس شتتتتتتتتتتتتتتت ر ختدمتة ومبتا ال يتجتاوز إ تاليتا قتدره ]دينتارا أردنيتا[ 750
األردن ال يدفع إىل إذا كانت مكافأة هناية اخلدمة أقس مي ذلك، فإن املكتب امليداين    ستتنويا.

إذا كانت مكافأة هناية اخلدمة تستتتتتتتتتتاوي م/لفا أكرب يزيد  اةامعة األردنية ستتتتتتتتتتوى امل/لغ اململلو .
 دفع امل/لغ املت/قي؛دينارا أردنيا عي كس ش ر خدمة، فإن ]املوظف[ هو الذي ي 750عي 

يدفع املكتب امليداين   األردن ستتتتتده مرتب املوظف عي كس ستتتتتنة  ضتتتتتي ا  - 2  
عليف أساه أن يواصس    األونروا، باإلضافة إىل سده مكافأة هناية اخلدمة إذا ُمنح إ ازة تفرُّغ

الدكتور   اد اخلدمة خال  إ ازة التفرّغ   وظيفته رئيستتتتتتتتتا لربنامج التعليم امليداين، وأن يتوقف 
وستتتتتتتتتيتم   اين هذا.أعاله عندما يقدَّم للب الدفع ال 1دفع مكافأة هناية اخلدمة املذكورة   ال/ند 

 إىل اةامعة لدى استالم فاتورة. الدفع م/اشرة

املعاشا   يدفع املوظف كامس املسامهة )حصة املوظف ور  العمس( إىل نظام - 3  
 التقاعدية   اةامعة.

إىل نظام التأمني  يدفع املوظف كامس املستتتتتتامهة )حصتتتتتتة املوظف ور  العمس( - ٤  
حقه   تستتتتتتتجيس نفستتتتتتته أو ُمعاليه   نظام التأمني الصتتتتتتتحي الصتتتتتتتحي   اةامعة، ويتناز  عي 

 األونروا.   اةماعي

، رد رئيس اةامعة األردنية بالنيابة بالرد 2013حزيران/يونيه  2و  رستتتتتتتالة مؤرخة  ...  
، حمدداً امل/الغ و دو  2013أيار/مايو  1عليف رستتتتتتتتتتالة موظف املوارد ال/شتتتتتتتتتترية امليدانية املؤرخة 

 للسنة احلالية عليف النحو التا : السداد الزمين
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ديناا  أ دني( ممسااااااااااااة  5 952.900)ت/لغ قيمتتة مكتتافتتأة هنتتايتتة اخلتتدمتتة  - 1  
 .ان وممسون دينا ا وتسع مائة فلسآالف وتسع مائة واثن

 نة واحدة مي إ ازة تفرغ ملدة عامراتب الدكتور محدان لستتتتتتتت سااااااد ت/لغ قيمة  - 2  
 .أ بعة آالف ومائة وثمانية عشر دينا اً أ دنياً وستمائة فلسدينا اً أ دنياً(  118.600].[4)

راتب الدكتور محدان كمكافأة هناية اخلدمة إل ازة تفرغ ملدة  سد ت/لغ قيمة  - 3  
 .نارا أردنيا ومائة ومخسون فلساً تسع مائة واثنان وتسعون دي دينا ا أ دنيا( 992 150)عام 

إ ا  تقاضتتتتتتتتتتتتتتاه الدكتور محدان  ر راتبُيشتتتتتتتتتتتتتتار إىل أن احلستتتتتتتتتتتتتتابا  تستتتتتتتتتتتتتتتند إىل  خ  
دينا  أ دني( ألفان وممسااااااااة وتسااااااااعون دينا ا  095.300].[2)اةامعة األردنية وهو  مي

 )التأكيد   األصس(. أ دنيا وثالث مائة فلس

، أُبلغ املدعي بأن العقد احملدود املدة 2013حزيران/يونيه  26و  رستتتتتتتتتتتتتتالة مؤرخة  ...  
وأنه ستتتيعني لستتتنة واحدة مبو ب عقد حمدد املدة  2013حزيران/يونيه  30ينت ي    الذي أبرمه

ومبا أن فرتة اخلدمة مبو ب العقد احملدود املدة تعترب  زءا  .2013متوز/يوليه  1يسري اعت/ارا مي 
 .2013متوز/يوليه  1٩ية تنت ي   مي فرتة اخت/ارية مدهتا ستة أش ر، فإن هذه الفرتة االخت/ار 

، وّقع املدعي كتا  تعيني حمدد املدة يستتتتترى اعت/ارا 2013ران/يونيه حزي 26و   …  
 .201٤حزيران/يونيه  30وينت ي    2013متوز/يوليه  1مي 

 موظُف إدارة احلياة الوظيفية   ، أبلغ2013متوز/يوليه  21و  رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرخة  …  
 ُمرضية، وأنه ثُت/نت   وظيفته. ورةاملوارد ال/شرية   األردن املدعيَّ بأنه أهنيف فرتته االخت/ارية بص

، لل/ت مديرة عمليا  األونروا 2013تشتتتتتريي ال اين/نوفمرب  3و  رستتتتتالة مؤرخة  ...  
ان  مي العتام التدراستتتتتتتتتتتتتتتي متتديتد إعتارة املتدعي لفصتتتتتتتتتتتتتتتتس  ثت بتالنيتابتة   األردن إىل اةتامعتة األردنيتة

2013-201٤. 

لل/ت مديرة عمليا   2013كانون األو /ديستتتتتتتتتتتتتتتمرب   31و  رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرخة  …  
األونروا بالنيابة   األردن إىل اةامعة األردنية تأكيد م/لغ مكافأة هناية اخلدمة بالضتتتتتتتتتتتتت/  وتقد  

ديد افرتاضتتتتتي لفرتة وأثار  أيضتتتتتا مستتتتتألة مت حتليس مفصتتتتتس لملريقة احلستتتتتا  املرت/ملة بذلك الرقم.
 تعيني املدعي.

كانون ال اين/يناير   16يناير واألخرى كانون ال اين/  1و  رستتتالتني إحدامها مؤرخة …   
 دعي.، حدد  اةامعة األردنية امل/الغ املستحقة ولريقة احلسا  فيما يتعلة بإعارة امل201٤

، أَبلغ موظُف خدما  املوارد ال/شتتتتتتترية 201٤ ذار/ماره  25و  رستتتتتتتالة مؤرخة  ...  
وأشتتتتتتتتتتتار إىل  201٤يوليه متوز/ 30ستتتتتتتتتتتنة   يوم  60  األردن املدعَي بأنه ستتتتتتتتتتتي/لغ مي العمر 

 سنة. 60 خيار للب متديد تعيينه إىل ما بعد سي له أن

دمتتته ملتتدة عتتامني بعتتد ، قتتدم املتتدعي لل/تتا بتمتتديتتد ختت201٤أيتتار/متتايو  28و   ...  
 التقاعد. سي
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، أُبلغ املدعي بأن تعيينه احملدد املدة 201٤حزيران/يونيه  5و  رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرخة  ...  
 .201٤متوز/يوليه  30إىل  واحدسيمدَّد ملدة ش ر 

، ا تمع املتتدعي مع متتديرة عمليتتا  األونروا   األردن. 201٤متوز/يوليتته  6و   ...  
وأشتتتتتتار املدعي   رستتتتتتالته  .201٤متوز/يوليه  7ومت توثية املناقشتتتتتتة   رستتتتتتالة إلكرتونية مؤرخة 

ردن بشتتتأن االتفا  الستتتابة الذي اإللكرتونية إىل الشتتتواغس القانونية ملديرة عمليا  األونروا   األ
 ة األردنية تكاليف إعارة املدعي.أبرمته الوكالة الذي يقضي بأن تدفع الوكالة إىل اةامع

مرضتتتتتتتتتتتتتتتية موثقة  متوز/يوليه، كان املدعي   إ ازة 27إىل  8و  الفرتة املمتدة مي  ...  
 بعد اخلضو  ةراحة.

رض رئيس مكتب املوارد ال/شتتتتتتتتتتتتتتترية ، ع201٤متوز/يوليه  20و  رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرخة  ...  
  /أغسملس  1ابتداء مي ( “العرض”)ملدعي متديد تعيينه ملدة سنتني امليدانية   األردن عليف ا

  اء فيه ما يلي: 5حكما   ال/ند وقد تضمي العرض  .2016متوز/يوليه  31وحىت  201٤

ليك أو إىل ال ترتتب عليف الوكالة أي مستتتتتتتؤولية أو التزام بأن تدفع أي م/الغ إ   
اةامعة األردنية فيما يتصتتتتس بإعارتك مي اةامعة األردنية خال  فرتة العقد، مبا يشتتتتمس 
دون حصتتتتتتر، املدفوعا  املتعلقة مبكافأة هناية اخلدمة وامل/الغ املستتتتتتتحقة بستتتتتت/ب إ ازة 

وبق/ولك هذا التمديد خلدمتك فإنك تقر وختلي لرم األونروا مي أي لل/ا  . التفرغ
/  هبا أو تكاليف أو نفقا  تنشتتتتأ عي إعارتك مي اةامعة األردنية أو ترتأو مملال/ا  

 بأي شكس خال  فرتة العقد.

، كتتتتب املتتتدعي إىل متتتدير 201٤متوز/يوليتتته  22و  رستتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة إلكرتونيتتتة مؤرختتتة  ...  
م عمليا  األونروا   األردن، يذّكره باالتفا  املربم بني الوكالة واةامعة األردنية القاضتتتتتتي بتقاستتتتتت

، مشتتتتتتتتتتتتتتتريا إىل أن هذا ال/ند ألفيف صتتتتتتتتتتتتتتتراحة 5وأعر  عي القلة إزاء ال/ند رقم  تكاليف إعارته.
واختتم املدعي رستتتالته مشتتتريا إىل أنه يقدر التمديد ملدة  االتفا  الستتتابة عليف تقاستتتم التكاليف.

 ، ويمللب حذفه مي العرض.5ج ال/ند سنتني إال أنه يملعي   إدرا 

، ردَّ مديرة عمليا  األونروا 201٤متوز/يوليه  31مؤرخة و  رستتتتتتتتتتتتتتتالة الكرتونية  ...  
مشترياً إىل  201٤متوز/يوليه  22األردن عليف الرستالة اإللكرتونية املو  ة مي املدعي واملؤرخة   

دَّ بتتتتالتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاور مع  201٤متوز/يوليتتتته  20 أن العرض املؤرخ املقر وإنتتتته ليس   مقتتتتدوره، أُعتتتتب
 عرض.هذه الظروم، تفيري شرورب ال ظس  

 ، وقَّع املدعي عليف متديد عقده.201٤متوز/يوليه  31و   ...  

عتتتتة القرار. ول يتلة ، قتتتتدم املتتتتدعي لل/تتتتا ملرا 201٤أيلو /ستتتتتتتتتتتتتتت/تمرب  17و   ...  
 عليه. رد أي

  العقد  5ورفع الستتتتتتتتتتتتتتتيد محدان دعوى إىل حمكمة األونروا للمنازعا  يملعي في ا بإدراج ال/ند  - 3
األونروا للمنتتتتتتتتازعتتتتتتتتا    حكم تتتتتتتتا وقضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حمكمتتتتتتتتة  .201٤وز/يوليتتتتتتتته مت 31عتتتتتتتته   التتتتتتتتذي وقّ 

 ؛ فقد و د  أن العقد ملزم للستتتتتتتتتتتتيد محدان. برد دعوى الستتتتتتتتتتتتيد محدان UNRWA/DT/2015/051 رقم
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 ورفضتتتتت حجة الستتتتيد محدان بأنه وقع العقد باإلكراه ألنه كان   إ ازة مرضتتتتية ويفتقر إىل الوقت الكا 
 له.للنظر   اخليارا  املتاحة 

ن يندهش عندما تستتتتتتتتتتتتتّلم العرض ما كان ين/في أ”  احملكمة أيضتتتتتتتتتتتتتا أن الستتتتتتتتتتتتتيد محدان وو د - ٤
]و[ وال يستتتتتتتتتتتمليع الزعم أنه ل يكي يعرم أن عقده  ... 5مع تضتتتتتتتتتتمني ال/ند  201٤متوز/يوليه  20  

 .(2)“، إذا ل يوّقع عليف التمديد01٤2متوز/يوليه  31سينقضي مع هناية يوم اليوم املوافة 

أن االتفا  بني الوكالة واةامعة األردنية بشتتتأن تقاستتتم ” ر  حمكمة األونروا للمنازعا  إىلوأشتتتا - 5
لك االتفا ، ول يكي ]الستتيد محدان[ لرفا   ذ تكاليف إعارة ]الستتيد محدان[ كان بني اةامعة والوكالة.

توقع الستتتتتتتيد محدان عليف وعالوة عليف ذلك، ل تر احملكمة أي أستتتتتتتاه لكي ي .(3)“بس كان املستتتتتتتتفيد منه
ول تقملع الوكالة  حنو معقو  أن هذا العقد ستتتيجدد وأن التجديد ستتتي ضتتتع لنفس شتتترورب العقد الستتتابة.

 أي وعود صرحية هبذا املعىن.

وأخريا، أشتتتتتتتتتتتتتتتار  حمكمة األونروا للمنازعا  إىل أنه رغم تأخر الوكالة   معاةة ا ثار املالية  - 6
 ول تر هذه احملكمة د محدان، فإن ذلك التأخر ال يشتتتتكس معاملة غري عادلة.املرت/ملة بالعقد الستتتتابة للستتتتي

 عوامس تتعارض مع اإلدارة الستتليمة. إستتقارب ]اتفا  تقاستتم التكاليف[ كان تعستتفيا أو كانت دوافعه”أن 
 .(٤)“سقارب   مسعيف لتوفري ما  الوكالةبس أُعمبس هذا اإل

 
 الحجج

 طعن السيد حمدان  

وكان قرارها برد الدعوى  أخملأ  حمكمة األونروا للمنازعا  بشتتتتتتتتتتأن مستتتتتتتتتتألة قانونية أو وقائعية. - 7
فقد أبرمت األونروا اتفاقا يتعلة بإعارة الستتتتتتتيد محدان مع الستتتتتتتيد محدان نفستتتتتتته  تشتتتتتتتوبه إالفا  إ رائية.

موظف املوارد ال/شتتتتتتترية وليس مع اةامعة األردنية، عليف حنو ما يتجليف   الرستتتتتتتالة اإللكرتونية املو  ة مي 
ا  عليف هذا االتفا  ل حيضتتتتتتتتتتتتتتترها والواقع هو أن املفاوضتتتتتتتتتتتتتتت .2013حزيران/يونيه  1٩امليدانية املؤرخة 

 فضال عي أن الوكالة ل توقع اتفاقا مع اةامعة األردنية. مم س عي اةامعة األردنية. أي

 لتفرغ، ول يتضتتتتتتتتمي االتفا ومبو ب االتفا ، تع د  الوكالة بأن تدفع للستتتتتتتتيد محدان رستتتتتتتتوم ا - 8
وعليف أستتتتاه االتفا  والوعود الصتتتترحية املقملوعة فيه، قّدم  شتتتتررب يتعلة بتع د الوكالة بعد إهناء تفرغه. أي

 ، وهو املوعد الن ائي201٤أيار/مايو  8ق/س  2015-201٤ الستتتتتتتتتتتتتتتيد محدان لل/ا إل ازة تفرغ للفرتة
محتتتدان متتتديَر عمليتتتا  األونروا  لتفرغ. وأبلغ الستتتتتتتتتتتتتتتيتتتداحملتتتدد   اةتتتامعتتتة األردنيتتتة لتقتتتد  لل/تتتا  إ تتتازة ا

 األردن بملل/ه احلصو  عليف إ ازة تفرغ.  

اليت و  ت ا مديرة عمليا  األونروا بالنيابة  2013كانون األو /ديستتتتتتمرب   31والرستتتتتتالة املؤرخة  - ٩
، لمأنت الستتتتتتتتتتتتتيد   األردن إىل اةامعة األردنية وتمللب في ا تأكيد م/لغ مكافأة هناية اخلدمة بالضتتتتتتتتتتتتت/ 

 محدان بأن االتفا  بينه وبني األونروا كان ستتتتتتتتتليما، وأنه ستتتتتتتتتيحكم العالقة بين ما خال  ستتتتتتتتتنة التفرغ اليت
__________ 

 .3٤املر ع نفسه، الفقرة  (2) 

 .35املر ع نفسه، الفقرة  (3) 

 .3٩املر ع نفسه، الفقرة  (٤) 
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 ذار/ماره  25وما  عس السيد محدان يملم)ي أك ر هي الرسالة املؤرخة  ُمدند  إىل ما بعد سي تقاعده.
 ن بشأن تقاعده.اليت و   ا له موظف خدما  املوارد ال/شرية   األرد 201٤

أن الوكالة قد ال تتمكي مي أن تدفع للجامعة  201٤متوز/يوليه  6ول يعلم السيد محدان إال    - 10
وعندما كان السيد محدان   إ ازة مرضية، تلقيف عرضاً بالتمديد ملدة  األردنية الرسوم احملددة   االتفا .

، خضع السيد محدان لضفورب مي أ س 201٤يه متوز/يول 31و   .201٤متوز/يوليه  20سنتني مؤرخاً 
 ذو الصلة، وذلك ل س/ا  التالية: 5التوقيع عليف هذا االتفا  مبا   ذلك ال/ند 

 متوز/ 31 ن  اتصتتتتتتلت مديرة عمليا  األونروا بالنيابة   األردن هاتفيا بالستتتتتتيد محدا - 1 
ع العرض ق/س يوقّ بأنه إذا ل  “بنربة هتديدية و ازمة واضتتتتتتتتتتتتتتتحة”لت ربه  201٤يوليه 

   / 3 هناية ساعا  الدوام فلي يتمكي مي دخو  امل/ىن   يوم العمس التا  )األحد،
 (، وال مي مواصلة االلال  عليف بريده اإللكرتوين؛201٤أغسملس 

ول تكي إ ازة تفرغ الستتتتتتتتتتتتتتتيد محدان قابلة لإللفاء، واختذ  اةامعة األردنية ترتي/ا   - 2 
   هي)ة التدريس؛ لالستعاضة عنه بعضو  خر

ظتتائف تتا و  ذلتتك الوقتتت مي الستتتتتتتتتتتتتتتنتتة، تكون معظم اةتتامعتتا    عمتتان قتتد م   و  - 3 
العمس ملدة عام كامس وقد ي/قيف الستتتتتيد محدان عالال عي ”الشتتتتتاغرة   جما  اللفا ، 

 ؛إذا ل يق/س العرض “(2015-201٤)

ول يكي ” لإلصابة بكف ال/صر.كان السيد محدان ال يزا  قيد العالج المليب ومعرضا  - ٤ 
 .“بال/حث عي بدائس لعمله، إن و د    مزاج يسمح له

ويمللب الستتتتتتتتتيد محدان بكس احرتام أن تلفي حمكمة االستتتتتتتتتت)نام احلكم الذي أصتتتتتتتتتدرته حمكمة  - 11
مي العرض املؤرخ  5حتتتذم ال/نتتد األونروا للمنتتازعتتا  وذلتتك لعتتدم ممتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة واليت تتا القضتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة؛ وأن 

امل/الغ احملددة   اتفا  اإلعارة  ، وتفرض عليف األونروا أن تستتتتتتتتتتتتدد للجامعة األردنية201٤ليه متوز/يو  20
حىت  خر يوم  201٤ل تتتاين/ينتتتاير كتتتانون ا  20بتتتأثر ر عي، وتؤكتتتد أن االتفتتتا  اتتتس الفرتة املمتتتتدة مي 

 عمله مع األونروا. مي
 
  د المفوض العام  

وقد كّرر السيد  تمل/ية القانون بأي شكس مي األشكا . ل ختملئ حمكمة األونروا للمنازعا    - 12
محدان احلجج اليت قدم ا أمام حمكمة األونروا للمنازعا  اليت تفيد بأن الوكالة ل تربم اتفاقا مع اةامعة 

ول ختملئ حمكمة األونروا للمنازعا  عندما  األردنية، وأن  يع تع دا  الوكالة ُقملبعت له شتتتتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتيا.
 فا  تقاستتتتتم التكاليف املتصتتتتتلة بإعارة الستتتتتيد محدان كان بني الوكالة واةامعة األردنية.خلصتتتتتت إىل أن ات

 لك االتفا ، بس كان مستفيدا منه.يكي السيد محدان لرفا   ذ ول

 هو قرار ملزم. 201٤متوز/يوليه  31قرار السيد محدان بتوقيع العقد املؤرخ  - 13

 مة، اليت أثارها السيد محدان، واملتم لة   اإلكراه:فيما يتعلة بالعناصر اةديدة املزعو  - 1٤

ونروا   األردن هتديدا، ل تشتتتتتتتتتتتتتتكس الرستتتتتتتتتتتتتتتالة اإللكرتونية املو  ة مي مديرة عمليا  األ - 1 
 .تشكس إكراها. بس كانت بياَن وقائع  أظ ر النتائج المل/يعية النقضاء العقد مع الوكالة ول
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كان عدم قابلية إلفاء إ ازة تفرُّغ السيد محدان نتيجة ل/يعية لتصرفه االنفرادي، وليس  - 2 
كان شتتتتتتتتتتتتتتتأناً نتيجة ألي فعس مي  انب األونروا كان  كي أن يشتتتتتتتتتتتتتتتكس إكراها، كما  

 شؤون السياسة العامة للجامعة األردنية؛ مي

غرة لدي ا واحتما  واقع أن معظم اةامعا    عمان تقري/اً قد شتتتفلت الوظائف الشتتتا - 3 
ي كل ا ظروم ، ه2015  /أغسملس  1عدم ع ور السيد محدان عليف عمس حبلو  

 ؛خارج سيملرة األونروا

أثار  مديرة عمليا  األونروا   األردن شتتتتتتتواغس بشتتتتتتتأن اتفا  تقاستتتتتتتم التكاليف ق/س  - ٤ 
ذها  الستتتتتتتتتتتتتتيد محدان   إ ازته املرضتتتتتتتتتتتتتتية، وبالتا  فقد استتتتتتتتتتتتتتتنتجت حمكمة األونروا 

لزعم بعدم علمه أن عقده ينت ي لمنازعا  عليف أستتتتتتتتاه معقو  أنه ل يكي بوستتتتتتتتعه ال
 إذا ل يوقنع التمديد. 201٤ليه متوز/يو  31  

ي ري الستتتتتتتتتيد محدان مرة أخرى احلجة القائلة بأنه كانت لديه توقعا  مشتتتتتتتتتروعة بأن تعيينه احملدد  - 15
سالة اإللكرتونية ملوظف املوارد ال/شرية امليدانية املؤرخة املدة كان سُيمدد مبو ب نفس الشرورب امل/ينة   الر 

ول يشتتتتر إىل أي خملأ   القانون أو الوقائع ارتك/ته حمكمة األونروا للمنازعا   .2013حزيران/يونيه  1٩
وكانت حمكمة األونروا للمنازعا  حمقة   استتتتتتتتتتتنتا  ا أن الستتتتتتتتتتيد محدان ل يكي لديه    هذا الصتتتتتتتتتتدد.
 مي ذلك الق/يس. توقعا  مشروعة

ض يمللب املفوض العام بكس احرتام أن تردَّ حمكمة االست)نام  يع دفو  السيد محدان، وأن ترف - 16
 الملعي الذي قدمه  لة وتفصيال.

 
 االعتبا ات التي تمت مراعاتها

بشتتتتتتتتتتتتتأن مستتتتتتتتتتتتتألة قانونية ووقائعية يّدعي الستتتتتتتتتتتتتيد محدان أن حمكمة األونروا للمنازعا  أخملأ   - 17
 ض الدعوى شابته إالفا  إ رائية.قرارها برف وأن

يفعله  ما أن إال ومي الواضح أن السيد محدان ل يكي راضيا عي قرار حمكمة األونروا للمنازعا . - 18
 .هو جمرد تكرار حجج االست)نام اليت ل ُيكتب هلا النجاح أمام حمكمة األونروا للمنازعا 

 راءا  االستتتتتتتت)نام هي إ راءا  حملكمة االستتتتتتتت)نام أن إوتؤكد الستتتتتتتوابة القضتتتتتتتائية املتستتتتتتتقة  - 1٩
 لابع تصحيحي وليست فرصة يعيد في ا لرم غري راض لرح حججه. ذا 

 :(5)يف أنعل Ilic وشدد  حمكمة االست)نام   قضية - 20

عندما تنظر حمكمة االستتتتتتتتتتتتتتتت)نام   لعي، ف ذا ال يعين أهنا تعيد النظر   القضتتتتتتتتتتتتتتية   
فحستتتتتتتتتتتتتتتب. فوظيفة حمكمة االستتتتتتتتتتتتتتتت)نام هي حتديد ما إذا كانت حمكمة املنازعا  قد ارتك/ت 
أخملاء وقائعية أو قانونية، أو جتاوز  واليت ا أو اختصتتتتتاصتتتتت ا، أو ل متاره واليت ا، عليف النحو 

ويقع عليف عاتة  ( مي النظام األستتتتتتاستتتتتتي ]حملكمة االستتتتتتت)نام[.1) 2ادة املنصتتتتتتور عليه   امل
 مقدم الملعي عبء إقنا  حمكمة االستتتتتت)نام أن احلكم الذي أصتتتتتدرته حمكمة املنازعا  معيب.

__________ 

 (5) Ilic v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-051, para. 29, citing 

Tsoneva v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-045. 
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ويرتتب عليف ذلك ضتتترورة أن حيدد مقدم الملعي العيو  املزعومة   احلكم ويذكر األستتت/ا  اليت 
وال يكفي أن يشتتتتري مقدم الملعي إىل عدم موافقته عليف  معيب. استتتتتند إلي ا   تأكيد أن احلكم

 نتيجة القضية أو يكرر احلجج املقدمة أمام حمكمة املنازعا .

 :(6)، كرر  حمكمة االست)نام تأكيد ما يليMoued-Alو  قضية  - 21

ف و جيانب الصتوا   ومي الواضتح أن ]مقدم الملعي[ ال علم له بالعبء كمقدم لعي.  
تقد بأن الشتتتتتتتتتتتتتتت   الذي يقدم لعناً ال يقع عليف عاتقه أي عبء إلث/ا  أن احملكمة عندما يع

األد  أخملأ    قرارها وأن الملعي هو فرصة لعرض نفس احلجج عليف حمكمة أعليف لكي ت/ّت 
 وهذا تصور خالئ متاما ملف وم  وهر الملعي. في ا.

نازعا  اليت تفيد بأن الوكالة ا للموكّرر الستتتتتتتتتتتتتتتيد محدان احلجج اليت قدم ا أمام حمكمة األونرو  - 22
ول حيدد بشتتكس واضتتح  تربم اتفاقا مع اةامعة األردنية، وأن  يع تع دا  الوكالة ُقملبعت له شتت صتتيا. ل

وجيب  اخلملأ احملتمس   الوقائع الوارد   احلكم، وال األساه الذي استند إليه   قوله بعدم صحة احلكم.
 .(7)كمة أن النتائج الوقائعية ل تكي مدعمة باألدلة، أو أهنا غري معقولةعليف الستتتتتتيد محدان إقنا  هذه احمل

  كي لملرم أن يقتصتتتتتتتتتتتتتتتر أثناء الملعي عليف تكرار احلجج اليت ل جتد نفعاً   حمكمة الدر ة األد . وال
 عليتته أن ي /تتت أن احملكمتتة األد  قتتد أخملتتأ    الوقتتائع أو   تمل/ية القتتانون عليف حنو يربر تتتدختتس بتتس

 حمكمة االست)نام.

وي ري الستتتتتتيد محدان مرة أخرى احلجة القائلة بأنه كانت لديه توقعا  مشتتتتتتروعة بأن تعيينه احملدد  - 23
املدة كان سُيمدد مبو ب نفس الشرورب امل/ينة   الرسالة اإللكرتونية ملوظف املوارد ال/شرية امليدانية املؤرخة 

 .2013حزيران/يونيه  1٩

األو  للسيد محدان حمدد املدة، ول يكي مثة توقعا  مشروعة بتجديد عقده مبو ب وكان العقد  - 2٤
مي النظام اإلداري ملوظفي منملقة  10٩.5وتشتتتتتتتتتتري حمكمة االستتتتتتتتتتت)نام إىل القاعدة  الشتتتتتتتتتترورب نفستتتتتتتتتت ا.

لة تنت ي تلقائيا خدمة املوظف املعني تعيينا حمدد املدة   الوكا”وا، اليت تن  صتتتتتتتراحة عليف ما يلي: األونر 
 .“أو إهناء خدمته ق/س ذلك التاريخ بانت اء تاريخ التعيني، ما ل يعاد تعيينه

ودأبت حمكمة االستتتتتتتتتتت)نام عليف تأكيد امل/دأ املتم س   عدم التوقع بتجديد العقود احملددة املدة  - 25
 ود مؤقت.وعدم التوقع بالتجديد منصور عليه صراحة   منت كس عقد حمدد املدة أو عق والعقود املؤقتة.

 :(8)كمة األونروا للمنازعا  ما يلي، أكد  حمو  هذا الصدد - 26

كان االتفا  بني الوكالة واةامعة األردنية بشتتتتتتتتتأن تقاستتتتتتتتتم تكاليف إعارة املدعي مربماً   
وعالوة عليف  ول يكي املدعي لرفا   ذلك االتفا ، بس كان املستفيد منه. بني اةامعة والوكالة.

تضتتمَّي بندا ين  صتتراحة  2013حزيران/يونيه  26التعيني احملدد املدة الذي وقع   ذلك، فإن 
ولذلك، فإن حمكمة األونروا للمنازعا   .“عيني ال ينملوي عليف توقع بالتجديدهذا الت”عليف أن 

__________ 

 (6) Al-Moued v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East, Judgment No. 2014-UNAT-458, para. 18. 

 (7) Messinger v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-123, para. 36. 

 .35احلكم اململعون فيه، الفقرة  (8) 
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( 2( أن عقده ستتتتتيتم جتديده؛ 1ال ترى أي أستتتتتاه ألن يتوقع املدعي عليف حنو معقو  ما يلي: 
 العقد السابة.ن بنفس شرورب وأن العقد سيكو 

 ول يشتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتيد محدان إىل أي خملأ   القانون أو الوقائع ارتك/ته حمكمة األونروا للمنازعا . - 27
 وبالتا  فإننا نؤكد ما خلصت إليه حمكمة األونروا للمنازعا .

هو قرار ملزم  201٤متوز/يوليه  31وبناء عليف ذلك، فإن قرار السيد محدان بتوقيع العقد املؤرخ  - 28
 لعدم و ود أي دليس عليف اإلكراه. له نظرا

 ال يستند الملعي إىل أسس و ي ة. - 2٩
 

 الحكم

د احلكم رقم يُرَفض الملعي. - 30 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عي حمكمتتتتة األونروا  UNWRA/DT/2015/051 ويؤكتتتتَّ
 للمنازعا .
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 اإلنكليزية النس ة األصلية ذا  احلجية:

 

   نيويورك، الواليا  املتحدة. 2016حزيران/يونيه  30ُحّرر   

 
 )توقيع(

 ةرئيسال، أدينيريا ةالقاضي
 )توقيع(

 تشامبان ةالقاضي
 )توقيع(

 واينربغ دي روكاة القاضي
 

   نيويورك، الواليا  املتحدة. 2016  /أغسملس  2٤أُدرج   قلم احملكمة بتاريخ 

 

 )توقيع(

 ويتشانغ لني، رئيس قلم احملكمة

 


