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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/053                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/051 

Date: 11 October 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حمدان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) عامر أبو خلف (المسؤول

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا&مم المتحدة $غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار جھاد حمدانھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")

، وھو شرط يعفي الوكالة من أي 2014يوليو/تموز  31تضمين شرط في عقد وّقعه في قرار 

  ام الجامعة ا&ردنية بشأن انتداب المدعي. مسؤولية أو التزام ماليين إضافيين أم

  

 الوقائع

 

قبل تعيين المدعي في وظيفة رئيس برنامج التعليم في مكتب إقليم ا&ردن كان عضواً في  .2

نائب مدير ، كتب 2012نوفمبر/تشرين الثاني  26وفي  .الھيئة التدريسية في الجامعة ا&ردنية

إلى رئيس الجامعة ا&ردنية $عHمه أّن المدعي اختير  برنامج ا&ونروا في مكتب إقليم ا&ردن

لوظيفة رئيس برنامج التعليم في مكتب إقليم ا&ردن، وطلب إلى الجامعة ا&ردنية الموافقة على 

 انتدابه إلى ا&ونروا. 

 

ُعين المدعي في وظيفة رئيس برنامج التعليم في  2013يناير/كانون الثاني  20اعتباراً من  .3

 شھراً.  اثني عشرم ا&ردن بموجب عقد محدود المدة مدته مكتب إقلي

 
انتداب بموافقتھا على ا&ردنية ا&ونروا  أعلمت الجامعةُ  2013يناير/كانون الثاني  24في  .4

 المدعي وأشارت إلى أّن الوكالة ستكون مسؤولة عن التكاليف التالية نتيجة لھذا ا*نتداب: 

 
  

مكافأة نھاية خدمة الدكتور حمدان تحسب على أساس آخر راتب  -

علماً أّنه يقع في شريحة ثHثة أشھر إجمالي يتقاضاه لدى الجامعة ا&ردنية 

 (التشديد في ا&صل). عن كل سنة
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 مساھمة منظمة ا&مم المتحدة في صندوق ا*دخار.  -

سدس رواتبه وعHواته عن كل سنة يقضيھا في منظمة ا&مم  1/6 -

مكافأة نھاية الخدمة المستحقة عن ذلك في  1/6المتحدة إضافة إلى [] 

 حالة حصوله  على إجازة تفرغ علمي.  

مساھمة منظمة ا&مم المتحدة في صندوق التأمين الصحي/الجامعة  -

 ا&ردنية. 

  

 افقة على ما جاء في كتابنا أعHه. ھذا وتعتبر مباشرة عمله لديكم مو

 
وممثل الموارد  ا&ردن اجتمع مسؤول الموارد البشرية في إقليم 2013مارس/آذار  6في  .5

المالية في الجامعة ا&ردنية لبحث طلب الجامعة ا&ردنية بأن تغطي الوكالة الشؤون البشرية/

لذي يحمل تاريخ ذلك اليوم نفسه أّن ا لمدعي خHل انتدابه؛ ويبين سجل ا*جتماعمعينة لاستحقاقات 

يناير/كانون الثاني  24ممثل الجامعة ا&ردنية ذكر أّن الشروط المسطورة في الرسالة المؤرخة 

الھيئة التدريسية المنتدبين، كما أعضاء إلى الوكالة كانت شروطاً قياسية تسري على جميع  2013

ظ بمركزه "موظفاً" في الجامعة ا&ردنية من أشار ممثل الجامعة ا&ردنية إلى أّن المدعي سيحتف

 خHل استمرار دفع المساھمات. 

 

رّد مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن  2013مايو/أيار  1رسالة مؤرخة بموجب  .6

المرسلة من الجامعة ا&ردنية. وبغية التوصل  2013يناير/كانون الثاني  24على الرسالة المؤرخة 

ت المالية طلب مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن أن ُتعلم الجامعة إلى فھم أفضل للتبعا

الحالية  ةا&ردنية الوكالَة بالمبلغ بالضبط وأن تقدم لھا جدول الدفع لكل من طلبات الدفع للسن

المستقبلية، كما ذكر مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن أّن ھذه المدفوعات لم تكن السنوات و

مكتب إقليم ا&ردن كان يعكف على التحقق من من باقة التوظيف ا*عتيادية لXونروا وأّن  جزءاً 

 جدوى ھذه المدفوعات وشرعيتھا. 
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اجتمع المدعي مع نائب مدير برنامج ا&ونروا في مكتب إقليم  2013مايو/أيار  30في  .7

 19ومسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن. ووفقاً للرسالة ا$ليكترونية المؤرخة  ا&ردن

من مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن فقد ُبحثت البنود التالية واُتفق  2013يونيو/حزيران 

 عليھا: 

 
  

إلى أن يدفع مكتب إقليم ا&ردن مكافأة نھاية خدمة تصل قيمتھا [بالدينار ا&ردني]  .1

 ،سنوياً دينار أردني  9,000على أن تصل القيمة ا$جمالية إلى  ةعن كل شھر خدم 750

ردن فقط المبلغ المطلوب ة أقل من ذلك يدفع مكتب إقليم ا&كان مبلغ مكافأة نھاية الخدموإذا 

 ديناراً  750إلى الجامعة ا&ردنية؛ أّما إذا وصلت مكافأة نھاية الخدمة مبلغاً أكبر يزيد على 

 أردنياً عن كل شھر من شھور الخدمة، يترتب على [الموظف] تغطية المبلغ الباقي؛ 

ردن سدس راتب الموظف عن كل سنة أمضاھا في ا&ونروا &يدفع مكتب إقليم ا .2

إلى سدس مكافأة نھاية الخدمة إذا ُمنح إجازة تفرغ علمي شريطة أن يواصل با$ضافة 

لتفرغ العلمي في وظيفة رئيس برنامج التعليم في الدكتور جھاد الخدمة في خHل إجازة ا

ة لأعHه في المرح 1ا$قليم وأن يتوقف دفع مكافأة نھاية الخدمة المذكور في النقطة رقم 

. وسيتم الدفع مباشرة إلى الجامعة ا&ردنية لدى تسلّم ھذا فيھا طلب الدفع الثانيالتي ُيرفع 

 فاتورة. 

ف) إلى خطة المعاشات يدفع الموظف المساھمة الكاملة (ح .3 Zصة الموظف والموظ

 في الجامعة ا&ردنية. 

ف) إلى خطة التأمين  .4 Zيدفع الموظف المساھمة الكاملة (حصة الموظف والموظ

في الجامعة، وعليه أن يتنازل عن استحقاقه في تسجيل نفسه أو معاليه في خطة الصحي 

   الجماعي المعتمدة في ا&ونروا. الصحي التأمين 
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رد رئيس الجامعة ا&ردنية با$نابة على  2013يونيو/حزيران  2وجب رسالة مؤرخة بم .8

، وذكر المبالغ التالية 2013مايو/أيار  1رسالة مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا&ردن المؤرخة 

 وجدول الدفع للسنة الحالية:

  

آ)ف وتسعمائة واثنان خمسة . ديناراً أردنياً) 5.952.900(مكافأة نھاية خدمة مقدارھا  .1

      وخمسون ديناراً أردنياً وتسعمائة فلس.

ديناراً أردنياً)  4.118.600(راتب الدكتور حمدان لسنة واحدة من التفرغ العلمي  سدس .2

 أربعة آ)ف ومائة وثمانية عشر ديناراً أردنياً وستمائة فلس.

ديناراً  992.150(راتب الدكتور حمدان لمكافأة نھاية الخدمة لسنة التفرغ العلمي  سدس .3

 تسعمائة واثنان وتسعون ديناراً ومائة وخمسون فلساً.  أردنياً)

  

اعلم أّن الحسابات استندت إلى آخر راتب إجمالي تقاضاه الدكتور حمدان من الجامعة 

 لفان وخمسة وتسعون ديناراً وث/ثمائة فلسديناراً أردنياً) أ 2095.300(ا&ردنية وھو 

   (التشديد في ا&صل).  

 
أعلِم المدعي أّن العقد محدود المدة الذي  2013يونيو/حزيران  26بموجب رسالة مؤرخة  .9

بموجب تعيين محدد ا&جل مدته سنة وأّنه سُيعين  2013يونيو/حزيران  30يحمله سينقضي في 

خدمته بموجب العقد محدود المدة مدة ؛ وحيث إّن 2013موز يوليو/ت 1واحدة يبدأ سريانه في 

 19التجريبية البالغة ستة أشھر، فإّن فترته التجريبية ستنتھي في فترته ستعتبر جزءاً من 

 . 2013يوليو/تموز 

 

وقّع المدعي كتاب تعيين يختص بتعيين محدد ا&جل يبدأ  2013 يونيو/حزيران 26 في .10

 . 2014يونيو/حزيران  30وينقضي في  2013يوليو/تموز  1اعتباراً من 
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أعلم مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في  2013يوليو/تموز  21بموجب رسالة مؤرخة  .11

الموارد البشرية في إقليم ا&ردن المدعَي أّنه أكمل فترته التجريبية بصورة ُمرضية وأّنه ُثّبت في 

 وظيفته. 

 
عمليات ا&ونروا في  ةمدير تطلب 2013نوفمبر/تشرين الثاني  3بموجب رسالة مؤرخة  .12

إلى الجامعة ا&ردنية تمديد انتداب المدعي إلى ا&ونروا لفصل ثاٍن من السنة  ا$نابةبا&ردن 

 . 2014-2013ا&كاديمية 

 
طلبت مديرة عمليات ا&ونروا في  2013ديسمبر/كانون ا&ول  31بموجب رسالة مؤرخة  .13

نية تأكيد مبلغ مكافأة نھاية الخدمة بالضبط وأن تقدم تحليHً مفصHً ا&ردن با$نابة إلى الجامعة ا&رد

  بذلك الرقم، كما أثارت مسألة تمديد فرضي لتعيين المدعي.  لطريقة الحساب المتربطة 

 
يناير/كانون الثاني  16 ا&خرىيناير/كانون الثاني و 1بموجب رسالتين إحداھما مؤرخة  .14

 بالغ المستحقة وطريقة الحساب بشأن انتداب المدعي. حددت الجامعة ا&ردنية الم 2014

 
علم مسؤول خدمات الموارد البشرية في أ، 2014مارس/آذار  25بموجب رسالة مؤرخة  .15

، وذكر له خيار طلب تمديد 2014يوليو/تموز  30في  60إقليم ا&ردن المدعَي أّنه سيبلغ سن الـ

 . 60تعيينه إلى ما بعد سن الـ

 
 رفع المدعي طلب تمديد خدمته سنتين بعد سن التقاعد.  2014مايو/أيار  28 في .16

 
أعلِم المدعي أّن تعيينه محدد ا&جل سُيمدد  2014يونيو/حزيران  5بموجب رسالة مؤرخة  .17

 . 2014يوليو/تموز  30مدة شھر حتى 

 
ُوّثق  اجتمع المدعي مع مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن، وقد 2014يوليو/تموز  6في  .18

. وأشار المدعي 2014يوليو/تموز  7البحث الذي دار في ا*جتماع في رسالة إليكترونية مؤرخة 
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في رسالته ا$ليكترونية إلى الھواجس القانونية لدى مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن بشأن ا*تفاق 

 مدعي. انتداب ال تكاليفالسابق للوكالة الذي يقضي بأن تدفع إلى الجامعة ا&ردنية 

 
كان المدعي في إجازة َمرضية مصرح بھا بعد  2014يوليو/تموز  27إلى  8من  .19

 الخضوع لجراحة. 

 
، عرض رئيس مكتب الموارد البشرية في 2014يوليو/تموز  20رسالة مؤرخة  بموجب .20

حتى  2014أغسطس/آب  1إقليم ا&ردن على المدعي تمديد تعيينه سنتين ("العرض") ابتداًء من 

 ، وقد شمل العرض نصاً في الشرط الخامس نورده ھنا: 2016يوليو/تموز  31

 
  

جامعة إلى ال* تترتب على الوكالة أي مسؤولية أو التزام بأن تدفع أي مبالغ إليك أو 

بشأن انتدابك من الجامعة ا&ردنية خHل  ا&ردنية بشأن انتدابك من الجامعة ا&ردنية

 Hالمدفوعات المتعلقة بمكافأة نھاية الخدمة والمبالغ  حصرفترة العقد بما يشمل ب

. وبقبول ھذا التمديد لخدمتك فإّنك تقر وتخلي التفرغ العلمي ازةالمستحقة بسبب إج

طرف ا&ونروا من أي طلبات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات تنشأ من انتدابك من 

 الجامعة ا&ردنية أو ترتبط به بأي شكل خHل فترة العقد. 

 
عمليات كتب المدعي إلى مدير  2014يوليو/تموز  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .21

تكاليف انتدابه،  تقاسمالجامعة ا&ردنية القاضي بوا&ونروا في ا&ردن يذّكره با*تفاق بين الوكالة 

 تقاسمبصراحة ا*تفاق السابق على  ألغى ھذا الشرطأّن مشيراً إلى  5من الشرط  كما عّبر عن قلقه

أّنه يطعن في  تمديد عقده سنتين إ*ّ للوكالة التكاليف. واختتم المدعي رسالته بالقول إّنه وإن قّدر 

 وطلب إقصاءه من العرض.  5تضمين الشرط 

 

رّد مدير عمليات ا&ونروا في  2014يوليو/تموز  31بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .22

من المدعي قائHً إّن العرض  2014يوليو/تموز  22ا&ردن على الرسالة ا$لكترونية المؤرخة 
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لرئاسة العامة وإّنه ليس في وضع يسمح له صيغ بالتشاور مع ا 2014يوليو/تموز  20المؤرخ 

 بتغيير بنود العقد في ظل ھذه الظروف. 

 
 وقع المدعي تمديد عقده.  2014يوليو/تموز  31في  .23

 
 رفع المدعي طلب مراجعة قرار، ولم يحصل على رد عليه.  2014سبتمبر/أيلول  17في  .24

 
ا&ونروا للمنازعات رفع المدعي دعوى أمام محكمة  2014ديسمبر/كانون ا&ول  9في  .25

 ("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه في اليوم نفسه.

 
 رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى.  2015يناير/كانون الثاني  7في  .26

 
  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:    .27

  

i.  تفاق بين  2014يوليو/تموز  20المؤرخ  رضفي الع 5تضمين الشرط كانHانتھاكاً ل

 الوكالة والجامعة ا&ردنية ونفسه؛ 

ii.  التكاليف بين الجامعة  تقاسمھو اتفاق  2012من أسباب قبوله عرض ا&ونروا في عام

 ا؛ا&ردنية وا&ونرو

iii.  بصورة أحادية الجانب، ولم يتوفر له الوقت الكافي للتفكير في  5فُرض عليه الشرط

 ارات أخرى &ّنه كان في إجازة َمرضية؛  خي

iv.  ت بين ا&ونروا والجامعة ا&ردنية بوضوح أّن الوكالةHمواصلة  كانت تنويتبين المراس

 اتفاق تقاسم التكاليف في حال أخذه إجازة تفرغ علمي؛ 
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v.    لم يذكر مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن أو رئيس مكتب  2014في أبريل/نيسان

 2014أغسطس/آب  1خدمته اعتباراً من شرية في إقليم ا&ردن أن تمديد الموارد الب

 سيتضمن شرطاً يفسخ اتفاق ا*نتداب؛ و

vi.  2014يوليو/تموز  2تمت الموافقة على إجازة التفرغ العلمي من الجامعة ا&ردنية في ،

بوجود احتمال أّن  أعلمه مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن 2014يوليو/تموز  6وفي 

ا&ونروا لن تلتزم اتفاق تقاسم التكاليف السابق؛ ولو علم بقرار الوكالة القاضي بعدم 

 مواصلة اتفاق تقاسم التكاليف لرجح أ*ّ يطلب إجازة التفرغ العلمي. 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .28

 

i.  ؛ 2014يوليو/تموز  20المؤرخ  رضمن الع 5أن تأمر المحكمة بشطب الشرط 

ii.  أن تدفع ا&ونروا إلى الجامعة ا&ردنية المبالغ التي حددھا اتفاق ا*نتداب بما في ذلك

 ؛ و2014أغسطس/آب  1"استحقاقات سنة التفرغ بأثر رجعي" حتى 

iii.  حتى  2013يناير/كانون الثاني  20أن تؤكد ا&ونروا أن اتفاق ا*نتداب يغطي الفترة من

 آخر يوم من عمله. 

   

 حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .29

  

i.  صول؛ المقدم للمدعي  2014يوليو/تموز  20جاء الشرط في العرض المؤرخXمراعياً ل 

ii.  لم يبدأ مكتب إقليم ا&ردن التحريات حول التزام ا&ونروا بدفع مبالغ إلى الجامعة ا&ردنية

ُعقدت اجتماعات ، وفي أعقاب ھذه التحريات 2014إ*ّ في منتصف يونيو/حزيران 
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أعلِم  2014يوليو/تموز  8عدة بين مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن والمدعي؛ وفي 

 المدعي بموقف الوكالة؛ 

iii.  يكن مما يصب في المصالح المالية للوكالة أن تدفع مبالغ إضافية إلى طرف ثالث لمنفعة لم

 المدعي؛ 

iv.  ثي ا&طرف؛Hلم يكن ھناك عقد ث 

v.  في حال  –بدفع مبالغ محدوداً من حيث الزمن "حتى نھاية عقده أو كان التزام الوكالة

 أيھما أقرب"؛  2014حتى يصبح مؤھHً $جازة التفرغ في سبتمبر/أيلول  -تجديده 

vi.  لم يكن لدى المدعي توقع مشروع بأّن الوكالة ستواصل دفع مبالغ إلى الجامعة ا&ردنية إذا

 نح تمديداً إلى ما بعد سن التقاعد؛ مُ 

vii.  عجز المدعي عن النھوض بعبء إثبات أّن الوكالة خلقت لديه توقعاً مشروعاً؛ 

viii.  لتقديم طلبات إجازات التفرغ الذي حددته الجامعة ا&ردنية كان الموعد النھائي

أي  2014مايو/أيار  8ھو  2015-2014وا$جازات غير المدفوعة للسنة ا&كاديمية 

 لب تمديد الخدمة إلى ما بعد سن التقاعد؛ قبل التاريخ الذي كان يمكن فيه للمدعي ط

ix.  كراه لتوقيع التمديد المؤرخaعلى أّنه تعرض ل ًHيوليو/تموز  20لم يقدم المدعي دلي

 ؛ و2014

x.  ن أن تفسخbوّقع المدعي العقد وبذلك قبل جميع البنود الواردة فيه، و* يمكنه أن يطلب ا

 . المحكمة العقد &ّنه ما زال يعمل لدى ا&ونروا

  

 

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيHً وأن ترد الدعوى  .30

 بكاملھا بناًء على ا&سباب المحددة أعHه. 

  

 ا)عتبارات 
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 31يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بتضمين شرط في عقد وقعه المدعي في  .31

، وھو شرط يعفي الوكالة من أي مسؤولية أو التزام لدفع أي مبالغ إلى الجامعة 2014يوليو/تموز 

 ا&ردنية فيما يخص انتدابه طوال فترة التمديد. 

 

من العقد.  5كمة أن تفسخ الشرط يجب على المحكمة أو*ً النظر في طلب المدعي إلى المح .32

التوقيع على  2014يوليو/تموز  22والوقائع غير المطعون فيھا ھي: أّن المدعي رفض في 

وّقع أو*ً عرض التمديد  2014يوليو/تموز  31فيه، لكّنه في  5العرض بسبب تضمين الشرط 

*حق من ذلك اليوم  ). وفي وقت14(الملحق  5المقترح مع مHحظة تفيد أّنه يعترض على الشرط 

)؛ فرغم التحفظ ا&ولي وّقع المدعي العقد وبذلك 15وّقع المدعي العرض بدون أي تحفظ (الملحق 

 ملزماً للطرفين و* سبيل إلى الطعن فيه اbن.  – 5بما فيه الشرط  –أضحى العقد كله في ذلك اليوم 

 
و تعرضه لaكراه، كما ھ 2014يوليو/تموز  31يحتج المدعي أّن سبب توقيعه العقد في  .33

يزعم أّنه لم يتوفر لديه الوقت الكافي للنظر في خيارات أخرى &ّن العقد قُدم له أثناء إجازته 

 ولھذا ستستعرض المحكمة الوقائع التي بسطھا المدعي في دعواه. الَمرضية. 

 
وز يوليو/تم 6تستحضر المحكمة أّن مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن أبلغ المدعي في  .34

 21بھواجسه القانونية بشأن اتفاق تقاسم التكاليف بين الوكالة والجامعة ا&ردنية. وفي  2014

تلقى المدعي عبر البريد ا$ليكتروني عرض تمديد توظيفه إلى ما بعد سن ، 2014يوليو/تموز 

عاد المدعي إلى العمل بعد ا$جازة  2014يوليو/تموز  30.  وفي 5التقاعد مع تضمين الشرط 

 31الَمرضية وتسلّم نسخة ورقية من عرض تمديد الخدمة، ويزعم أّنه تعرض للضغط في 

على يد نائبة مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن ليوقع العرض قبل نھاية يوم  2014يوليو/تموز 

العمل وإ*ّ لبقي بH عقد اعتباراً من يوم ا&حد التالي وھو موعد انقضاء عقده السابق. و* ترى 

حكمة بناًء على الوقائع متقدمة الذكر أّن المدعي تعرض لaكراه، فقد كان المدعي يعلم اعتباراً الم

أّنه كانت لدى مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن ھواجس قانونية بشأن  2014يوليو/تموز  6من 

مدعي أن يندھش اتفاق تقاسم التكاليف بين الوكالة والجامعة ا&ردنية، مما يعني أّنه ما كان ينبغي لل
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، ناھيك عن أّن المدعي * 5مع تضمين الشرط  2014يوليو/تموز  20عندما تسلّم العرض في 

يستطيع الزعم بناًء على الوقائع متقدمة الذكر أّنه لم يكن يعرف أّن عقده سينقضي مع نھاية يوم 

 إذا لم يوقع التمديد.  2014يوليو/تموز  31العمل الموافق 

 
تكّون لديه توقع مشروع بأّن تعيينه محدد ا&جل سُيمدد بالشروط ذاتھا  أنّ يزعم المدعي  .35

من مسؤول الموارد البشرية  2013يونيو/حزيران  19المبينة في الرسالة ا$ليكترونية المؤرخة 

ردن. وفيما يخص ھذه الحجة تHحظ المحكمة أو*ً أّن ا*تفاق بين الوكالة والجامعة في إقليم ا&

تقاسم تكاليف انتداب المدعي كان بين الجامعة ا&ردنية والوكالة، ولم يكن المدعي  ا&ردنية بشأن

يونيو/حزيران  26طرفاً في ا*تفاق بل كان المستفيد منه، كما أّن التعيين محدد ا&جل الموقع في 

تضمن شرطاً ينص نصاً صريحاً على أّن "ھذا التعيين * يحمل توقعاً للتجديد"، وبھذا *  2013

) أّن العقد 2عقده سُيجدد، وأّن ) 1ترى المحكمة أساساً لدى المدعي ليتوقع على نحو معقول: 

 سيكون تحت الشروط نفسھا كما في العقد السابق. 

 
يجب على المحكمة أيضاً التدبر إن كان المدعي قد تلقى وعداً صريحاً من الوكالة أدى به  .36

 بموجب الشروط ذاتھا.  عتقاد أّنه إذا ُجدد عقده فسيجددإلى ا*

 
 Igbinedion 2014-UNAT-411عقدت محكمة ا&مم المتحدة لHستئناف في حكمھا  .37

أّن ما يمكنه خلق توقع للتجديد ھو فقط وعد صريح كتابي من ا$دارة إلى الموظف. وتHحظ 

تھا، بل وعد كتابي صريح إلى المدعي بأّن عقده سُيجدد بالشروط السابقة ذا المحكمة خلو الملف من

إّن الوثيقة الوحيدة في الملف التي قد يمكن اعتبارھا أي نوع من "التزام" من الوكالة أمام المدعي 

علميات ا&ونروا  ة؛ ففي تلك الرسالة كتبت مدير2013ديسمبر/كانون ا&ول  31ھي وثيقة مؤرخة 

*لتزام المترتب على إلى رئيس الجامعة ا&ردنية تطلب إليه توضيحاً بشأن ابا$نابة في ا&ردن 

الوكالة أمام الجامعة ا&ردنية في حالة مواصلة المدعي خدمه في ا&ونروا. وتقول الرسالة في 

 الجزء ذي الصلة ما يلي: 
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خدمة الدكتور حمدان مع ا&ونروا بعدما يصبح مؤھHً $جازة التفرغ إذا استمرت 

لمدة سنة تفرغ واحدة أي أربعة  يمكننا اتخاذ تدابير لتغطية سدس راتب الدكتور حمدان

ديناراً أردنياً)  4118.600آ*ف ومائة وثمانية عشر ديناراً أردنياً وستمائة فلس (

با$ضافة إلى سدس راتب الدكتور حمدان لمكافأة نھاية خدمة عن سنة تفرغ واحدة 

 992.150وھو مبلغ تسعمائة واثنان وتسعون ديناراً أردنياً ومائة وخمسون فلساً (

لكم إذا أّكدتم ھذا التدبير وأن تقدموا لنا مرة أخرى  شاكرينديناراً أردنياً). وسنكون 

 ًHمفص ًHبھذه القيم.  ةالمرتبطلطريقة الحساب تحلي  

 
 يمكن تصورھايتجلى مما تقّدم أّن الوكالة كانت تحاول فحسب التأكد من أي التزامات مالية  .38

روا تحت الشروط السابقة. وصحيح أّن نسخة من قد تترتب عليھا إذا واصل المدعي خدمته في ا&ون

الرسالة وجھت إلى المدعي إ*ّ أّنه لم يكن المتلقي المقصود لھا، فكما أسلفنا الذكر؛ حتى لو تأثر 

المدعي مباشرة بالترتيب المنعقد بين المحكمة والجامعة ا&ردنية إ*ّ أّنه لم يكن طرفاً في ا*تفاق 

أّن المدعي لم يكن لديه أي توقع مشروع بأّنه سيحصل على اتفاق  الفعلي. وعليه، تجد المحكمة

 إذا ُمددت خدمته.  2013تقاسم التكاليف ذاته المبرم في عام 

 

بعدل  تهفي الختام، يشكو المدعي من أّن الوكالة خرقت واجبھا عندما تخلفت عن معامل .39

 Asaadقضت محكمة ا&مم المتحدة لHستئناف في حكمھا على العرض. وقد 5وأدخلت الشرط 

2010-UNAT-021  أّن "على ا$دارة التصرف بحسن نية وأن تحترم القواعد ا$جرائية، ويجب

أ*ّ تكون قراراتھا تعسفية أو مدفوعة بعوامل تتعارض وا$دارة السليمة". وتعيد المحكمة إلى 

مارس/آذار  25ردن كتب إلى المدعي في ي إقليم ا&الذاكرة أّن رئيس مكتب الموارد البشرية ف

تمديد تعيينه إلى ما بعد سن الستين، بيد أّن مكتب إقليم ا&ردن $عHمه أّن أمامه خيار طلب  2014

لم يبدأ فعلياً بمراجعة التبعات المالية الفريدة المرتبطة بعقد المدعي إ*ّ بعد مرور أشھر عدة وبعدما 

لفاً إجازة التفرغ من الجامعة ا&ردنية وتمديداً لعقده مع الوكالة. ولئن كان كان المدعي قد طلب سَ 

من المؤسف أّن الوكالة تأخرت إلى ھذا الحد في إعادة النظر في ا*لتزامات المالية المتعلقة 

بالشروط التعاقدية السابقة للمدعي إ*ّ أّن الوكالة * ترى أّن ھذا التأخر يرقى إلى معاملة غير 



                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                      Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/053                                             

                                                                                                                      Judgment No.: UNRWA/DT/2015/051                                              

                                                                                                                       

                                              

Page 14 of 15 

عدم شمول اتفاق تقاسم ا فيه مصلحتھا عندما قررت مدلة، فقد تصرفت الوكالة ضمن اجتھادھا ولعا

جديد. وصحيح أّن إسقاط اتفاق تقاسم التكاليف لم يكن في صالح المدعي إ*ّ أّن التكاليف في العقد ال

المحكمة * ترى أّن ھذا ا$سقاط تعسفي أو كانت دوافعه عوامل تتعارض مع ا$دارة السليمة، بل 

ي سوء نية في أفعال أأعِمل ھذا ا$سقاط في مسعى إلى توفير مال الوكالة؛ كما * ترى المحكمة 

ة، ففي نھاية المطاف كان المدعي ھو َمن اختار توقيع العقد، وقد قبل بفعله ھذا جميع البنود الوكال

    والشروط المبينة في العرض. 

 
 استناداً إلى ما تقّدم، ترفض المحكمة كل وسيلة من وسائل ا*نتصاف التي طلبھا المدعي.   .40

 

 

  

  الخ/صة

 
 ذا أّن: تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھ .41

 

 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـZع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 أكتوبر/تشرين ا&ول 11 بتاريخ

 

  

 2015أكتوبر/تشرين ا&ول  11 السجل بتاريخ أدِخَل في

 



                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                      Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/053                                             

                                                                                                                      Judgment No.: UNRWA/DT/2015/051                                              

                                                                                                                       

                                              

Page 15 of 15 

  

  

     (ُوقـZع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


