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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/060                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/001 

Date: 5 January 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  سالم

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

  طلب التفسيرفي 

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

    عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  الوقائع

 

("المدعية") ث>ث دعاوى مختلفة لكنھا مرتبطة ضد ث>ثة قرارات اتخذتھا رفعت آمال سالم  .1

وكالة ا&مم المتحدة $غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم 

 نھاء خدمتھا.إذلك فيما يخص ، وا&ونروا ("الُمدعى عليه")

   

 Salemكمأصدرت المحكمة الح 2014تشرين ا&ول أكتوبر/ 22في  .2

UNRWA/DT/2014/036  .الذي بموجبه ُدمجت القضايا الث>ث للمدعية وبتت فيھا المحكمة 

 
رفعت المدعية طلب تفسير للحكم، ولم يرد الُمدعى  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  30في  .3

 عليه على طلب المدعية. 

 
  ا%عتبارات

 
 من القواعد ا$جرائية لمحكمة ا&ونروا للمنازعات على اMتي:  25تنص المادة  .4

  

  

قلم رئيس من خ>ل المنازعات يجوز &ي من الطرفين تقديم طلب إلى محكمة 

المحكمة للحصول على تفسير لمعنى حكم أو نطاقه شريطة أ*ّ يكون قيد ا*ستئناف 

وُيرسل رئيس قلم المحكمة طلب التفسير إلى أمام محكمة ا&مم المتحدة ل>ستئناف. 

يوماً بعد تسلّمه لرفع تعليقات على الطلب.  30الطرف اMخر الذي سيكون أمامه 

وستقرر محكمة المنازعات قبول طلب التفسير أم *؛ وفي حال قبوله ستصدر تفسيرھا 

  للحكم.

  

مكن قبوله &ّن المحكمة تعتبر باعتبار ما تقّدم، ترى المحكمة أّن الطلب الحاضر للتفسير * ي .5

ليس مبھماً أو  من المنطوق واضح &ّن الجزء Salem UNRWA/DT/2014/036أّن الحكم 

 ُمضل>ً من حيث المضامين العملية.
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 )1من الحكم نصاً واضحاً على أّنه نتيجة لفسخ المحكمة  الجزء المعنيبتحديد أدق، ينص  .6

قرار الضمني للمفوض العام لل) 2لقرار عدم تثبيت المدعية في وظيفة رئيسة منطقة الزرقاء؛ و

اصة بشكوى المدعية، فإّن رقابة الداخلية وإغ>ق القضية الخالقاضي باتباع توصية دائرة خدمات ال

 على الوكالة اتخاذ قرار بإعادة المدعية إلى الوظيفة أم *. 

 
بوضوح أّنه لن ُيدفع أي مبلغ من المال للتعويض عن أضرار  وفوق ذلك، قضت المحكمة .7

دو*ر أميركي تعويضاً عن ا&ضرار  16.000مادية، وأمرت الوكالة بأن تدفع إلى المدعية مبلغ 

 .المعنوية

 
  تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن: 

 

  . Salem UNRWA/DT/2014/036 رفض طلب تفسير الحكم .8

  

  

     (ُوقـWع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015الثاني /كانون يناير 5 بتاريخ

 

  

 2015ناير/كانون الثاني ي 5 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـWع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.
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