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 محكمة اونروا للمنازعات

Cases Nos.: UNRWA/DT/JFO/2015/046                                             

UNRWA/DT/JFO/2015/052 

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/041/Corr.01 

Date: 14 July 2015  

Original:           English 
 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عبد �

  

  و

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  -جئي فلسطين

           

  التفسيرمسألة في  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   يمثل نفسهالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ميوزو-نس بارثول
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 مقدمة

إلى  مصطفى عبد �يطلب محمد  2015يونيو/حزيران  2دعوى مرفوعة في بموجب  .1

("ا%ونروا" أو  وكالة ا%مم المتحدة #غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا%دنى محكمة

تقديم تفسير لحكمھا رقم  "الوكالة") للمنازعات ("المحكمة")

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01  2015أبريل/نيسان  19الصادر في.  

، تلتمس الوكالة من المحكمة أن تقّدم 2015يوليو/تموز  10دعوى ُرفعت في وبموجب  .2

 تفسيراً للحكم ذاته. 

  م واحد. ين في حكالمحكمة قراراتھا في ھاتين الدعويَ تدمج  .3

  الوقائع

إلى الوكالة بصفة معلم على  السيد عبد �، انضم 1992سبتمبر/أيلول  17من  اعتباراً  .4

 10وظيفة معلم على الدرجة  السيد عبد �. وبعد ترقيات متتالية، شغل 1والخطوة  6الدرجة 

 في مدرسة ذكور مدينة إربد ا#عدادية الثانية.  12والخطوة 

مدينة إربد ا#عدادية من مدرسة ذكور  السيد عبد �، ُنقل 2011سبتمبر/أيلول  19في  .5

ا#عدادية ا%ولى  .عزمي ممخيم في مدرسة  12والخطوة  10الثانية إلى وظيفة معلم على الدرجة 

 للذكور. 

التقييم من تزوير توقيعه على تقرير  السيد عبد�اشتكى  2012فبراير/شباط  16في  .6

 .تحقيق صّرح مدير عمليات ا%ونروا في ا%ردن با#نابة إجراءَ السنوي %دائه. و

 السيد عبد �، سأل 2012ديسمبر/كانون ا%ول  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة و .التحقيق نتائجالموارد البشرية في ا#قليم عن  مسؤولَ 

 ، رفض المسؤول القانوني في ا#قليم إعJمه بنتيجة التحقيق. 2013الثاني يناير/كانون 
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السيد عبد� دعوى ضد قرار الوكالة القاضي برفض إعJمه بنتائج التحقيق الذي رفع  .8

  . ائهأجِري بعد شكواه من تزوير توقيعه على التقرير الدوري %د

 ، أصدرت المحكمة حكمھا رقم2015ن أبريل/نيسا 19في  .9

UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 ("الحكم"). 

 ى لتفسير الحكم.، رفع السيد عبد � دعو2015يونيو/حزيران  2في  .10

 .نفسهرفعت الوكالة دعوى لتفسير الحكم  2015يوليو/تموز  10في  .11

 

  السيد عبد�حجج 

  

المعنية بواجب الوكالة  24السيد عبد� من المحكمة تفسير الحكم و- سيما الفقرة يلتمس  .12

  . يحدد مھلة زمنية لتنفيذ ھذا الحكمالتحقيق؛ ويزعم أّن الحكم -بأن تعلمه شفھياً بنتيجة 

  

  ةالوكالحجج 

 

 من الحكم:  24محكمة أّن تحدد ما يلي بشأن الفقرة الوكالة من التلتمس  .13
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)i( م المشتكي بأي إجراء اُتخذ بعد "شكوى" يسري يما فJإن كان ا-لتزام القاضي بإع

في جميع الحا-ت  مأ 06/2010يم العام رقم على جميع المسائل التي يشملھا التعم

 التي يرفع فيھا الموظف شكوى؛ و

)ii(  جميع المشتكين أو فقط على  ليشملإن قصدت المحكمة أن يمتد ھذا ا-لتزام فيما

  ا ضحايا لموضوع الشكوى. المشتكين الذين وقعو

 

 ا%عتبارات

 من النظام ا%ساسي للمحكمة على اTتي:  3في الفقرة  12المادة تنص  .14

  

%ي من الطرفين أن يقدم طلباً لمحكمة المنازعات يلتمس فيه تفسيراً لمعنى يجوز 

  أو لنطاقه شريطة أ-ّ يكون قيد النظر أمام محكمة ا-ستئناف.  النھائيالحكم 

 علم المحكمة فإّن الحكم ليس قيد النظر أمام محكمة ا%مم المتحدة لJستئناف. حسب 

التقدَم بطلب لتفسير حكم، بيد أّن حق  الطرفين 12الفقرة المقتبسة أعJه من المادة  عطيت .15

محصور في الحا-ت التي - يكون فيھا الطرفان متأكدين من الطريقة التي يجب تنفيذ  ھذا الحق

  على المسائل المتربطة بتنفيذ الحكم المعني. أي طلب للتفسير قتصرينبغي أن ي عليه،و الحكم بھا.

المحكمة  أصدرتھافي الحكم، تتسم القرارات التي  ا%عتبارات الجزء المعنونتحت  .16

إبJغ السيد  رفضاضي ب، فقد فُسخ قرار الوكالة القوليست بحاجة إلى تفسير بالوضوح الشديد

عبد� بنتائج التحقيق الذي أجِري بعد شكواه من تزوير توقيعه على التقرير الدوري %دائه؛ وفي 

وجاء فيھا تحديداً بعد فسخ القرار، فعله لمحكمة المطلوب من الوكالة من الحكم تحدد ا 22الفقرة 

اج الذي توصل إليه التحقيق وبأي إجراءات اتخذتھا مما ُيلزم الوكالة بإعJم المدعي با-ستنت"
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لة الزمنية التي السيد عبد� من أّن الحكم لم يحدد المھويشكو  ".الوكالة بعد صدور نتيجة التحقيق

كم واجب ؛ بيد أّنه - يوجد ما يحتاج إلى تحديد %ّن التاريخ الذي يصبح فيه الحيجب إعJمه فيھا

 للمحكمة التي تنص على ما يلي: من النظام ا%ساسي 3الفقرة  11التنفيذ محدد في المادة 

المحكمة ملزمة للطرفين لكّنھا قابلة لJستئناف بموجب النظام ا%ساسي أحكام 

 تصبحا ھفإنّ  إلى ا-ستئناف حكامرفع ا%تُ لم إذا ولمحكمة ا%مم المتحدة لJستئناف. 

في المنصوص عليه لرفع استئناف  خصصمواجبة التنفيذ بعد انقضاء الوقت ال

 النظام ا%ساسي لمحكمة ا-ستئناف. 

تعتبر المحكمة أّن الطريقة التي يجب تنفيذ الحكم بھا واضحة جداً و- يوجد شيء بذلك    .17

 للتفسير. 

م كمن الح 24أن تبّت فيما إن كانت الفقرة  بموجب الدعوى وكالة من المحكمةالالتمست  .18

أم فقط على الشكاوى المشمولة في التعميم ھا موظف شكوى جميع الحا-ت التي يرفع فيلى تسري ع

 على ما يلي:  24الفقرة نص ت .06/2010العام رقم 

في كل با#جراء المتخذ ترى المحكمة وجوب إعJم المشتكي ولو شفھياً على ا%قل 

 ، وھذا يسري حتى لومرة تتخذ فيھا الوكالة أي إجراء بعد رفع الموظف لشكوى

يبياً ضد موظف آخر. وكما أفادت محكمة ا%مم كان ا#جراء المتخذ تدبيراً تأد

 المتحدة لJستئناف "تجب إقامة العدل للضحية".

، ما - تكون واضحةدفقط عنتقّدم الذكر، تعتبر المحكمة أّنھا ملزمة بتفسير قراراتھا كما   .19

با-عتماد أيضاً على الجزء  " في الحكمالخ'صةالجزء المعنون "وعادة تكون القرارات محددة في 

الجزء سبيل المثال، فسخت المحكمة في وعلى  " الذي يؤسس لھذه القرارات.ا%عتباراتالمعنون "

لتحقيق في جة ايقراَر الوكالة القاضي بعدم إعJم السيد عبد� بنتالحكم من  "الخ'صة"المعنون 

 "ا%عتبارات" حددت المحكمة تحت الجزء المعنونقد و تزوير توقيعه على التقرير الدوري %دائه.

  القرار.ھذا ما على الوكالة فعله بعد فسخ 
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حجية ا%مر المقضي به الممنوحة لحكم ما - تسري على القضايا ا%خرى، و- تستطيع إّن  .20

اعتباراٍت أصدرت المحكمة في أحكام معينة إذا و .وضعتھاا-عتبارات التي المحكمة التعليق على 

يسع المحكمة أن - و ، فإّن ھذه ا-عتبارات ترتبط فقط بالدعوى التي تم الفصل فيھا.امة معينةع

تصدر قراراً يفصل في منازعات مستقبلية، و- يمكن للوكالة أن تطلب إلى المحكمة تقديم قواعد 

ديل نظاميھا ا%ساسي وا#داري للموظفين واجب تعيقع الوكالة ل ب .عامة فليس ھذا واجب المحكمة

  وتعديل إجراءاتھا إذا رأت من الضرورة فعل ذلك.

ية بلبأفعال مستق من الحكم %ّنھا ترتبط 24مما سبق أّنه - يحق للمحكمة تفسير الفقرة يلزم  .21

  للوكالة.

  

    الخ'صة

 : ما يلي على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذاتأسيساً  .22

  

   التفسير مردودتان.يا دعوَ 
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  _______________(وق\ع)______________
  
  القاضي جان فرانسوا كوزان

  
  . 2015 تموز/يوليو 14بتاريخ 

  

  
  
  
  

  .2015 تموز/يوليو 14بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
  ______________(وق\ع)_______________

  
  

  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا%ونروالوري 

  

  


