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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

  

Case No.: U  UNRWA/DT/JFO/2017/204

Judgment No.: UNRWA/DT/2019/006  

Date: 5 February 2019  

Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    الكردي  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة 'غاثة 

    وتشغيل 5جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعية: 
  المدعية تمثل نفسھا

  

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعتھا فاطمة الكردي ("المدعية") ضد قرارات اتخذتھا وكالة ا�مم المتحدة  .1

وتشغيل 5جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى 'غاثة 

) تأجيل دفع زيادتھا 2) توجيه لوم كتابي لھا، 1عليه")، وھي القرارات القاضية بما يلي: 

) استرداد المدفوعات الزائدة التي تسلمتھا بصفة عTوة ا'عالة وكذلك 3شھرا، و 12السنوية 

  التأمين الصحي الجماعية في الوكالة.أقساط بوليصة 

  الوقائع

نوفمبر/تشرين الثاني  26المؤرخ  UNRWA/DT/2018/062بموجب الحكم رقم  .2

  منه، قررت المحكمة ما يلي:  68، وتحديدا الفقرة 2018

)i( تثبيت قرار استرداد المدفوعات الزائدة؛  

)ii( 2018ديسمبر/كانون ا�ول  27لى الطرفين في موعد أقصاه ع 

إعTم المحكمة بنتيجة الوساطة بينھما بشأن كيفية المضي في استرداد 
باقي المبلغ المدفوع فوق ا5ستحقاق. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، 

  ستبت المحكمة في ھذه المسألة بموجب حكم تصدره؛ و  

)iii(  المقدمة من المدعية. رد جميع المطالبات ا�خرى  

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت 2018ديسمبر/كانون ا�ول  27في  .3

إلى المدعية في الطلب ، ثم أرِسل UNRWA/DT/2018/062المتاح له لتنفيذ الحكم رقم 

  .2018ديسمبر/كانون ا�ول  30

ل ديسمبر/كانون ا�و 31) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 240بموجب ا�مر رقم  .4

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.2018

، أعلم المدعى عليه المحكمة أن الطرفين اتفقا امتثا5 2019يناير/كانون الثاني  25في  .5

دينارا  15على مبلغين شھريين مقدارھما  UNRWA/DT/2018/062لحكم المحكمة رقم 

عTوة الزائدة المتعلقة بال دنانير أردنية على التوالي، وذلك 5سترداد باقي المدفوعات 7أردنيا و

  وأقساط التأمين الصحي. 
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يناير/كانون الثاني  26أرسلت ھذه المرافعة المعنية بامتثال الحكم إلى المدعية في  .6

2019 .  

بناء على ذلك، تقضي المحكمة أن الوكالة نفذت الحكم رقم  .7

UNRWA/DT/2018/062  .حسب ا�صول  

مدعية، تكرر المحكمة ما ذكرته في الحكم رقم وفي شأن المطالب ا�خرى التي قدمتھا ال .8

UNRWA/DT/2018/062 .أ5 وھو أن جميع ھذه المطالب مردودة ،  

  الخ�صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .9

    حيث إنه لم تعد أمام المحكمة مسألة تقضي فيھا، فإنھا تغلق القضية بموجب ھذا الحكم.

    القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019فبراير/شباط  5بتاريخ 

  .2019فبراير/شباط  5أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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