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                                القاضي ريتشرد لوسيك، رئيس اهليئة  
                                                                   تنظرررررر حمكمرررررة ا مرررررم املتكررررردة لاسرررررتئناس ئحمكمرررررة االسرررررتئناس     لرررررب اسرررررتئناس للككرررررم  -   ٠
                   ملتكدة إلغاثة وتشغيل                                                ، الصادر عن حمكمة املنازعات التابعة لوكالة ا مم ا        UNRWA/DT/         2015/043    رقم

                                                                                        الاجئرني الفلسرنينيني   الشررأل ا دحم ئحمكمرة املنازعرات التابعرة ل،ونرروا، وحمكمرة ا ونرروا للمنازعررات، 
                          حررررب ضرررد املفرروض العرررام لوكالرررة          ،   قضررية     ٤١٠2          متوز/يوليررر      0١                                  وا ونررروا أو الوكالرررة علرريل التررروا     

  ،     ٤١٠2            أيلول/سررمتمرب     ٠2     . و                  نيني   الشرررأل ا دحم                                       ا مررم املتكرردة إلغاثررة وتشررغيل الاجئررني الفلسررني
                                ، قررد م املفرروض العررام ل،ونررروا رد       ٤١٠2                  تشرررين الينرراف/نو مرب     ٠٢                               قرردم السرريد حممررد حرررب اسررتئنا ا، و  

              عليل االستئناس.
 

                  الوقائع واإلجراءات  
       اإلنترا                                                      ، التكق السريد حررب ابمدمرة   الوكالرة بصرفة مسراعد لشر ون    ٠٩٩2          متوز/يولي     ٠     -   ٤

                                 ج                    ،   دائرة التعلريم ابملقرر   عمران. وأجدر  تو ريف وظيفتر   ر   ٠          ، والرتمة   ٠٤                     السمعي المصري ابلدرجة 
                                                                            من رمروز التصرنيف امل رأ ئأخصرائي تعلريم  مرق مرا يقابرل ذلرك مرن بردل وظيفرة خرا  مقردار      ١٠      الرمز 
           املائة.    ٠2
                               أخصررائي تعلرريم عرررام   سررال الوسرررائ     ج  ِّ                     ، رجق ِّرري السررريد حرررب إ  وظيفرررة     ٠٩٩٩         أاير/مررايو    ٢     -   0

                                 ج                            ،   دائرة التعليم ابملقر   عمان. ورج ع  درجة الوظيفرة الحقرا لتصرم    ٠2                           السمعية المصرية، من الدرجة 
                د  ِّ               . ونتيجرررررة لررررريلك، ردق ِّررررري السررررريد حررررررب إ    ٠٢                                          أخصرررررائي وسرررررائ  دعيرررررة   مع رررررد ال بيرررررة مرررررن الدرجرررررة 

  .    ٤١١٢            اليناف/يناير       كانون      ٠             ، اعتمارا من  7         ، الرتمة   ٠٢    رجة   الد
           ج                     د        ، أبلغ موظفج املوارد المشرية السيدد حررب نن     ٤١٠٠                  تشرين اليناف/نو مرب     ٤٢                رسالة م رخة  -   ٢

                                ، ليصررم  مستشررارا للوسررائ  السررمعية     ٤١٠٠                 كررانون ا ول/ديسررمرب      ٠                       عاد تصررنيف ، اعتمررارا مررن          ج تعيينرر  سرريج 
                                      درجترر  ورتمترر  احلرراليتني.  وج إدرا  تو رريف              ، دون تغيرريف     ٠٢                                    المصرررية والوسررائ  املتعررددة، مررن الدرجررة 

                      من رموز التصنيف امل أ.    ١٠                                                                وظيفة مستشار للوسائ  السمعية والمصرية والوسائ  املتعددة    الرمز 
            ، أو ريل رئريس     ٤١٠0           شرما// رباير    ٩                                                    ميكرة داخلية موج ة إ  مردير املروارد المشررية م رخرة  -   2

                                                        رمز التصرنيف امل رأ لوظيفرة مستشرار للوسرائ  السرمعية والمصررية                                  شعمة التعويض وخدمات اإلدارة بتغييف 
  ،     ٤١٠٢          آذار/مرارس     ٠٠   و                                 دمات الوسائ  السمعية المصرية .   ئخ    ٢٢   إ      ١٠                    والوسائ  املتعددة من 

                                                                                      أقررررت شرررعمة املررروارد المشررررية تصرررنيف املستشرررارين للوسرررائ  السرررمعية والمصررررية والوسرررائ  املتعرررددة  ررر  
          نيف امل أ.            من رموز التص    ٢٢     لرمز ا
رررررر  السرررررريد حرررررررب رسررررررالة إ  املشرررررررس عليرررررر ، رئرررررريس وحرررررردة     ٤١٠٢            نيسرررررران/أبريل     ٤7     -   ٢                                                 ، وج 

                                                                                        الشراكات واالتصال وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يعرب  ي ا عن دهشت  لعدم منك  بدل الوظيفة 
  ،     ٤١٠٠     يسررمرب            انون ا ول/د              ، اعتمررارا مررن كرر  ٢٢                                           امررا  نثررر رجعرري مبعرردل الوظررائف املدرجررة  رر  الرمررز 

رررر  رئرررريس وحرررردة                              د المشرررررية لتصرررركي  هرررري  املسرررر لة.                  يتصررررل ةدارة املرررروار         و لررررب أن                  و            و  اليرررروم نفسرررر ، وجو
                                                                                       الشراكات واالتصال وتكنولوجيرا املعلومرات واالتصراالت رسرالة إ  رئريس شرعمة خردمات املروارد المشررية، 

       كسب،       ٤١٠٢               من نيسان/أبريل                                                             أشار  ي ا إ  أن  ليس من اإلنصاس د ق بدل الوظيفة اما  اعتمارا 
  .    ٤١٠٠                       ا مني كانون ا ول/ديسمرب                                      نظرا  ن السيد حرب كان ي دي امل ام نفس 
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                                  ، موج رة إ  رئريس الوحردة، أعراد رئريس     ٤١٠٢            نيسان/أبريل     0١                              رسالة ابلربيد اإللك وف م رخة  -   7
  .    ٤١٠٢            نيسان/أبريل    ٠            اعتمارا من                                                     ج   الشعمة سددا الت كيد عليل أن معدل بدل الوظيفة اما  سيجنمق

             حزيران/يونيرررررر      ٠٠                                       ، قرررررردم السرررررريد حرررررررب  لمررررررا ملراجعررررررة القرررررررار، و      ٤١٠٢         أاير/مررررررايو     ٠٤     -   ٢
                              املفوض العام قرار رئيس الشعمة.      و       ، ثموت  انئمة    ٤١٠٢

           ط       نازعررات  لمرراط للنعررن                                     ، قررد م السرريد حرررب إ  حمكمررة ا ونررروا للم    ٤١٠٢             حزيران/يونيرر      ٤2   و   -   ٩
      كرانون      ٠     ا مرن        اعتمرار     ٢٢                                                عردم منكر  بردل الوظيفرة امرا  مبعردل رمرز التصرنيف امل رأ                القرار القاضي ب   

  .    ٤١٠٠           ا ول/ديسمرب 
                          مررررررررررررررررررررررررة ا ونررررررررررررررررررررررررروا للمنازعررررررررررررررررررررررررات احلكررررررررررررررررررررررررم           ، أ رررررررررررررررررررررررردرت حمك    ٤١٠2          متوز/يوليرررررررررررررررررررررررر      0١     -    ٠١
                 / املقموليرررررة. وجرررررا                                            ، الررررريي ر ضررررر   يررررر  الررررردعو  لعررررردم اسرررررتيفائ ا شررررررو         UNRWA/DT/         2015/043    رقرررررم
                          تنا سررية مررن أجررل جرريب املرروظفني                                              نشررل ليكررون اسرر اتيجية إداريررة لتقرردمي رواتررب أكينررر ج أج        المرردل ”        احلكررم أن    
                                    ويتمترررق املفرررروض العررررام ابلسررررلنة التقديريررررة                               الهررررا الجتررريبت م عررررروض سزيررررة أكينررررر.                     االحتفرررام وررررم والرررريين لو    أو

                  رار مرن  ذلرك المرردل   وقر  .   ٠ ئ “                           ياجرات الوكالرة والسروأل احلاليرة                                               للموا قرة علريل هريا المردل أو إلغائر  اسرتنادا إ  احت
           ئأ  مرن  ٠ ئ   ٤                                                                            أو ر ضر  ال ير ثر علريل شررو/ تعيرني املوظرف أو علريل عقرد توظيفر  علريل النكرو احملردد   املرادة 

            وأشرررارت حمكمرررة                                 إنررر  غررريف خاضرررق للمراجعرررة القضرررائية.                                            النظرررام ا ساسررري حملكمرررة ا ونرررروا للمنازعرررات، ولررريا  
  .                            قرار يقضي مبن  المدل نثر رجعي                                              ا ونروا للمنازعات إ  أن ا مر نفس  يسري عليل أي 

                  تشرررين الينرراف/نو مرب     ٠٢                                 ، قرردم السرريد حممررد حرررب اسررتئنا ا، و      ٤١٠2            أيلول/سررمتمرب     ٠2     -    ٠٠
                                      ، قد م املفوض العام رد   عليل االستئناس.    ٤١٠2

 
     احلجج  
                  استئناف السيد حرب  

                         مل تنظررر ضررمن ننرراأل اختصا رر ا                                                      مل متررارس حمكمررة ا ونررروا للمنازعررات الواليررة املنو ررة وررا عنرردما  -    ٠٤
        . ويردعي   ٢٢                                                                            القرار القاضي بعدم من  السريد حررب بردل الوظيفرة امرا  مبعردل رمرز التصرنيف امل رأ 

                   ومل يكن القرار بش ن                                 م  ابق القرار اليي  عن  ي .                                            السيد حرب أن حمكمة ا ونروا للمنازعات أسا ت
                             واع  ر  الوكالرة ننر  حيرق لر  ذلرك             ا  من عدم .                   قمض بدل الوظيفة ام                           ما إذا كان السيد حرب حيق ل  

                                                             والقرار اليي است نف     لم  هو ر ض منكر  المردل نثرر رجعري ابملعردل                              مدل و قا ملس وليات  وواجمات .   ال
              يررخ تصركي  امنرر                                             ، اعتمررارا مرن خريررخ تو ريف الوظيفرة ولرريس مرن خر   ٢٢                         الصركي  لرمرز التصررنيف امل رأ 

             تو يف العمل.   
                   قة بد ق االسرتكقاقات                             ط                             حمكمة ا ونروا للمنازعات قانوانط ابنت اك ا أحكام ا ونروا املتعل      أخن ت  -    ٠0

                                                                    وال توجرررد أي إشرررارة إ  د رررق االسرررتكقاقات نثرررر رجعررري   احلكرررم الررريي أ ررردرت  حمكمرررة           نثرررر رجعررري. 
    ات.               ا ونروا للمنازع

__________ 

  .  ٤٩       الفقرة                  احلكم املنعون  ي ،    ٠ ئ 
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                زعرات  ارا مل مترارس   نا                                                         ينلب السيد حرب أن تلغي حمكمة االستئناس حكم حمكمة ا ونروا للم -    ٠٢
                                                       ج                 وكخيررار بررديل، ينلررب السرريد حرررب،   حررال عرردم إلغررا  احلكررم، أن يجررد ق لرر  المرردل نثررر           اختصا رر ا. 

      كررررانون      ٠                                         بررررد ا مررررن خريررررخ التوقيررررق علرررريل تو رررريف الوظيفررررة       ٢٢                           رجعرررري مبعرررردل رمررررز التصررررنيف امل ررررأ 
  .    ٤١٠٠           ا ول/ديسمرب 

 
                 جواب املفوض العام  

                                                                 ا ونررروا للمنازعررات عررن اارسررة اختصا رر ا عنرردما مل تعترررب أن قرررار عرردم د ررق             مل تعجررز حمكمررة  -    ٠2
        ة تتعلررق                                 يقررق ضررمن ننرراأل اختصا رر ا، وهرري  مسرر ل    ٢٢                                     المرردل نثررر رجعرري مبعرردل رمررز التصررنيف امل ررأ 

                       ونثرررررررر رجعررررررري ئقمرررررررل املوا قررررررررة                             وعررررررردم د رررررررق المررررررردل ابملعررررررردل ا ديرررررررد                      اب سررررررراس املوضررررررروعي للنلرررررررب.
                             تعيني السيد حرب أو بعقد عمل .                         س قرارا إداراي ميس  بشرو/      لي    ٤١٠٢          آذار/مارس    ٠٠   
        قررررة بررررد ق                                                                          مل ختنررررل حمكمررررة ا ونررررروا للمنازعررررات   مسرررر لة قانونيررررة ابنت اك ررررا أحكررررام ا ونررررروا املتعل -    ٠٢

                                                  مررن النظررام اإلداري ملرروظفي املننقررة بشرر ن د ررق االسررتكقاقات        ٠١0٠2         والقاعرردة                      االسررتكقاقات نثررر رجعرري. 
                            ون احتجرررا  الشرررخا وررري  القاعررردة        ولكررري يكررر                            هتا اسرررتكقاقا  غرررراض االسرررتئناس.        نشرررل بررريا            نثرررر رجعررري ال ت

                                 ط و  هري  القضرية، أ رم  االسرتكقاأل سرارايط   .  “     المردل ”                   ترق هريا الشرخا ابحلرق                 ط       حملر ، ينمغري أوالط أن يتم   
  .                                                           وعلي ، مل يكن هناك أي خرأل  حكام الرجعية اليي يدعي  السيد حرب   .    ٤١٠٢            نيسان/أبريل    ٠    
                            د حرررب لرريس هلررا أي أسرراس قررانوف.                                                ضررو  مررا سررمق،  ررإن سررمل االنتصرراس الرر  ينلم ررا السرري -    ٠7

                                                                                    وعاوة عليل ذلك، إذا كان احلكم املنعون  ي   كيكا،  ليس مثة أساس لد ق المردل نثرر رجعري مبعردل 
  .  ٢٢     امل أ             رمز التصنيف 

                          وأن ت كررد مررا خلصرر  إليرر                                                    ينلررب املفرروض العررام أن تررر ض حمكمررة االسررتئناس النعررن   سملرر -    ٠٢
           وإذا اعترربت                              د حررب مل يسرتوس شررو/ املقموليرة.                                               حمكمة ا ونروا للمنازعات نن النلب اليي قدمر  السري

                                                                                حمكمرررة االسرررتئناس أن النلرررب يسرررتو  شررررو/ املقموليرررة، ينلرررب املفررروض العرررام إعرررادة احلكرررم إ  حمكمرررة 
        للقضية.                                               ا ونروا للمنازعات من أجل النظر   ا سس املوضوعية 

 
          االعتبارات  

                                                                                املس لة املنروحة   هيا النعن هي مرا إذا كانر  حمكمرة ا ونرروا للمنازعرات حمقرة   االسرتنتا   -    ٠٩
    ٢٢                                                                                  نن قرار اإلدارة بعدم من  السيد حرب بدل الوظيفة امرا  نثرر رجعري مبعردل رمرز التصرنيف امل رأ 

                           ا إداراي خيضق ملراجعة قضائية.             ، مل يكن قرار     ٤١٠٠                 كانون ا ول/ديسمرب      ٠           اعتمارا من 
         ختررتا حمكمررة  ”                                                   مررن النظررام ا ساسرري حملكمررة ا ونررروا للمنازعررات علرريل مررا يلرري    ٤          تررنا املررادة  -    ٤١

                    قرررار إداري يرردعيل أنرر       ...                  ... للنعررن  : ئأ                                                   املنازعررات ابلنظررر والمرر    الرردعاو  املر وعررة مررن ا  ررراد
   ‘           شرررو/ التعيررني ’  و   ‘    عقررد ’        مصرنلكي ”          ضررا علرريل أن          . وتررنا أي “                              ميتينرل لشرررو/ التعيررني أو عقررد العمرل  ال

                                                                             أحكرام النظررام ا ساسرري والنظرام اإلداري ومجيررق املنشررورات اإلداريرة ذات الصررلة، والسررارية     مجيررق    ن    يشرما
  . “                           وق  حدوث عدم االمتينال املزعوم       املفعول 

          سرتو  شررو/                                                                       وابلتا ، جيب عليل حمكمة ا ونروا للمنازعات، لكي تقرر ما إذا كران  لرب املوظرف ي -    ٤٠
  .                             عمل ذلك املوظف أو بشرو/ تعيين                                                            املقمولية، أن تنظر  يما إذا كان هناك أي قرار إداري ميس  بعقد 
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                                                                                    و  هي  القضية، قررت حمكمة ا ونروا للمنازعات أن القرار املنعون  ير  لريس قررارا إداراي ميكرن  -    ٤٤
             االع اض علي .

                   ا أسرا ت   رم القررار                        ازعرات مل مترارس  راحيت ا  ار                                   يدعي السيد حرب أن حمكمة ا ونروا للمن -    ٤0
                                                                            وي كد أن القرار موضوع  عن  هو ر رض الوكالرة أن ترد ق لر  بردل الوظيفرة امرا  ابملعردل             موضوع  عن . 

     ولريس  ”  ،     ٤١٠٠                    من كرانون ا ول/ديسرمرب                           اليي كان يستكق ، اعتمارا    ٢٢                        ا عليل لرمز التصنيف امل أ 
                     املسر لة الر  يتعرني المر                                  . وو قا ملا ذكر  السيد حررب،  رإن “     العمل                        ريخ تصكي  امن    تو يف    من خ
                                                                                  ليس  ما إذا كان حيق ل  بدل الوظيفة اما  من عدم ، بل ر ض منك  نثر رجعي اململغ املنابق  ”      ي ا 

                                                  اعتمرررارا مرررن خريرررخ توقيرررق تو ررريف الوظيفرررة  املرررا أن م امررر      ٢٢                                للمعررردل الصررركي  لرمرررز التصرررنيف امل رررأ 
  . “                              استغرقت ا الوكالة لتصكي  خنئ ا                              غيف خال   ة السنتني والنصف ال           وعمل  مل تت

                                         وتتمينرل قضريت  أمرام حمكمرة ا ونرروا للمنازعرات                             السيد حرب هلا أسماوا املوجمرة.             ونر  أن حجة  -    ٤٢
      كرررانون      ٠                                                                          أن الوكالرررة أخنررر ت   ر ضررر ا منكررر  أعلررريل معررردل لمررردل الوظيفرررة امرررا  نثرررر رجعررري إ  

                         ويننوي ادعاؤ  عليل اختاس                               امل ام نفس ا مني ذلك التاريخ.                   رغم أن  كان ي دي      ٤١٠٠           ا ول/ديسمرب 
     تملررغ    ٠                                                                            كمريف جرردا  يمررا يتصررل اب جررر، نظرررا  ن نسررمة برردل الوظيفررة امررا  مبعرردل رمررز التصررنيف امل ررأ 

  .  ٤ ئ         املائة       0٢.٠2     تملغ     ٢٢     امل أ                                                    املائة،   حني أن تلك النسمة عند معدل رمز التصنيف     ٠2
                  ريرة السرابقة وحمكمرة                                                               القرارات اإلدارية ال  جيوز النعن  ي ا هي موضوع اختصا  احملكمرة اإلدا -    ٤2

  :  ٢ ئ                          كمة اإلدارية السابقة ما يلي                        و  قضية أندرونوس ذكرت احمل  .   0 ئ        االستئناس
                      يررق نظررم القررانون اإلداري        وتتفررق مج         حمررل نررزاع.    “    داري         القرررار اإل ”             ال تشرركل ماهيررة   …   

                         س واحررررد   قضررررية  رديررررة حمررررددة                            هررررو قرررررار تتخرررري  اإلدارة مررررن  ررررر    “         ار اإلداري     القررررر  ”       علرررريل أن 
                   وابلتررا ،  ررإن القرررار                              نيررة مماشرررة   النظررام القررانوف.                                  إداري اختيرراري ، يرر دي إ  آار قانو      ئ عررل

                                                                                 اإلداري يتميز عن اإلجرا ات اإلدارية ا خر ، من قميل اإلجررا ات الر  تتمترق بسرلنة تنظيميرة 
                             لريس هلرا آار قانونيرة مماشررة.     ط                                          عادةط ابسم القواعد أو اللوائ  ، وعن اإلجرا ات ال            شار إلي ا  ج ئيج 

                                                                                إن ما مييز القرارات اإلدارية هو أن اإلدارة هي ال  تتخيها، وهي قرارات من  رس واحد       وليا
     و                                         وتنموق   حاالت  ردية، وختلف آارا قانونية مماشرة.

                                  ، حررررددت حمكمررررة االسررررتئناس ماهيررررة القرررررار          Anda    ti Amwayi                          القضررررية ا ساسررررية للموظررررف  -    ٤٢
  :  2 ئ                            القابل للنعن عليل النكو التا         اإلداري

                                                                          ما هو القرار اإلداري اليي ميكن استئنا   أو النعن  ي ، مق مراعاة تنوع سياقات   …   
      السر ل                                                                                  القرارات اإلدارية واختا  ا؟  يما يتعلق ابلتعيينات وال قيرات واإلجررا ات الت ديميرة، مرن 

__________ 

  .                                                      من النلب اليي وج   السيد حرب إ  حمكمة ا ونروا للمنازعات   ٤       الفقرة    ٤ ئ 

 See Reid v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-563, para. 32   0 ئ 

citing Former Administrative Tribunal Judgment No. 1157, Andronov (2003).  

  .Former Administrative Tribunal Judgment No. 1157, Andronov (2003)   ٢ ئ 

  ,Andati-Amwayi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-058   2 ئ 
paras. 17 to 19.  
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                                                                                   ديد ماهية القرار اإلداري القابل للنعن  ن هي  القرارات هلا أتثيف مماشرر علريل شررو/ لتعيرني 
                       أو عقد عمل املوظف املعىن.

                                                            و  حررراالت أخرررر ، قرررد تكرررون سررراالت تنميرررق القررررارات اإلداريرررة سررراالت عامرررة   …   
                    اإلداريررررة. وعلرررريل الرررررغم      هررررداس                                                  وتسررررعيل إ  تشررررجيق التنفيرررري الكفرررر  للغرررراايت والسياسررررات وا 

                                                                    تنفيرري القرررار قررد يفرررض بعررض الشرررو/ لكرري يررتمكن املوظررف مررن اارسررة حقوقرر ،  ررإن    أن   مررن
                                                   القرار ال ي ثر ابلضرورة عليل شرو/ تعيين  أو عقد عمل .

                                                                                ... وتتوقف ماهية القرار اإلداري عليل  ميعة القرار، واإل ار القانوف اليي اختي القرار   
                يل نتائج القرار.                   مبوجم ، كما تتوقف عل

                                    رإن املميرزات الرئيسرية للقررار اإلداري   ،   ٢ ئ                          و مرا أكدتر  احملكمرة   قضرية                وابختصار، وعليل نر -    ٤7
                                                                                          اماضق للمراجعة القضائية هو ضرورة أن يسفر هريا القررار عرن آار قانونيرة مماشررة علريل أحكرام وشررو/ 

                            تعيني أو عقد عمل املوظف املعأ.                                                   تعيني املوظف؛ وجيب أن ي ك القرار أثرا مماشرا عليل شرو/ 
                                                                         وجنررد أن حمكمررة املنازعررات أخنرر ت عنرردما مل تعترررب أن السرريد حرررب كرران ينعررن   قرررار حمرردد  -    ٤٢

                                  وبنا  عليل ذلك، جند أن حمكمة ا ونروا                           ما  ابملعدل ا عليل نثر رجعي.                          حيرم  من قمض بدل الوظيفة ا
           اجررر    ننررراأل                               حررررب مل حيررردد قررررارا إداراي ميكرررن إدر                      ط                     للمنازعرررات أخنررر ت قرررانوانط عنرررد المررر    أن السررريد 

                                                                           وكررران قرررار الوكالرررة برررر ض د رررق المرردل ابملعررردل العرررا  نثرررر رجعرري قررررارا إداراي تررررك أثررررا                   املراجعررة القضرررائية. 
                               ليل أحكام وشرو/ تعيني السيد حرب.                  واضكا وال لمس  ي  ع

                        مستو يا لشرو/ املقمولية.                                                        ون كد أن  لب السيد حرب أمام حمكمة ا ونروا للمنازعات كان -    ٤٩
                       وليلك  قد جن  االستئناس. -    0١
 

     احلكم  
                       ، وتعررراد القضررررية إ  حمكمررررة         UNRWA/DT/         2015/043  ج  د ج          ويجرررنقدضج احلكررررم رقررررم  ج  د            يجقمدرررل االسررررتئناس.  -    0٠

                                                             ا ونروا للمنازعات لكي ينظر قاض آخر   ا سماب املوضوعية للقضية.
 
 

  

__________ 

  .Lee v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-481, para. 49   ٢ ئ 
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          اإلنكليزية                         النسخة ا  لية ذات احلجية:

  .                          نيويورك، الوالايت املتكدة      ٤١٠٢          آذار/مارس     ٤٢      ررت    ج حج 
 

  توقيقئ  توقيقئ  توقيقئ
 القاضية واينربغ دي روكا القاضية تشامبان القاضي لوسيك، الرئيس

  
  .                          نيويورك، الوالايت املتكدة      ٤١٠٢         أاير/مايو     ٠0                  در    قلم احملكمة    ج أج 
 

        توقيق ئ 
                   لني، رئيس قلم احملكمة         ويتشانغ

 


