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                               القاضية روزالني تشامبان، رئيسة    
                                                                          تنظرر ككمرة اممرم املت ردة لنسررتئناة اككمرة االسرتئناةئ ا االسرتئناة واالسرتئناة املضرراد  -   1

         املنازعرررا                   ، الصرررادر عررر  ككمرررة         UNRWA/DT/         2016/021        حلكرررم رقرررم                            املعروضرررني علي رررا، فيمرررا يتعلررر  اب
                                                                                     التابعرررة لوةالرررة اممرررم املت ررردة  ااثرررة وتشرررنيني النلئرررني الفلسررر ينيني ا الشرررر  امد  اككمرررة امونرررروا 

رر      يوسررف          ، ا قضررية     2016             حزيران/يونيرر      1٣     ان ا                                                   للمنازعررا  أو امونررروا والوةالررة، علرر( الترروا ئ، ا عم 
     وقرردم   .                           ئررني الفلسرر ينيني ا الشررر  امد                                     لوةالررة اممررم املت رردة  ااثررة وتشررنيني النل                ضررد املفرروض العررام

      املضراد        تئناف   سر                    ، وقردم املفروض العرام ا    2016          متوز/يولير      11                                    السيد مازن كمد كمود يوسف استئناف  ا 
               ، مرررةرة لوابيررة     2016            أيلول/سررمتم      19    ، ا     أيضررا                  وقرردم املفرروض العررام   .    2016            أيلول/سررمتم      19  ا 

      املضررراد        سرررتئناة  ال                            مل يقررردم أذ مررررةرة لوابيرررة علررر( ا                                        علررر( اسرررتئناة السررريد يوسرررفي لكررر  السررريد يوسرررف
              للمفوض العام.

 
 الوقائع واإلجراءات

                                                     ، بررردأ السررريد يوسرررف اودمرررة ا امونرررروا بصرررفت  ةمررر  عمرررال عرررامني     191٧           شرررمارب/ف اير    2  ا  -   2
           اعتمرارا مر    ،  9         ، الدرلرة  6                                                    ، ا مكتب الضفة النربية امليداين. ومتر  ترقيتر   ا الرتمرة  1         ، الدرلة  5       ابلرتمة 

                                       ، مت  ترقيت   ا منصب موظف م  فئة اودما      1995         آب/أاس س    1     . وا     1995           شمارب/ف اير    1
                    ، الحظ السيد يوسف أن     1996         أاير/مايو     ٣0     . وا  ٣         ، الدرلة  9                   ، مث الحقا  ا الرتمة  1              العامة ابلرتمة 

                    ردا علرر( ال لررب الر رري                             ئ                                      عررن   يتعلرر  بشررنني وظيفترر  قررد نئشررر ا ادرائررد، وذلررر دون  خ ررار  ابممررر. و 
                                                  ئ                               الرذ قدم  السيد يوسف لل صرول علر( تفسر  لررلر ا عرنن، قئردم لر   شرعار مكتروب فرد اليرد يفيرد 
                                                                                أبن منصم  سيكون هو موظف شؤون صيانة آال  ابلرتمة نفس ا اليت ةان يشنني هبا منصب موظف م  

                 ضرررم  وظرررائف املررروارد                                                                 فئرررة اوررردما  العامرررة. لكررر  وظيفرررة موظرررف شرررؤون صررريانة آال  مل تكررر  مدرلرررة  
                                                                         المشرية اواصة ابلوةالة، عل( الرام م  أن  قيني للسيد يوسف  ن  سيتم  نشاؤها.

        ، ومبرترب  ٧                                                                وا اضون ذلر، شنني السيد يوسف وظيفة مصلح آال  ماراض الصريانة ابلرتمرة  -   ٣
  ص                                                     . وةرران السرريد يوسررف يسرر ل، بشرركني دورذ، عرر  التصررنيف امل ص رر 9                          يعررادل مرتررب املوظررف ا الرتمررة 

                                                      ، أبلنت  شعمة التعويضا  وخدما  ا دارة التابعة لألونروا     2012                 ةانون امول/ديسم        11            لوظيفت . وا 
  .  11                                                             أن املسم( الوظيفي ادديد ملنصم  سيكون هو مشرة خدما  عامة ابلرتمة 

                                                       ، رفررا السرريد يوسررف دعرروك أمررام ككمررة امونررروا للمنازعررا  ي عرر      2015         أاير/مررايو     1٧   وا  -   2
                  وبعردم من ر  تعويضرا     12              بردال مر  الرتمرة     11                                               القرراري  املتعلقرني دعرادة تصرنيف وظيفتر  ا الرتمرة       في ا ا

                                                                              ع  الت خ  ا اختاذ قرار بش ن  عادة تصنيف وظيفت . وقدم املفوض العام مرةرة لوابية.
                                        ، أصررررررررررررردر  ككمرررررررررررررة امونرررررررررررررروا للمنازعرررررررررررررا  احلكرررررررررررررم رقرررررررررررررم     2016             حزيران/يونيررررررررررررر      1٣   وا  -   5

UNRWA/DT/         2016/021           الرررذ أيررد قرررار  عررادة تصررنيف وظيفررة السرريد يوسررف ابعتمارهررا وظيفررة مشرررة                                                               
                                                                ، ومن رر  تعويضررا عرر  فررر  املرتررب ملرردة سررنة واحرردة، بررني املرتررب الرررذ تقاضررا    11                  خرردما  عامررة ابلرتمررة 

         الررذ ةران                                ، خمصوما من  بدل الوظيفة اورا،،  11                                        واملرتب الرذ ةان ينمني أن يتقاضا  ابلرتمة    9       ابلرتمة 
                                                      . وحكمر  ككمرة امونرروا للمنازعرا  للسريد يوسرف أيضرا بتعروي   9 ئ                             يئدفا لر  عرنوة علر( مرتمر  ابلرتمرة 
                              دوالر م  دوالرا  الوالاي  املت دة.   2     000                            ع  الضرر املعنوذ مبملغ مقدار  
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     ضادا                                                           ، قدم السيد يوسف استئنافا، فيما قدم املفوض العام استئنافا م    2016          متوز/يولي      11   وا  -   6
                                                           . وقرررردم املفرررروض العررررام مرةرترررر  ادوابيررررة علرررر( اسررررتئناة السرررريد يوسررررف ا     2016            أيلول/سررررمتم      19  ا 
                                                              ي لك  السيد يوسف مل يقدم مرةرة لوابية عل( استئناة املفوض العام.    2016            أيلول/سمتم     19
 

 احليثيات
     952-    2016                                     ، أسرند رئرريس ككمررة االسرتئناة القضررية رقررم     201٧                  ةرانون الااين/ينرراير       10  ا  -   ٧

                                   ا هيئة حكم ا ككمة االسرتئناة للنظرر   -                                                استئناة السيد يوسف واالستئناة املضاد للمفوض العام 
                  في ا و صدار احلكم.

         ا واقرا         اسرتنادا  ”                                      ، قردم السريد يوسرف ملتمسرا لسر ب اسرتئناف      201٧           شمارب/ف اير     1٣   وا  -   1
  . “    نروا                                                     مفاد  أن تسوية داخلية ... ]قد[ مت االتفا  علي ا ما امو 

                                                       ، قدم املفوض العام ملتمسرا لسر ب اسرتئناف  املضراد، حيرد أفراد     201٧           شمارب/ف اير     15   وا  -   9
                                                                       أن املست نف قد قدم ملتمسا لس ب اسرتئناف ، مل يعرد املسرت نف علير  يرارب ا املضري     حيد  ”        مبا يلي: 

   “.                                                           ا استئناف  املضاد، وهو يع ي مبولم   شعارا بس ب االستئناة املضاد
  .  “                                           محررد ال ررفني أن يسر ب اسرتئناف  مبقررد تقردمي  شررعار    جيروز  ”                    ص فقر  احملكمرة علر( أنر     ويرن -    10

                                                               سمب يستدعي  لزام ]أحد ال رفني[ مبواصلة استئناة مل يعد يعتر   ضرروراي    أذ  ”                    وةما ذةر : ليس هناك 
         رئيس                                                              وعلي ، حيارب علما بس ب االستئناة واالستئناة املضاد، مما يستتما تولي   . ئ1 ا “            ا سيا  قضيت 

  . ئ2 ا   952-    2016                         القلم  ا  ان  القضية رقم 
 

 منطوق احلكم
                                 يول   رئيس القلم  ا  ان  القضية. -    11
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

         شرودرذ ضرد       قضرية        ي انظرر 2          ئ، الفقرة     2015 ا     22٣           ، اممر رقم                                    ابراةوننا  ضد اممني العام لألمم املت دة     قضية   ئ1 ا 
  .   UNAT    -441-    2014           ، احلكم رقم                       اممني العام لألمم املت دة

         شررودرذ ضررد      قضررية     ي و    UNAT    -515-    2015           ، احلكررم رقررم                                           فررون ديررر شررولنمورأل ضررد اممررني العررام لألمررم املت رردة     قضررية   ئ2 ا 
       ، احلكرم                                أومير  ضرد اممرني العرام لألمرم املت ردة     قضرية     ي و    UNAT    -441-    2014           ، احلكرم رقرم                       اممني العام لألمم املت ردة

  .   UNAT    -413-    2014    رقم 
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                               ة امصلية وذا  احلقية: ا نكليزية   صين  ال
 
 

       كينيا. ب          ، ا ن ويب،     201٧          آذار/مارس     ٣1               صدر هرا اليوم، 
 اتوقيائ   

 رئيسةالقاضية روزالني تشامبان، 
 اتوقيائ

 القاضي رايكوس
 اتوقيائ

 القاضية هالفلد
  

              لوالاي  املت دة. اب             ، ا نيويورك،     201٧         أاير/مايو     26 ئ                 سئقني ا قلم احملكمة ا 
  
 اتوقيائ  

  قلمالويشينغ لني، رئيس 
 


