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ح[خطةميري  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/028-035                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/046 

Date: 23 November 2014 

Original:           English 
 

 

  كوزان فرانسواجان  حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

 

  

  عبد � وآخرون

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا*مم المتحدة )غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ينمحامي المدع

  دياب طبري

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا*مم  ") ضدون("المدع ثمانية موظفون محليونھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة )غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا*دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا*ونروا ("الُمدعى 

تطبيق سGلم رواتب جديدة للبنان بعد مسح الرواتب الذي أجِري في وھو قرار ، عليه")

   . 2012نوفمبر/تشرين الثاني 

  

  الوقائع 

 

ُعين السيد دياب طبري في وظيفة مسؤول شؤون  1989يونيو/حزيران  1اعتباراً من  .2

 1واعتباراً من  ." في مكتب إقليم لبنان بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدةBإدارية "

في دائرة التعليم في الوحدة  14ُرقي السيد طبري إلى الدرجة  2000ديسمبر/كانون ا*ول 

 ا)دارية.

 

ُعين السيد وسيم محمد عبد اللطيف في وظيفة معلم  2010سبتمبر/أيلول  18اعتباراً من  .3

 حاسوب في مدرسة المنصورة بموجب تعيين محدد ا*جل بدوام جزئي.

 

، ُعين السيد وليد حامد عبد � في وظيفة مسؤول 2012يناير/كانون الثاني  1اعتباراً من  .4

 ت غير محدود المدة. تدقيق مطالبات في الدائرة المالية بموجب تعيين مؤق

 

مساعد استقدام في دائرة الموارد البشرية بموجب تعيين مؤقت غير  ميريكان السيد حسين  .5

انتھت خدمته من الوكالة بموجب قاعدة النظام  2012أغسطس/آب  31محدود المدة. واعتباراً من 

 المعنية بالتقاعد ا)جباري.  2.109ا)داري للموظفين المحليين 
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ُعين السيد جھاد حسين قاسم في وظيفة آذن مدرسة  2013فبراير/شباط  18من اعتباراً  .6

سنوات من الخدمة  10في مدرسة القدس ا)عدادية بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة بعد إتمام 

 مع الوكالة. 

 
دخل السيد طارق جعجع في خدمة الوكالة في وظيفة  2013يناير/كانون الثاني  1في  .7

 بموجب عقد مياومة في وظيفة مساعد مالي.  ظرفي وظفمساعد مؤقت وم

 
دخل السيد نھال حموري سلك الخدمة في الوكالة في  2013يناير/كانون الثاني  2في  .8

 والمتعاقدين.  ا-ستشاريينالحاكم -ستخدام  29بموجب التوجيه التنظيمي وظيفة باحث اجتماعي 

 
السيد فادي واكد عامل بموجب عقد مياومة يعمل في مستودع في تحميل وتنزيل الكتب  .9

 ولوازم المدارس. 

 
أجرت الوكالة مسح رواتب في مكتب إقليم لبنان، وقد  2012في نوفمبر/تشرين الثاني  .10

وخدمات التعويض وا)دارة. وجمع فريق تكّون فريق المسح من موظفين من دائرة الموارد البشرية 

المسح معلومات من حكومة لبنان بشأن الرواتب والمنافع وشروط الخدمة بشأن الموظفين المدنيين 

 اللبنانيين. 

 
أطلع فريق المسح اتحاد الموظفين المحليين وإدارة  2012نوفمبر/تشرين الثاني  14في  .11

وظفين المحليين ا)قليم على إجراءات المسح ومنھجيته وتحليله. وفي ذلك اليوم نفسه أرسل اتحاد الم

رسالة إلى المفوض العام ومدير عمليات ا*ونروا في لبنان يقول فيھا إّن فريق المسح لم يتطرق 

 بصورة كافية إلى جميع مطالبھم. 

 
أعلن المفوض  2013فبراير/شباط  18المؤرخة  146بموجب المذكرة التوضيحية رقم  .12

 2013فبراير/شباط  19إقليم لبنان. وفي العام زيادة في الرواتب للموظفين المحليين في مكتب 
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المعني بسGلم الرواتب الجديدة )قليم  01/2013ُنشر التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقم 

 لبنان. 

 
طلب السيد طبري مراجعة "لنتيجة مسح  2013أبريل/نيسان  16بموجب رسالة مؤرخة  .13

طلب ستة من المدعين (السيد عبد � والسيد عبد  2013أبريل/نيسان  19الرواتب ا*خير". وفي 

والسيد جعجع والسيد قاسم والسيد واكد) مراجعة قرار لـ"نتيجة مسح اللطيف والسيد حموري 

طلب  2013أبريل/نيسان  19. وفي 146المذكورة في المذكرة التوضيحية رقم  الرواتب ا*خير"

 إليه بأثر رجعي. إجمالي مراجعة قرار لقرار الوكالة القاضي بعدم دفع مبلغ  ميريالسيد 

 
رّدت نائبة المفوض العام على طلب السيد طبري لمراجعة القرار  2013مايو/أيار  21في  .14

 في لبنان.  2012في نوفمبر/تشرين الثاني  اتب الذي أجريروثبتت مسح ال

 
باستثناء السيد  –كرر سبعة من المدعين  2013يونيو/حزيران  21بموجب رسالة مؤرخة  .15

طلب السيد  2013يونيو/حزيران  24طلباتھم لمراجعة القرار. وبموجب رسالة مؤرخة  –طبري 

 . 2013مايو/أيار  21طبري من نائبة المفوض العام إعادة النظر في رّدھا المؤرخ 

 
أعلم المساعد الخاص لنائبة  2013يوليو/تموز  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

بقيت  2013مايو/أيار  21لة نائبة المفوض العام المؤرخة المفوض العام السيَد طبري أّن رسا

 القرار النھائي للوكالة. 

 
أقر مدير شؤون ا*ونروا في لبنان تسلّم  2013يوليو/تموز  24بموجب رسالة مؤرخة  .17

 ستة من طلبات المدعين لمراجعة قرار (باستثناء طلب السيد طبري والسيد قاسم). 

 
 دعاواھم أمام المحكمة.  ةالثمانيع المدعين رفع جمي 2013أغسطس/آب  18في  .18

 
رفع الُمدعى عليه طلبات منفصلة إلى المحكمة يطلب فيھا  2013سبتمبر/أيلول  27في  .19

 ا)ذن للمشاركة في ا)جراءات وتمديد الوقت لرفع ردوده على الدعاوى. 
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أكتوبر/تشرين ا*ول  29) المؤرخ UNRWA/DT/2013( 104بموجب ا*مر رقم  .20

 . البالغ عددھا ثمانيةدمجت المحكمة جميع القضايا  2013

 
أكتوبر/تشرين ا*ول  30) المؤرخ UNRWA/DT/2013( 105بموجب ا*مر رقم  .21

نوفمبر/تشرين  6منحت المحكمة ا)ذن للُمدعى عليه لرفع رّده الموحد في موعد أقصاه  2013

 . 2013الثاني 

 
 رفع الُمدعى عليه رداً موحداً. 2013نوفمبر/تشرين الثاني  6في  .22

 
  

  حجج المدعي 

 
  ) الحجج التالية: ميرييقدم سبعة من المدعين الثمانية (باستثناء السيد  .23

 

)i(  إّن مسح الرواتب الذي أجرته ا*ونروا لم يعتبر ا*جر ا*دنى الذي

حددته الحكومة اللبنانية ا*ساَس لحساب سلم الرواتب وا*جور، 

في لبنان  1والخطوة  1علماً أّن راتب موظفي ا*ونروا على الدرجة 

 أقل من الحد ا*دنى ل]جور الذي حددته الحكومة اللبنانية؛ 

)ii(  المقبوض أعلى من الحد ا*دنى ل]جور بسبب سعر لئن كان الراتب

الصرف المؤاتي إ-ّ أّن ھذا ليس عذراً *ن يكون الراتب ا*ساسي 

أقل من الحد ا*دنى ل]جور. وفي حال إجراء تصحيح في الحد 

ؤثر ذلك في ي) فس1والخطوة  1ا*دنى ل]جور للوكالة (الدرجة 

 المدعين *ّنه ا*ساس في سلم الرواتب؛ 
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)iii( ت منفصلة في حساب الراتب، وينبغي توفير لGوة مواصGم ُتشمل ع

ھذه العGوة لموظفي ا*ونروا تماشياً مع العGوة التي تقدمھا الحكومة 

 اللبنانية؛ 

)iv(  ما زالت  1والخطوة  1ليس صحيحاً *ّن الدرجة  إجماليدفع مبلغ

 تقع دون الحد ا*دنى ل]جور و- تشمل عGوة المواصGت؛ 

)v( 2012ريخ سريان سلم الرواتب الجديد، أي سبتمبر/أيلول إّن تا ،

ليس صحيحاً وقد نجم عن ھذا خسارة في قيمة رواتب المدعين؛ 

 ؛ و2012وينبغي أن يكون تاريخ السريان فبراير/شباط 

)vi(  .ينبغي دفع فائدة عن التأخير في دفع الزيادة في الرواتب 

   

 

 ما يلي: المدعون السبعةيلتمس  .24

  

)i(  ليرة لبنانية على  675.000تعديل الحد ا*دنى ل]جور إلى مبلغ

 ؛ 1والخطوة  1الدرجة 

)ii( ) تGوة إضافية بدل المواصGليرة  176.000أن تدفع الوكالة ع

عن كل يوم عمل) ليتم شمولھا في سلم  8.000لبنانية شھرياً أو 

  1الرواتب؛ 

)iii( ليكون  ا*ثرة أن تعيد الوكالة النظر في تاريخ الزيادة رجعي

 ؛ و2012فبراير/شباط 

)iv( التأخير في دفع الرواتب.  أن تدفع الوكالة فائدة بدل 

 

 الحجج التالية: ميرييقدم السيد  .25

                                      
1
  يلتمس السيد عبد اللطيف نصف عGوة السفر *ّنه موظف بدوام جزئي.  
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)i( بأثر رجعي إلى  إجمالية دفع مبلغ ئاشترطت الوكالة بصورة خاط

 ؛ 2012الموظفين المستحقين الدفع اعتباراً من سبتمبر/أيلول 

)ii(   اً في الوكالة وكان في الخدمة من فبراير/شباط عام 20عمل

 مبلغالوبذلك يكون مستحقاً لتسلم  2012إلى أغسطس/آب  2012

 ؛ وا)جمالي

)iii(  .ينبغي أن ُتدفع إليه فائدة عوضاً عن التأخر 

 

 ما يلي:  ميرييلتمس السيد  .26

  

)i( "؛ إليه دفع فائدة عن التأخر في دفع "استحقاقاته 

)ii( زيادة الرواتب  2012فبراير/شباط  أن ُتدفع إليه بأثر رجعي من

 ؛ و2012التي طرأت بموجب سلم الرواتب الجديد لسبتمبر/أيلول 

)iii(  تعديل مكافأة انتھاء الخدمة واستحقاقاته في صندوق ا-دخار بموجب

 .2012سلم الرواتب الجديد لسبتمبر/أيلول 

  

  حجج الُمدعى عليه 

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .27

  

)i(  دعاوى السيد حموري والسيد جعجع والسيد واكد - تستوفي شروط

المقبولية من حيث ا-ختصاص الشخصي *ّن المدعين الثGثة ليسوا 

موظفين وبذلك - يكون لمحكمة ا*ونروا للمنازعات الو-ية 

 لGستماع لقضاياھم؛ 
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)ii(  الدعاوى الثمانية كلھا غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث

 ص الموضوعي *ّنھا - تطعن في قرار إداري قابل للطعن؛ ا-ختصا

)iii( بموجب حكم Andronov  ھو قرار ذو انطباق فإن القرار ا)داري

فردي. وفي القضية الحاضرة يطعن المدعون في نتائج مسح 

الرواتب الساري على جميع الموظفين المحليين في مكتب إقليم 

 لبنان؛ 

)iv( 2012فمبر/تشرين الثاني اتسم مسح الرواتب الذي أجري في نو 

 بطبيعة تنظيمية وبذلك فإّن انطباقه انطباق عام؛ 

)v(  ستئناف رقمG2010إّن حكم محكمة ا*مم المتحدة ل-UNAT-030 

Tabari    ليس سابقة يعتد بھا؛  

)vi(   اُتخذ قرار نشر سلم رواتب جديد في مكتب إقليم لبنان بصورة

 مراعية ل]صول؛ و

)vii(  نتصاف الذيGينشده المدعون. - أساس ل 

  

 

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعين جملة وتفصيGً وأن ترد الدعاوى  .28

 بكاملھا. 

  

  ا&عتبارات

 

السيد واكد والسيد حموري والسيد جعجع والسيد  ميطعن سبعة من المدعين الثمانية (وھ .29

)قليم طبري والسيد قاسم والسيد عبد اللطيف والسيد عبد �) في قرار تطبيق سلم رواتب جديد 

في  ميري. ويطعن السيد 2012بعد مسح الرواتب الذي أجِري في نوفمبر/تشرين الثاني  لبنان

 بأثر رجعي بعد مسح الرواتب. إجماليالقرار القاضي بأ-ّ ُيدفع إليه مبلغ 
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 104تشير المحكمة إلى أّن ھذه الدعاوى الثمانية ُدمجت بموجب ا*مر رقم  .30

)UNRWA/DT/2013 ّنھا كلھا تقدم أسساً مشتركة للطعن، لكن ليست جميع الدعاوى* (

، ولذلك ستستعرض المحكمة بصورة مستقلة المسائل التي ميريمتطابقة و- سيما دعوى السيد 

  ثيرت بصورة منفصلة.   أ

  

  المقبولية من حيث ا-ختصاص الشخصي

 

 3.11من النظام ا*ساسي للمحكمة المبين في النظام ا*ساسي للموظفين رقم  2تنص المادة  .31

 على ا^تي: 

  

  

تختص محكمة ا*ونروا للمنازعات في ا-ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا*فراد  .1

وتختص أيضاً في  المسؤول التنفيذي ا*ول ل]ونرواضد المفوض العام بصفته 

  ، من ھذا النظام ا*ساسي...1الفقرة  ،3إصدار ا*حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 

  

 *    *    *  

   3المادة 
  

  من ھذا النظام ا*ساسي، يجوز أن يرفع الدعوى:  1الفقرة  2بموجب المادة 
  

  أي موظف من موظفي ا*ونروا؛   ) أ(
  بق من موظفي ا*ونروا...أي موظف سا  ) ب(

  
  

 1ي سلك الخدمة في الوكالة ف )UNRWA/DT/LFO/2013/031دخل السيد جعجع ( .32

 من عقد السيد جعجع على ما يلي: 7. وتنص الفقرة 2013يناير/كانون الثاني 
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توفير الخدمات بموجب ھذا العقد سيكون لك المركز القانوني لمتعاقد مستقل  في

وستقدم الخدمة بصفتك الشخصية. ولن تعتبر بأي حال موظفاً أو موظفاً محلياً في 

الوكالة، ولن ينطبق عليك النظامان ا*ساسي وا)داري للموظفين في الوكالة و- 

يين المعينين بموجب النظام ا)داري شروط الخدمة السارية على الموظفين المحل

  للموظفين المحليين. 

  

  استناداً إلى كتاب تعيين السيد جعجع فإّن من الواضح أّنه متعاقد مستقل وليس موظفاً.  

 

ً حيث إن السيد جعجع ليس موظفاً أو موظف .33 ً سابق ا ، فG تملك المحكمة الو-ية من حيث ا

 وبالتاي فإّن دعواه غير مستوفية لشروط المقبولية.ا-ختصاص الشخصي -ستعراض دعواه؛ 

 

) غير (UNRWA/DT/LFO/2013/030يجب أيضاً اعتبار قضية السيد حموري  .34

من البنود والشروط  1.4مستوفية لشروط المقبولية *ّنه استشاري وليس موظفاً. وتنص الفقرة 

 على ا^تي:  29العامة لعقده من فئة التطوير التنظيمي 

 

صاحب المركز القانوني لمتعاقد مستقل، ولن يعتبر بأي  ا-ستشاري/المتعاقدسيعتبر 

  شكل موظفاً...

  

 
؛ و- يعتبر موظف موظف مياومة )(UNRWA/DT/LFO/2013/035السيد واكد  .35

من النظام ا*ساسي للمحكمة. وعليه، ونظراً إلى  2المياومة موظفاً و- موظفاً سابقاً بموجب المادة 

المبينة أعGه، - تملك المحكمة الو-ية القضائية من حيث ا-ختصاص الشخصي ا*سباب 

 تكون الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية.  ا-ستعراض ھذه الدعوى، وبھذ
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  المقبولية من حيث ا-ختصاص الموضوعي

 

والسيد عبد اللطيف  )(UNRWA/DT/LFO/028عبد �  في قضايا السيد .36

UNRWA/DT/LFO/029) والسيد قاسم (UNRWA/DT/LFO/032) والسيد طبري (

UNRWA/DT/LFO/034) فإّن المسألة ا*ولى الواجب على المحكمة النظر فيھا ھي ماھية (

القرار المطعون فيه فعGً. ويشير المدعون ا*ربعة رسمياً إلى أّنھم - يطعنون في سياسة ا*جور، 

على أّنھا القرار المطعون فيه. وقد أعلنت  146رقم  بيد أّنھم جميعاً يذكرون المذكرة التوضيحية

عن زيادة في الراتب للموظفين المحليين في إقليم لبنان بعد مسح  146المذكرة التوضيحية رقم 

في التعميم الجديد ، كما ُنشر سلم ا*جور 2012الرواتب الذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني 

تماماً أّن المدعين . ولدى قراءة الدعاوى يتجلى 01/2013الموجه إلى الموظفين المحليين رقم 

 يطعنون في الواقع في سGلم الرواتب الجديدة )قليم لبنان المنشورة في التعميم.

  

يزعم الُمدعى عليه عدم إمكانية الطعن في ھذا النوع من القرارات أمام المحكمة *ّنه ليس  .37

 المقبولية أو-ً.  قراراً إدارياً؛ ولذلك ستنظر المحكمة في مسألة

 
بحسب فقه المحكمة ا)دارية ل]مم المتحدة، وھي محكمة سابقة، وھو فقه تكرر في حكم  .38

فإّن تعريف القرار  UNAT-2013-304 Al Surkhi et alمحكمة ا*مم المتحدة لGستئناف 

 ا)داري ھو كما يلي: 

 
  

ھو قرار أحادي الجانب تتخذه ا)دارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) 

ُيحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعليه، يختلف القرار ا)داري عن 

ا*فعال ا)دارية ا*خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادًة بالنظام 

م ا*ساسي للموظفين)، وكذلك عن تلك التي - نتائج ا)داري للموظفين أو النظا

قانونية مباشرة لھا. وبناًء على ذلك، تتسم القرارات ا)دارية بأّن ا)دارة تتخذھا، 
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(الحكم وبأّنھا أحادية الجانب، وذات انطباق فردي، وتحمل نتائج قانونية مباشرة. 

 1213رقم  ، وھو مقتبس في الحكمAndronov (2003)في قضية  1157رقم 

    ). Wyss (2004)في قضية 

 

في  اً مطعون فيه ھو القرار الذي نشر بموجبه المفوض العام سلم رواتب جديدالقرار ال .39

الرواتب الجديد ھذا على جميع  . وسينطبق سلم2012سبتمبر/أيلول  1مكتب إقليم لبنان اعتباراً من 

الموظفين الحاليين والمستقبليين في لبنان، وھو قرار ذو نظام عام وليس انطباقه فردياً. وقد استخدم 

 المفوض العام باتخاذه ھذا القرار سلطته التنظيمية وبذلك - يكون القرار قراراً إدارياً قابGً للطعن.

  

الذي  UNAT-030 Tabari-2010ن الحكم  يمكن تمييز القضايا متقدمة الذكر ع .40

قررت فيه محكمة ا-ستئناف مقبولية الدعوى. وفي تلك الدعوى طلب السيد طبري تصحيح 

 عGوته، وھي عGوة المھنة الخاصة، زاعماً أّنه تعرض للتمييز شخصياً.  

 
 في القضية الحاضرة يطلب المدعون مراجعة إدارية لنتيجة مسح الرواتب ا*خير وليس .41

مراجعة إدارية لراتبھم المقبوض، أي قسائم الرواتب، أو لرفض الوكالة تعديل رواتبھم. ويقول كل 

مدع من المدعين "إذا ربحت الطعن فسيؤثر ذلك في موظفين آخرين في الوضع نفسه"، بيد أّن من 

لبنان والذي الجلي أّنھم يحاولون تعديل سلم الرواتب الساري على جميع الموظفين المحليين في إقليم 

 قرره المفوض العام.

 
عGوة على ذلك - يطلب المدعون مبلغاً من المال أو أي تعويض. وعندما تنظر المحكمة  .42

في شرعية قرار إداري فردي قد تقرر أّن القاعدة الداعمة للقرار المطعون فيه غير شرعية لكن - 

 ي ويجب احترام ھذا احتراماً صارماً. يجوز لھا فسخ القاعدة، فسلطة المحكمة مقيدة بنظامھا ا*ساس

 
بناًء على ذلك، - تستوفي الدعاوى آنفة الذكر شروط المقبولية من حيث ا-ختصاص  .43

 الموضوعي.
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   UNRWA/DT/LFO/2013/033 ميريالسيد 

 
إليه بموجب التعميم  إجماليبموجب دعواه في قرار عدم دفع مبلغ  ميرييطعن السيد  .44

وزيادة الراتب المبينة في المذكرة التوضيحية رقم  1/2013محليين رقم الموجه إلى الموظفين ال

 . 2012أغسطس/آب - لفترة العمل فبراير/شباط 146

 

ردي *ّنه يقضي بعدم ففي ھذه القضية ترى المحكمة أّن القرار المطعون فيه قرار إداري  .45

 دفع مبلغ فعلي من المال إلى موظف سابق. 

 

 2012سبتمبر/أيلول  1تبدأ من  ن يحددان زيادة في الراتباالتعميم والمذكرة المذكور إنّ  .46

 . 2012سبتمبر/أيلول  1إلى جميع الموظفين الذين كانوا في الخدمة في  إجماليوأقرتا دفع مبلغ 

 
 1ـولذلك لم ُيدفع إليه المبلغ ا)جمالي ل 2012أغسطس/آب  31في  ميريالسيد تقاعد  .47

، ويقارن المدعي وضعه بصفته موظفاً عمل للوكالة مدة عشرين عاماً بوضع 2012ل سبتمبر/أيلو

 يستحق مبلغاً تناسبياً.  2012موظف اسُتقدم في مايو/أيار 

 

يتمتع المفوض العام بسلطة اجتھادية واسعة لوضع القواعد والبت  وفي شأن تحديد الرواتب .48

الوحيد الذي عليه احترامه ھو القاعدة القائلة:  بشأن زمن وكيفية إجراء الدفع بأثر رجعي. والمبدأ

، وھذا يعني وجوب النظر في شأن الموظفين الذين في المساواة في ا*جر عن ا*عمال المتساوية""

لم يكن  2012أغسطس/آب  31في  ميريالوضع نفسه بطريقة متساوية. ونظراً إلى تقاعد السيد 

الذين واصلوا الخدمة  2012ن اسُتقدموا في مايو/أيار في الوضع نفسه الذي كان فيه الموظفون الذي

إّن زيادة الرواتب للموظفين العاملين في مكتب إقليم لبنان أصبحت . 2012سبتمبر/أيلول  1بعد 

لكن كان يحق للمفوض العام تحديد فئة الموظفين المؤھلين لتسلّم  2012سبتمبر/أيلول  1سارية في 
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وجود عدم إنصاف في القرار المطعون فيه ويجب  ميريعي السيد المبلغ ا)جمالي، ولم يثبت المد

  رّد دعواه. 

  

 

  

  الخ)صة

 
 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .49

  

  وى مردودة. االدع

  

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

   2014 نوفمبر/تشرين الثاني 23 بتاريخ

 

  

  2014نوفمبر/تشرين الثاني  23 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


