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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/12                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/039 

Date: 2 November 2014 

Original:           English 
 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                  :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  فحجان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا#مم المتحدة اتخذته قرار  ضد )"المدعي"(ھذه دعوى رفعھا ع7ء الدين فحجان  .1

 ("الُمدعى عليه")التي ُتعرف أيضاً باسم ا#ونروا !غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا#دنى 

وإحالته إلى  15على الدرجة  في مركز صحيبتمديد فترته التجريبية في وظيفة كاتب القاضي 

 برنامج فرصة التحسن.

  

  الوقائع 

 

، وّظفت الوكالة المدعَي بموجب تعيين 1996نوفمبر/تشرين الثاني  23بأثر يسري من  .2

. وفي 2والخطوة  1محدد ا#جل في وظيفة عامل نظافة في مخيم البقعة في ا#ردن على الدرجة 

، ُنقل المدعي بموجب ترقية إلى وظيفة كاتب في مركز وقاص الصحي في 2010يوليو/تموز  27

 شھراً.  12مع فترة تجريبية مدتھا  5جة ا#ردن على الدر

 
إلى المسؤول الطبي لمركز  2010ديسمبر/كانون ا#ول  29بموجب رسالة مؤرخة  .3

ھا رئيسة التمريض في المركز الصحي. وكرر وقاص الصحي، اشتكى المدعي من إساءة ارتكبت

 أرسلھا إلى رئيس المنطقة.  2011مايو/أيار  22المدعي شكواه بموجب رسالة مؤرخة 

 
، وّجه مسؤول الصحة في المنطقة كتاب لفت نظر إلى المدعي 2011مايو/أيار  31في  .4

برنامج إلى أيضاً إلى أّنه تقّررت إحالة المدعي سلوك غير مسؤول. وأشارت الرسالة ارتكاب بسبب 

 لمنطقة المدعيَ ، ذّكر رئيس ا2011يونيو/حزيران  12فرصة التحسن. وبموجب رسالة مؤرخة 

، علماً أّن النقاش جرى بحضور بشأن أداء عمله 2011مايو/أيار  25بالنقاش الذي دار بينھما في 

 مسؤول الصحة في المنطقة. 

 
، أعلم المسؤوُل الطبي في مركز وقاص 2011يونيو/حزيران  26بموجب رسالة مؤرخة  .5

يونيو/حزيران  30لة مؤرخة المدعي؛ وبموجب رسا عيوبالصحي مسؤوَل الصحة في المنطقة ب

  المبلّغ عنھا.   العيوبب ، أعلم مسؤول الصحة في المنطقة المدعيَ 2011
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إلى رئيس المنطقة، رفع المدعي شكويين  2011يوليو/تموز  16بموجب رسالة مؤرخة  .6

المسؤول الطبي ومسؤول الصحة في المنطقة في مركز وقاص الصحي وطلب تقديم كل من ضد 

 ؛ كما طلب إجراء تحقيق على يد لجنة محايدة. رسمية لهاعتذارات 

 
، رفع المدعي إلى مكتب ا#خ7قيات شكوى من ا+نتقام ضد 2011يوليو/تموز  18في  .7

، مركز وقاص الصحيل والمسؤول الطبي السابق ،ورئيس المنطقة ،مسؤول الصحة في المنطقة

  . والمسؤول الطبي الحالي للمركز

 
، أعلم رئيس المنطقة المدعَي أّن عملية 2011يوليو/تموز  31بموجب رسالة مؤرخة  .8

فرصة التحسن ألِغيت بيد أّن "مفھوم فرصة التحسن ما زال مطّبقاً". وُحّث المدعي على التركيز 

 أكثر على عمله وتحسين أداء عمله. 

 
دعي وأعطاه ، وّقع رئيس المنطقة على التقرير الدوري للم2011أغسطس/آب  6في  .9

بتمديد فترته التجريبية مدة ستة تدل على "موظف بأداء غير ُمرٍض"، وأوصى  " التي1ع7مة "

 أشھر. 

 
، أعلم مسؤول الصحة في المنطقة مسؤوَل خدمات الموارد 2011أغسطس/آب  15في  .10

وأوصى بناًء على ذلك بتمديد الفترة التجريبية  البشرية في ا#ردن أّن أداء المدعي غير ُمرٍض 

ستة أشھر. وأوصى مسؤول الصحة في المنطقة أيضاً بتطبيق برنامج فرصة التحسن  ةللمدعي مد

 على المدعي. 

 

 ، ذّكر رئيس المنطقة المدعَي أّن عليه2011أغسطس/آب  16بموجب رسالة مؤرخة  .11

 قات الواردة في التقرير. توقيع تقرير تقييمه حتى وإن لم يتفق مع التعلي

 
إلى رئيس المنطقة، طعن المدعي في  2011أغسطس/آب  17بموجب رسالة مؤرخة  .12

، 2011أغسطس/آب  24الع7مة التي حصل عليھا في التقرير الدوري. وبموجب رسالة مؤرخة 

 رّد مسؤول الصحة في المنطقة على رسالة المدعي. 
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أعلم مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في ، 2011أغسطس/آب  28بموجب رسالة مؤرخة  .13

الموارد البشرية في إقليم ا#ردن المدعَي بتمديد فترته التجريبية وببدء عملية رسمية ضمن برنامج 

 فرصة التحسن.

 
، رفع المدعي طلباً كتابياً لمراجعة القرار القاضي 2011أكتوبر/تشرين ا#ول  12في  .14

 28وفي عملية رسمية ضمن برنامج فرصة التحسن. بتمديد فترته التجريبية وبإحالته إلى 

  ، ثّبت مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن القرار. 2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 
ديسمبر/كانون ا#ول  11، و2011نوفمبر/تشرين الثاني  16بموجب مذكرات مؤرخة  .15

، رفع 2012مارس/آذار  11، و2012، وفبراير/شباط 2012يناير/كانون الثاني  11، و2011

إلى مسؤول إدارة ا#داء في إقليم ا#ردن تقاريَر تقدم المدعي في ظل برنامج فرصة مشرفو المدعي 

  التحسن. 

 
 ، رفع المدعي دعواه إلى المحكمة. 2012مارس/آذار  18في  .16

 
، رفع مشرفو المدعي إلى مسؤول إدارة 2012أبريل/نيسان  12مذكرة مؤرخة بموجب  .17

تقارير التقدم النھائية للمدعي في ظل برنامج فرصة التحسن. وبموجب  ا#ردنا#داء في إقليم 

، أعلم مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية في 2012أبريل/نيسان  22رسالة مؤرخة 

أّن العملية الرسمية ضمن برنامج فرصة التحسن انتھت وأّن أداء المدعي عاد  إقليم ا#ردن المدعيَ 

 وى مقبول. إلى مست

 
، أعلم مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في 2012أبريل/نيسان  25بموجب رسالة مؤرخة  .18

 الموارد البشرية في إقليم ا#ردن المدعَي أن تعيينه في وظيفة كاتب في مركز صحي قد ُثّبت. 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده وطلب إلى المحكمة رّد الدعوى. 2013يوليو/تموز  12في  .19
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 المدعيحجج 

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .20

  

i(  عدم تلقيه تدريباً كافياً ومستمراً لوظيفته الجديدة؛ كما أّنه طلب إلى مسؤول الصحة في

 المنطقة أن يحدد واجبات ومسؤوليات العمل لكل من رئيسة التمريض وله؛

ii(  لمركز وقاص الصحي في الفترة من السابق عن المسؤول الطبي جميع التقارير الصادرة

 "كاذبة ومزعومة ومبالغ فيھا"؛ 2011مارس/آذار  3إلى  2010أغسطس/آب  14

iii(  تقييم أدائه واستحق أن ُيثّبت في وظيفته؛وقع ظلم في 

iv(  كان ضحية تحرش، وسُيثبت ھذا تقريُر التحقيق الذي أجِري بعد شكواه إلى مكتب

 ا#خ7قيات؛

v( ولھذا رفض التوقيع عليه؛كان تقييم أدائه غير منصف ، 

vi( يمكن استخدام برنامج فرصة التحسن قبل نھاية فترة التجربة؛ و + 

vii(   ّب له القرار المطعون فيه اكتئاباً شديداً. سب 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .21

  

i( إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق وبأثر رجعي؛ 

ii( التعويض عن الضرر المعنوي والمالي الذي عاناه؛ 

iii(  وإلزامھم بإصدار اعتذار رسمي له.‘ المسؤولين المعنيين’معاقبة 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .22
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i(  الفترة التجريبية للمدعي مدة ستة أشھر وبإحالته إلى برنامج س7مة القرار القاضي بتمديد

وتوجيه شؤون  2.4فرصة التحسن، علماً أّن النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

يمنحان السلطة !نفاذ التمديد؛ كما أّن  A4/Part VII/Rev.7الموظفين المحليين رقم 

رض عملية فرصة التحسن عندما يكون سياسة إدارة ا#داء في ا#ونروا تجيز لXدارة ف

 أداء الموظف ضعيفاً؛

ii(  قرار من ھذا يمنح فقه محكمة ا#مم المتحدة ل7ستئناف الوكالَة سلطة اجتھادية واسعة +تخاذ

 إثبات وجود تحامل أو دافع غير سليم؛عبء ، ويقع على المدعي القبيل

iii(   حسب ا#صول، ورغم الجھد  موثقة عيوبُيثبت السجل أّن القرار المطعون فيه قام على

الذي بذلته الوكالة لمساعدة المدعي على التحسن إ+ّ أّنه واصل تقديم أداء بمستوى غير 

 ؛ ُمرٍض 

iv(  ترتب على المديرين اتباع مقاربة منھجية لتحسين أداء المدعي، و+ يشّكل فرض برنامج

 فرصة التحسن خ7ل الفترة التجريبية خل7ً إجرائياً؛

v(  بين الشكاوى  رتباطالمدعي قبل فترة طويلة من رفعه شكاواه، و+ ا عيوبلقد ُحددت

 والقرار المطعون فيه؛ 

vi( كان تقييم أداء المدعي تقويماً موضوعياً #داء المدعي؛ 

vii(  أساس ل7نتصاف الذي يطلبه المدعي، فقد واصل العمل في الوظيفة وُثّبت فيھا، مما +

 لسابق طلباً ب7 أساس؛يجعل طلبه للعودة إلى وظيفته بالوضع ا

viii( لم يعاِن المدعي أي ضرر؛ وعليه، + يمكن منح تعويض؛ و 

ix(  ي شخص أن يجبر #قانوناً  غير الممكنقضت محكمة ا#مم المتحدة ل7ستئناف أّن من

 ا!دارة على اتخاذ إجراء تأديبي ضد طرف آخر. 

   

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بأكملھا.  .23

  

  ا$عتبارات

  

 في ا!جراءات ورفع رّد على الدعوىالتماس الُمدعى عليه للمشاركة 
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 ) من القواعد ا!جرائية ("القواعد") على ا]تي: 1(6تنص المادة  .24

  

يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّم الُمدعى عليه لعريضة  30ُيقّدم رد الُمدعى عليه في خ7ل 

الدعوى؛ وُيرفع رد الُمدعى عليه على ھيئة وثيقة أصلية موّقعة مع الوثائق الملحقة به، 

و+ يكون الُمدعى عليه، الذي لم يقّدم رداً في خ7ل المدة . ويجوز رفعه إليكترونياً 

 .  بإذن المحكمة ، مستحقاً للمشاركة في ا!جراءات إ+ّ طلوبةالم

 

 من القواعد على ا]تي:  30تنص المادة  .25

  

 3.8ت، بما في ذلك على وجه الخصوص المادة ابموجب النظام ا#ساسي لمحكمة المنازع

، يجوز للقاضي الذي ينظر في قضية أن يقّصر المھل الزمنية المحددة في ھذه 4.8والمادة 

أي قاعدة عندما تتطلب مصالح العدل  تطبيقيعفي طرفاً من القواعد أو أن يمددھا، أو أن 

  .ذلك

 

 من القواعد على ا]تي:  14في مسألة إدارة القضية، تنص المادة  .26

  

يجوز للمحكمة في أي وقت، إّما بناًء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة تتخذھا من 

للبت العادل تلقاء نفسھا، أن تصدر أي أمر أو تعطي أي توجيه يظھر للقاضي أّنه م7ئم 

 والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفين.

 

 

مع أّن المحكمة + تصفح عن تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده، إ+ّ أّن المحكمة ترى أّن مما  .27

ً سيكون م7ئم والسريع للقضية و!قامة العدل للطرفين أن تقبل تسلّم رد الُمدعى عليه  عادلللبت ال ا
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وعليه، ُيمنح الُمدعى عليه ا!ذن للمشاركة في ا!جراءات ورفع رّده على . وإن كان متأخراً 

 .الدعوى

  

  موضوع الدعوى

  

 أسس تمديد الفترة التجريبية  •

 

قرار مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية في  الحكم على س7مةفي مسألة  .28

النظر فيما إن سّوغت الوقائُع ، على المحكمة أو+ً 2011أغسطس/آب  28المؤرخ إقليم ا#ردن 

 للمدعي أم +. تمديَد الفترة التجريبية التي رفعھا الُمدعى عليه 

 

فيما يلي بيان لما يسري من النظامين ا#ساسي وا!داري للموظفين وغيرھما من  .29

 ا!صدارات ا!دارية: 

 
  

  على ما يلي:  2.4ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

 .التجريبيةتخضع التعيينات لXتمام الُمرضي لما يقل عن شھر من الخدمة 

  

في الجزء ذي الصلة على  PD A/Part VII/Rev.7ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

  ما يلي: 

  

 الغرض من فترة التجربة .3
  

يفة إّن الغرض من فترة التجربة ھو سبر أغوار ا#داء العام للموظف وإمكانيته في الوظ

التي ُيع̂ين فيھا أو ُيعاد انتدابه إليھا، وذلك بھدف تحديد كفاية موقفه فيما يخص مقاييس 

  أداء معيارية معينة. ويخضع الموظفون للتجربة في حا+ت: 
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)i( التعيين؛ 

)ii( .إعادة ا+نتداب أو النقل بترقية أو بدونھا 

  

***  

  إشعار الموظف بالتجربة في حالة النقل والترقية. 6

  

[...] إذا قُررت أي حا+ت تمديد لفترة التجربة ا#ولية، سوف ُيبلّغ الموظف بالِمثل 

  كتابياً وسُيعطى أسباب التمديد. 

***  

   تمديد الُمدد التجريبية اولية. 9

  

***  

إذا ُمددت فترة تجربة أولية سواًء لحا+ت التعيين الجديدة أو حا+ت النقل أو  2.9

وظف كتابياً بھذا التمديد وا#سباب الداعية له على أن يكون ذلك الترقية، يجب إب7غ الم

  قبل انقضاء المدة التجريبية ا#ولية. 

***  

. في جميع الظروف، تعتبر الفترة التجريبية الُمرضية شرطاً لتثبيت التعيين والنقل 11
  والترقية. 

  
  

 
في  اختير لوظيفة كاتب، أعلِم المدعي أّنه 2010يوليو/تموز  27بموجب رسالة مؤرخة  .30

وأّن عليه تقديم خدمة  5إلى  1في مركز وقاص الصحي مع ترقية من الدرجة  يصحمركز 

، كما 2010/آب أغسطس 14في  عملهبدأ أداء شھراً. ويؤكد المدعي أّنه  12تجريبية مدتھا 

ما أكمل وبعد ؛عندما بدأ عمله ُيظھر ملف القضية أّنه تلقى تدريباً مرات عدة من موظفين عدة

 شھراً، تقرر تمديد فترته التجريبية مدة ستة أشھر.  12المدعي الفترة التجريبية البالغة 
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، وطعن في لم يكن عاد+ً  2011أغسطس/آب  6يحتج المدعي بأّن تقييم أدائه المؤرخ  .31

" التي أعطَيت له، وھي ع7مة تنطبق على الموظفين ذوي ا#داء غير الُمرضي؛ بيد أّن 1ع7مة "

المحكمة تجد أّن ملف القضية ُيظھر أّن المدعي أخبِر مراراً بأّن أداءه غير ُمرٍض وذلك قبل تقييم 

ه، ف7 يوجد قانون عندما يطعن موظف في تقييم أدائحتى أدائه بوقت طويل. وع7وة على ذلك، 

 يمنع الوكالة من تمديد فترته التجريبية. 

 

المحكمة أّن للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في إدارة الموظفين وأّن واجبھا يقتضي  ُتذّكر .32

. وكما تقّدم الذكر، منھا الحكم فيما إن كان الموظف م7ئماً للوظيفة أم + قبل تثبيته على الوظيفة

 بية الُمرضية شرطاً لتثبيت التعيين.عتبر الخدمة التجريتُ 

 
واضح على  2011أغسطس/آب  6في القضية الحاضرة، إّن تقرير تقييم ا#داء المؤرخ  .33

، وّجه مسؤول الصحة في المنطقة إلى 2011مايو/أيار  31نحو خاص. وقبل ھذا التقييم، أي في 

، 2011يو/حزيران يون 12رسالة لفت نظر فيما يخص أداءه. وبموجب رسالة مؤرخة المدعي 

ذّكر رئيس المنطقة المدعَي بنقاشھما الذي جرى بحضور مسؤول الصحة في المنطقة بشأن أداء 

، أبلغ المسؤوُل الطبي في مركز وقاص 2011يونيو/حزيران  26عمله. وبموجب رسالة مؤرخة 

 المدعي. عيوبالصحي مسؤوَل الصحة في المنطقة ب

 
عدة، وأّن قرار تمديد فترته  عيوباً  بدىعمل المدعي أوعليه، + شك لدى المحكمة في أّن  .34

 إعطائه فرصة للتحسن كان قراراً سليماً. بھدف ا#ولية  12التجريبية بعد ا#شھر الـ

 
  

  عملية فرصة التحسن •

 

 
أّن عملية  م حجة مفادھاقدّ ، وييطعن المدعي في قرار إحالته إلى عملية فرصة التحسن .35

 فرصة التحسن ليست آلية ُتستخدم مع الموظفين خ7ل التجربة. 
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، 2010مارس/آذار  17تنص سياسة إدارة ا#داء الخاصة بالموظفين المحليين، المؤرخة  .36

 : 1الخاص بالعملية الرسمية، وتحديداً في الحاشية  IIIعلى ا]تي في الفرع 

 
عالة لعمليتين ذاَتي صلة لكّنھما تعتمد عملية فرصة التحسن على ا!دارة الف

منفصلتين؛ والعملية ا#ولى ھي فترة التجربة (المرجع: توجيه شؤون الموظفين 

)، والثانية ھي التأديب وا!جراءات الخاصة بسوء السلوك A4 part VIIالمحليين 

). أو+ً، إّن وجود A10 part III(المرجع: توجيه شؤون الموظفين المحليين 

ٍة لتقييم الموظفين خ7ل فترة التجربة يضمن تقييَم الموظفين، الذين عمليٍة فعال

يكملون فترة التجربة بصورة ُمرضية، تقييماً مفاده أّنھم قادرين على تقديم أداء 

بمستويات ُمرضية باتساق. أّما عملية فرصة التحسن، فھدفھا إعادة ا#داء المتردي 

السابق؛ وليس الھدف منھا الوصول  إلى مستويات ا#داء التي أظھرھا صاحبه في

  بأداء الموظف إلى مستوى ُمرٍض للمرة ا#ولى [...]

  

واضح من النص أع7ه أّن عملية فرصة التحسن سياسة غير صحيحة لتقييم أداء المدعي  .37

، PD A/4/Part VII/Rev.7 توجيه شؤون الموظفين وذلك لوجود إصدار إداري محدد، ھو

يلتمس المدعي تعويضاً عن يختص في تقييم الموظفين في خ7ل فترتھم التجريبية. لكن عندما 

فإّن المحكمة ترى أّن مزعوم تعرض له بسبب تطبيق عملية فرصة التحسن،  ليضرر معنوي وما

عملية فرصة التحسن لم تكن خل7ً إجرائياً أضر بالمدعي، بل إّن أداء المدعي عاد إلى مستوى 

 25ل بعد إكمال عملية فرصة التحسن. وع7وة على ذلك، أعلِم المدعي بموجب رسالة مؤرخة مقبو

أّن تعيينه في وظيفة كاتب في مركز صحي قد ُثّبت؛ وعليه، تقضي المحكمة  2012أبريل/نيسان 

 أّن عملية فرصة التحسن أفادت المدعي وأّنه لم يعاِن أي ضرر معنوي أو مادي. 

 

+عتذار، تعتبر المحكمة أّن من غير المناسب توجيه أمر بإصدار أّما ما يخص طلب ا .38

اعتذار ليكون من بين أسباب ا+نتصاف، فمن صميم طبيعة ا+عتذار أن يكون طوعياً؛ ولئن كان 

يجوز للمحكمة تشجيع طرف على ا+عتذار عندما تكون الظروف م7ئمة، إ+ّ أّن أمر ذلك الطرف 
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لسليمة لسلطات المحكمة. وفوق ذلك، + تملك المحكمة سلطة العقاب، با+عتذار سيجافي الممارسة ا

 ففرض إجراءات تأديبية مسألة تقع في يد المفوض العام بالكامل. 

 

أّما مزاعم ا+نتقام وشكاوى السلوك المحظور التي تقدم بھا المدعي، فت7حظ المحكمة أّن  .39

المحكمة تأسف لعدم إكمال  تت قائمة. ولئن كانالمراجعة التي تجريھا دائرة الرقابة الداخلية ما زال

تقرير تحقيق حتى ھذا التاريخ، إ+ّ أّن المحكمة ترى أّن المدعي لم يطلب َقط مراجعة #ي قرار 

 يرتبط بالشكاوى التي رفعھا؛ وبالتالي، + تستطيع المحكمة النظر في أي مسائل ترتبط بزعمِ 

 ور. ل7نتقام والسلوك المحظ هُ ضَ عرّ المدعي تَ 

 
  

 الخ-صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقضي المحكمة بموجب ھذا:  .40

  

  الدعوى مردودة. 

  

     (ُوقـcع) 

  جان فرانسوا كوزانالقاضي 

  2014 تشرين الثاني/نوفمبر 2 بتاريخ

 

  

  2014نوفمبر/تشرين الثاني  2 أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـcع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


