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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/001                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/010 

Date: 14 March 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  النونو

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  دياب طبري

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ضد ")ة("المدعيفاديا النونو ھا ترفعھذه دعوى  .1

وھو ، دعى عليه")باسم ا&ونروا ("الم ا&دنى التي ُتعرف أيضافي الشرق وتشغيل *جئي فلسطين 

عدم اختيارھا لوظيفة مساعدة موارد بشرية أ (ا*ستقدام) في دائرة الموارد البشرية في مكتب قرار 

    . إقليم لبنان

  

  الوقائع 

 

تبة في االمدعية في خدمة الوكالة في وظيفة ك دخلت 1994يونيو/حزيران  13اعتبارا من  .2

 1بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة. واعتبارا من  7شؤون الموظفين على الدرجة 

؛ وبعد عملية إعادة ھيكلة دائرة الموارد 8ُرقيت المدعية إلى الدرجة  1996ديسمبر/كانون ا&ول 

ب اعتبارا  ةدعية إلى مساِعدة موارد بشريالبشرية في مكتب إقليم لبنان، أعيدت تسمية وظيفة الم

 . 2010أغسطس/آب  1من 

 

 03/2014، أصدرت الوكالة إعIن الشاغر رقم 2014يناير/كانون الثاني  24في  .3

ممولة من مشروع تحمل مسمى مساعد موارد بشرية أ (ا*ستقدام) في دائرة الموارد لوظيفة 

 . 12البشرية في مكتب إقليم لبنان على الدرجة 

 
مرشحا إلى  28طلبا ردا على إعIن الشاغر؛ وبعد فرز الطلبات ُدعي  254تلقت الوكالة  .4

. ونجح ثمانية مرشحين في ا*متحان الفني 2014يونيو/حزيران  23امتحان فني كتابي ُيعقد في 

المعيار على أنه ، وحددت الوكالة 2014أغسطس/آب  20وتمت دعوتھم إلى امتحان حاسوب في 

في المئة لIمتحان الفني ومعيار "ناجح/راسب" *متحان الحاسوب. وحققت المدعية عIمة  50

 في المئة في ا*متحان الفني ونجحت في اختبار الحاسوب، واعُتبرت مرشحة داخلية.  79.5
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 11في في ضوء نتائج ا*متحانين ُدعي سبعة مرشحين من بينھم المدعية إلى مقابلة ُتعقد  .5

ل من نائب مدير شؤون ا&ونروا في لبنان، تشكّ . وأجرى المقابIت فريق 2014سبتمبر/أيلول 

 ومدير مركز تدريب سبلين، ومسؤول الموارد البشرية في ا$قليم. 

 
تعيين ب قرير ا*ستقدام وأوصىأصدر فريق المقابلة ت 2014أكتوبر/تشرين ا&ول  23في  .6

يھم المدعية على قائمة المرشحين الناحين حسب مرشح في الوظيفة ووضع ثIثة مرشحين بمن ف

مة المرشحين الناجحين، وقد وافق ترتيب منزلتھم، علما أن المدعية حلت في المركز الثاني على قائ

 مدير شؤون ا&ونروا في لبنان على توصيات الفريق. 

 
بقرار عدم  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  29المدعية إنه تم إعIمھا شفھيا في  تقول .7

 اختيارھا لوظيفة مساعد موارد بشرية أ (ا*ستقدام) في دائرة الموارد البشرية في مكتب إقليم لبنان.

 
إلى مكتب نائب مدير  2014نوفمبر/تشرين الثاني  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

ي لبنان، طعنت المدعية في عملية ا*ستقدام وطلبت مراجعة لقرار عدم اختيارھا شؤون ا&ونروا ف

 لوظيفة مساعد موارد بشرية أ (ا*ستقدام) في دائرة الموارد البشرية في مكتب إقليم لبنان.    

 
، أعلِمت المدعية 2014نوفمبر/تشرين الثاني  12يكترونية مؤرخة بموجب رسالة إل .9

ارھا لوظيفة مساعد موارد بشرية أ (ا*ستقدام) في دائرة الموارد البشرية في رسميا بقرار عدم اختي

 22حتى ول عالمفسارية  ذلك في قائمة المرشحين الناجحين مكتب إقليم لبنان ووضعھا بد* من

 . 2016أكتوبر/تشرين ا&ول 

 
تب مدير شؤون ا&ونروا رد مسؤول المظالم في مك 2014نوفمبر/تشرين الثاني  25في  .10

من المدعية. وبعد  2014نوفمبر/تشرين الثاني  10في لبنان على الرسالة ا$لكترونية المؤرخة 

استعراض عملية ا*ستقدام في ضوء مزاعم المدعية، َخلُص مسؤول المظالم إلى أن عملية ا*ستقدام 

 أجريت حسب ا&صول. 

 
عية دعوى أمام محكمة ا&ونروا للمنازعات رفعت المد 2015يناير/كانون الثاني  15في  .11

 ("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 
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، رفع المدعى عليه رده على الدعوى بما في ذلك ملحقات 2015 شباط/ايرفبر 13في  .12

يغة محررة ، وھو تقرير ا*ستقدام، إلى المدعية بص9عدة. وطلب المدعى عليه أن ُيرسل الملحق 

      &نه احتوى "معلومات عن مرشحين ليسوا طرفا في الدعوى ولم تتم ا$شارة إليھم فيھا".

 

، أرسلت المحكمة الرد إلى 2015فبراير/شباط  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

 المدعية، وذكرت أن المحكمة ستصدر أمرا في وقت *حق بشأن طلب المدعى عليه. 

 
 2016فبراير/شباط  3) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 008رقم بموجب ا&مر  .14

 أرِسلت إلى المدعية نسخة محررة من تقرير ا*ستقدام $بداء تعليقاتھا.

 
 أرسلت المدعية تعليقاتھا على تقرير ا*ستقدام.  2016فبراير/شباط  9في  .15

 
 2016فبراير/شباط  9) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 011بموجب ا&مر رقم  .16

 تعليقات المدعية إلى المدعى عليه الذي أِمر بتقديم رد على مرافعة المدعية. أرِسلت 

 
إلى  ردال ، قدم المدعى عليه رده على تعليقات المدعية، وأرِسل2016فبراير/شباط  24في  .17

 المدعية. 

 
  

 حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .18

  

i( ما Iع الفريق على نتائج ا*متحانات الفنية قبل المقابIن ذلك ربما أثر  تكان ينبغي إط&

 في توصياتھم؛ 

ii( خارجيين بھدف إدخال "موظف مياومة معين بموجب مرشحين كان ا*متحان الفني مفتوحا ل

 عقد خدمات خاصة" في عملية ا*ختيار؛ 
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iii( ن عن الوظائف داIخليا، بيد أنه أعلِن عن ھذه الوظيفة داخليا "الممارسة المعتادة" ھي ا$ع

وخارجيا، وقد تم اختيار مرشح خارجي لم يكن من موظفي الوكالة وله "خبرة قليلة جدا 

 في الموارد البشرية"؛ 

iv(  لئن كان ينبغي أن تكون عملية ا*ختيار سرية إ* أن المرشح المختار كان يعلم نتائج

 ر ا*ستقدام؛ المقابIت قبل أسبوعين من إكمال تقري

v(  نوفمبر/تشرين الثاني  10إن الشخص الذي أكمل الرد على رسالتھا ا$ليكترونية المؤرخة

 شخص يفتقر إلى سلطة الرد بالنيابة عن مدير شؤون ا&ونروا في لبنان؛ و 2014

vi( مة التي أعطيت لھا في المقابلة * تعّبر عما ُكتب في تحليل المقابلةIوصحيح أن إن الع .

تقرير المقابلة يقول إن لديھا "معظم الكفايات المطلوبة" للوظيفة إ* أن عIمتھا تحليل 

تفيد أنھا لم تملك الكفايات المطلوبة &نھا حصلت على "عIمة راسبة"، وينبغي أن 

 المرشح الموصى به الثاني. عIمة تكون عIمتھا في المقابلة أعلى من 

 

 ا$عIن عن الوظيفة. تلتمس المدعية إلغاء عملية ا*ستقدام وإعادة  .19

  

 حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .20

  

i(  ّللوظيفة ح المدعية أنِجزت عملية ا*ختيار حسب ا&صول، وأعِطي ترش Iاعتبارا كام

 ومنصفا؛ 

ii(  روعيت ا&حكام السارية من توجيه شؤون الموظفينA/4/Part II  بما في ذلك تلك التي

تتعلق با$عIن عن الوظيفة وإعداد القائمة القصيرة وتقييم المرشحين، واستندت 

 ومستقل للمرشحين المقاَبلين؛ عادل توصيات الفريق إلى تقييم 

iii(  ا*ختيار "لم يُشبھا تعسف أو مزاجية، ولم يكن دافعھا يثبت السجل بوضوح أن معايير

 الموضوع، أو خلل إجرائي أو خطأ في القانون"؛  التحامل أو عوامل خارجة عن
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iv(  ئمة وأوصىIكان فريق المقابلة على دراية بخبرة المدعية، واستنتج أن المدعية مرشحة م

 بھا لتكون مرشحة في المركز الثالث؛ 

v(  ن عن الوظيفة داخليا وخارجيا مع سياسة اختيار الموظفين المحليينIاتسق قرار ا$ع

ق مع تسذلك اكقدام التنافسي للمرشحين الداخليين والخارجيين، والمتمثلة في ا*ست

 ضرورة تأمين أعلى معايير الفعالية والتنافس والنزاھة في تعيين الموظفين؛ 

vi(  وجد الفريق أن المرشح المختار "امتلك خبرة مستفيضة في الموارد البشرية" وحقق

 "المركز ا&ول في المقابلة وفي ا*متحان"؛ 

vii(  أساس للحجة القائلة إن المرشح المختار لم أما وقد أع Iلِن عن الوظيفة داخليا وخارجيا، ف

 يكن موظفا من موظفي الوكالة؛ 

viii(  لم تقدم المدعية أي دليل يفيد بأن سرية عملية ا*ختيار قد تعرضت للخطر؛ 

ix( حية الفريق تقييم نتائجIحيث إن ا*متحانين كانا جزءا من عملية التقييم، كان من ضمن ص 

 ا*متحانين في خضم تقييم المرشحين؛ و

x(  مة المقابلة وتحليل تقرير المقابلةIكما تحتج المدعية، فعند المقارنة مع * تناقض بين ع

كانت  16.53/40فإن منزلة المدعية البالغة  منزلتينالمرشحين اللذين حققا أعلى 

من جانب فريق معقولة. وأما المرشح الثاني من حيث ا&ولوية فقد نال رضى أكبر 

بالمقارنة مع المدعية، كما * توحي المدعية أنھا كانت مرشحة أفضل بالمقارنة مع 

 المرشح المختار ا&ول. 

   

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .21

  

  

  ا#عتبارات

 

القضية الحاضرة تطعن المدعية في قرار عدم اختيارھا لوظيفة مساعد موارد بشرية أ  في .22

 (ا*ستقدام) في دائرة الموارد البشرية في مكتب إقليم لبنان. 
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 على ما يلي:  3.4ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .23

 
  

عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا*عتبار الواجب لضرورة  في

  تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 

 PD/A/4/PartII/Rev.7/SectionIتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  نصي .24

على ما يلي في  2009يوليو/تموز  1") الساري اعتبارا من سياسة اختيار الموظفين المحليين("

  الجزء ذي الصلة:

  

 مبادئ ا#ختيار

ستكون أنشطة اختيار الموظفين المحليين التي تجريھا الوكالة موّجھة بالمبادئ   .  1
 : التالية

 ة والنزاھة؛ءتعيين المرشحين بأعلى معايير الفعالية والكفا •

  

قضت محكمة ا&مم المتحدة لIستئناف بما  Ljungdell 2012-UNAT-265في الحكم  .25

 يلي:

  

) من ميثاق ا&مم المتحدة والنظامين ا&ساسيين للموظفين 1(101. بموجب المادة 30

، يتمتع ا&مين العام باجتھاد واسع في مسائل اختيار الموظفين. 1.4(ت) و2.1رقم 

ت ومحكمة ا*ستئناف وقد بّين فقه محكمتنا ھذه أن دور محكمة ا&مم المتحدة للمنازعا

فيما إن ُطبقت النظر القرارات المتعلقة باختيار الموظفين يتمثل في  ستعراضا لدى

أحكام النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين السارية أم *، وفيما إن ُطبقت بطريقة 

  عادلة وشفافة وغير تمييزية. وليس دور المحكمتين استبدال قرارھما بقرار ا$دارة. 
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بما  Rolland 2011-UNAT-122قضت محكمة ا&مم المتحدة لIستئناف في حكمھا  .26

 يلي:

  

* يجوز لھا لكن عملية اختيار أو ترقية، لمنازعات بالو*ية لفسخ اتتمتع محكمة . 20

في الحا*ت التي يتلقى فيھا  فعل ذلك إ* في ظل ظروف نادرة جدا. وبصورة عامة،

المرشحون اعتبارا عاد* مع غياب التمييز والتحيز، وعندما تكون ا$جراءات 

السليمة قد اُتبعت، وجميع المواد ذات الصلة أخذت في الحسبان، على محكمة 

  .المنازعات تثبيت ا*ختيار/الترقية

  

ل على اعتبار بالحق في الحصو مقابلة. يتمتع جميع المرشحين أمام فريق 21

  عادل...

  

*  *  *  

  

ھناك دائما قرينة مفادھا أن ا&عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه . 26

القرينة قرينة السIمة، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت ا$دارة أن ُتظھر 

رينة تبقى ولو بالحد ا&دنى أن ترشيح المستأنفة أعِطَي اعتبارا كامI ومنصفا، فإن الق

ّين بدليل واضح قائمة. وبعدئٍذ ينتقل عبء ا$ثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تب

  من فرصة عادلة للترقية. تومقنع أّنھا ُحرم

  

لجميع استعرضت المحكمة عملية ا*ختيار و*حظت أن إعIن الشاغر ذكر ما يلي " .27

 40[في المئة] وللمقابلة ھو  60.. ھو الوظائف، فإن الوزن المخصص لIمتحانات الفنية/العملية .

 [في المئة]". 

 



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/001                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2016/010   

 

Page 9 of 12 

 47.7يبين تقرير ا*ستقدام أن المدعية اعُتبرت مرشحة داخلية، وحصلت على ما مجموعه  .28

في المئة في نتائج ا*متحانين، وقد ُحسبت ھذه النسبة المئوية استنادا إلى النقاط  60في المئة من 

*متحان الفني وعIمة "ناجحة" التي حققتھا في امتحان التي حققتھا في ا 79.5/100البالغة 

في المئة في المقابلة. وعليه، حققت المدعية  40في المئة من  16.53الحاسوب. وأحرزت المدعية 

مع المرشحين ا\خرين حلت في في المئة في عملية ا*ختيار؛ وبالمقارنة  64.23ما مجموعه 

عت حسب ا&صول في قائمة المرشحين الناجحين باعتبارھا المركز الثالث في عملية ا*ختيار وُوض

 البديل رقم اثنين في الترتيب. 

 
تطعن المدعية بموجب دعواھا في اختيار المرشح الناجح بقولھا إن له "خبرة قليلة جدا في  .29

في  39.60الموارد البشرية"، ويبين تقرير ا*ستقدام أن المرشح المختار حصل على ما مجموعه 

في المئة في ا*متحانين، وُحسبت ھذه النسبة المئوية على أساس النقاط البالغة  60ن المئة م

 32.53في ا*متحان الفني وعIمة "ناجح" التي حققھا في امتحان الحاسوب، كما حقق  66/100

في المئة في عملية  72.13في المئة في المقابلة، وحقق بالتالي ما مجموعه  40في المئة من 

وفيما يخص خبرة ھذا المرشح، يفيد تقرير ا*ستقدام أن المرشح المختار أظھر خIل ا*ختيار. 

المقابلة "خبرته الواسعة في الموارد البشرية" وذكر أنه "خIّق ومبادر". وبالمقارنة مع المرشحين 

حل في المركز ا&ول في عملية ا*ستقدام وبذلك أوِصي باختياره للوظيفة. وبذلك، تجد  ا\خرين

 لمحكمة أن مزاعم المدعية فيما يخص المرشح المختار مزاعم غير مثَبتة. ا

 
لھا في التعليقات التي قدمتھا المدعية بشأن تقرير ا*ستقدام تقول إن العIمة التي أعِطيت  .30

* تعبر عما ُكتب في تحليل المقابلة. وتشير المدعية أنه  في المئة 40من  16.53في المقابلة، وھي 

لئن كان تحليل تقرير المقابلة يقول إن لديھا "معظم الكفايات المطلوبة" للوظيفة إ* أن عIمتھا تفيد 

أنھا لم تملك الكفايات المطلوبة &نھا حصلت على "عIمة راسبة"، وينبغي أن تكون عIمتھا فوق 

. وتقارن المدعية عIمتھا في المقابلة مع عIمة المرشح الثاني الموصى به في المئة 40من  20

 وتقول إنه عIمتھا ينبغي أن تكون أعلى من عIمة المرشح الثاني الموصى به. 

 
يبين تقرير ا*ستقدام أن فريق المقابلة اعتبر أن المدعية ملكت "معظم الكفايات المطلوبة"  .31

لثاني الموصى به ملك "غالبية الكفايات المطلوبة للوظيفة" في حين للوظيفة لكنه وجد أن المرشح ا
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ملك المرشح المختار "الكفايات المطلوبة للوظيفة". وتجد المحكمة أن زعم المدعية * يعتد به، 

فحتى لو افترضنا أن المدعية محقة  وأن عIمتھا كانت تنبغي أن تكون أعلى من المرشح الموصى 

كان يجب أن تكون أعلى من عIمة المرشح من ذلك أن عIمتھا ا$جمالية به الثاني، فI يلزم 

الموصى به الثاني أو أنه كان يجب اختيارھا للوظيفة. وتشدد المحكمة على أن دورھا * يتمثل في 

 تقييم مزايا المرشحين للوظيفة بل في البت في أن ا$جراءات السليمة اُتبعت. 

 
المدعية في دعواھا أن "الممارسة المعتادة" ھي ا*قتصار على ا$عIن عن الوظائف  تزعم .32

داخليا إ* أنه قد أعلِن عن ھذه الوظيفة خارجيا أيضا. وتقول المدعية إن مرشحا خارجيا لم يكن من 

موظفي الوكالة اختير للوظيفة. وبعكس مزاعم المدعية، تجد المحكمة أن سياسة اختيار الموظفين 

المحليين تجيز للوكالة ا$عIن خارجيا وبالتالي اختيار مرشحين خارجيين. وفي ھذا الصدد، تنص 

 سياسة اختيار الموظفين المحليين على ا\تي: 

 
  سياسة ا#ختيار والعمليات المتصلة بھا

  

  من: توليفة. سُيدار اختيار الموظفين المحليين في الوكالة عبر 23

   

شواغر المتوقعة المحددة على أنھا جزء من عملية التخطيط ا$دارة ا*ستباقية لل  ) أ(

 السنوي للموارد البشرية؛ 

 ا*ستقدام التنافسي للمرشحين الداخليين والخارجيين؛   ) ب(

 من قائمة المرشحين الناجحين.  ، وذلكليھم مسبقاوافق عاختيار مرشحين م  ) ت(

  

 
حجج المدعية أيضا أنه ما كان ينبغي إطIع الفريق على نتائج ا*متحانات الفنية قبل  من  .33

المقابIت &ن ھذا ربما أثر في تقييمھم للمرشحين في المقابIت. وفي ھذا الصدد، تIحظ المحكمة 

 على أن فريق المقابلة لكل 22أن سياسة اختيار الموظفين المحليين في الوكالة تنص في الفقرة 

 شاغر مسؤول عن جملة أمور من بينھا: 

  



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/001                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2016/010   

 

Page 11 of 12 

  

 ؛ ... إعداد أسئلة مقّيسة قبل المقابلة لكي ُتطرح على جميع المرشحين •

 إجراء مقابIت قائمة على الكفايات؛  •

 تقييم المرشحين بناء على نتائج ا*متحان؛ والمعرفين وتقييمات ا&داء؛  •

  .للوظيفة رفع توصيات للمدير صاحب التعيين بشأن مIئمة المرشح •

 

 
على المنوال نفسه، ينص إعIن الشاغر على أن "توصية ا*ختيار النھائية تستند إلى نتائج  .34

ا*متحان، وتقييم المقابلة، وأولويات الوكالة وحاجاتھا، ومواصفات المرشحين...". وبناء على ذلك، 

الفريق غير سليم في إعIم أعضاء وحيث إن نتائج ا*متحانات جزء من تقييم المرشحين، فI شيء 

؛ وقد عجزت المدعية عن تقديم أي دليل أو إثبات للتحيز ا*متحانات قبل مقابلة المرشحينبنتائج 

 المزعوم لدى أعضاء الفريق.

  

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10رسالتھا ا$ليكترونية المؤرخة تزعم المدعية أن الرد على  .35

. وبدون الخوض الرد بالنيابة عن مدير شؤون ا&ونروا في لبنان كتبه شخص لم تفوض إليه سلطة

فيما إن كان مسؤول المظالم يملك السلطة للرد بالنيابة عن مدير شؤون ا&ونروا في لبنان أم *، 

فما كان ذلك ليمنع المدعية من رفع  تIحظ المحكمة أنه حتى بدون رد على طلبھا لمراجعة القرار

لطعن في عدم اختيارھا للوظيفة؛ وعليه؛ لم تتعرض المدعية &ي ضرر من دعوى أمام المحكمة ل

تلقي رد على طلبھا لمراجعة القرار. وعلى أي حال، تستحضر المحكمة أن دورھا ھو استعراض 

 طوة إدارية *حقة للقرار * تؤثر فيخقرار ما في زمن اتخاذ ذلك القرار، علما أن أي قانونية 

 ذاته.  قانونية القرار بحد

 
سبوعين من إكمال تقرير تقول المدعية إن المرشح المختار كان يعلم بنتائج المقابIت قبل أ .36

، تعتبر المحكمة أن خرق السرية ھذا ا*ستقدام. حتى لو افترضنا أن المدعية محقة في قولھا ھذا

 وإن كان مؤسفا فإنه * يؤثر أبدا في قانونية عملية ا*ختيار. 
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أن تثبت أن قرار المدعى عليه عدم ، تجد المحكمة أن المدعية عجزت عن ضوء ما تقدمفي  .37

اختيارھا للوظيفة اُتخذ بصورة تعسفية، أو أن دافعه كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن 

 الموضوع أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 
  

   الخ(صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .38

 

   أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـ[ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 مارس/آذار 14 بتاريخ

  

  2016مارس/آذار  14 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ[ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


