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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/022                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/003  

Date: 25 January 2017 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عبسيال

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية)ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا'مم المتحدة %غاثة  ضد ("المدعي") عبد : العبسيرفعھا ھذه دعوى  .1

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

  . كشف اسمه في تقرير تحقيق وعدم منحه الحماية من ا,نتقامقرار 

  

  الوقائع

 

" في دائرة Bقبل المدعي عرض تعيين في وظيفة كاتب " 1989أغسطس/آب  12في  .2

. وعلى إثر ترقيات عدة 1والخطوة  6الصحة في المكتب ا%قليمي للوكالة في عّمان على الدرجة 

" Bفي وظيفة مساعد موارد بشرية " 2010، ُعين المدعي في عام 2000عام و 1992في عام 

شغلھا إبان ا'حداث مدار الدعوى كان يفي مكتب إقليم ا'ردن، وھي الوظيفة التي  9على الدرجة 

 الراھنة. 

 

أجرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية تحقيقا  2015وفبراير/شباط  2014بين أغسطس/آب  .3

للحيادية ُيزعم أن بعض الموظفين أقدموا عليھا في الرئاسة العامة لKونروا في في خروقات خطيرة 

شاھدا بمن فيھم  32. وقابلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية 20141أغسطس/آب  6عّمان في 

وبتحديد أدق، استدعت شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية المدعي في المدعي؛ 

لPد,ء بإفادة، وُطمئن المدعي بأن المعلومات التي سيعطيھا ستبقى طي  2014سبتمبر/أيلول  14

 السرية. 

 
، تعرض المدعي للترويع على يد موظفين 2015في زمن ما في أكتوبر/تشرين ا'ول  .4

 من ھذا الحكم؛ فعلم أن إفادته واسمه قد ُكشفا.  3ين بسوء السلوك سالف البيان في الفقرة متھم

 

                                      
1
 5، غير أن المدعى عليه يقول في الفقرة 2014أغسطس/آب  6تSحظ المحكمة أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية تفيد أن الحدث وقع في  

  . 2014يونيو/حزيران  8من رده على الدعوى إن تاريخ الحدث ھو 
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، اشتكى 2015ديسمبر/كانون ا'ول  22ا ھبموجب رسالة إلى نائبة المفوض العام تاريخ .5

 ع التحقيق، والتمس الحماية من ا,نتقام بصفته شاھدا. وكشف اسمه لKشخاص موضالمدعي من 

 
، أعلمت نائبة المفوض 2015ديسمبر/كانون ا'ول  28لة إليكترونية مؤرخة بموجب رسا .6

 العام المدعي أنھا أحالت المسألة إلى مدير الموارد البشرية لغرض المتابعة. 

 
أحال مدير كبير في  2015ديسمبر/كانون ا'ول  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

ر دائرة خدمات الرقابة الداخلية الذي أحالھا بدوره إلى دائرة الموارد البشرية شكوى المدعي إلى مدي

 . رئيس مكتب ا'خSقيات مع نسخة إلى رئيس شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية

 
خSقيات ا'أرسل مسؤول  2016يناير/كانون الثاني  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

نتقام لكي يمKه ويعيده إلى مكتب ا'خSقيات، غير أن المدعي لم إلى المدعي نموذج الحماية من ا,

 يمK النموذج ولم ُيعده. 

 
أرسل مسؤول ا'خSقيات رسالة إليكترونية إلى المدعي مفادھا  2016مارس/آذار  6في  .9

أن مكتب ا'خSقيات سيغلق القضية 'ن المدعي ذكر في مكالمة ھاتفية مع مكتب ا'خSقيات أنه لم 

 عرض لSنتقام. يت

 
أعلم رئيُس مكتب ا'خSقيات  2016مارس/آذار  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 المدعَي أن مكتب ا'خSقيات لن يمضي في متابعة شكواه من ا,نتقام. 

 
، رفع المدعي إلى نائبة المفوض العام طلب مراجعة قرار، ولم 2016مايو/أيار  7في  .11

 يحصل المدعي على رد. 

 
، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات 2016يوليو/تموز  20في  .12

 ("المحكمة"). 
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 رده على الدعوى.  2، رفع المدعى عليه2016أغسطس/آب  19في  .13

 

رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرد على الدعوى، فأرسلت  2016سبتمبر/أيلول  5في  .14

 . 2016سبتمبر/أيلول  6الترجمة إلى المدعي في 

 

رفع المدعي مSحظاته على رد  2016سبتمبر/أيلول  8في رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

المدعى عليه؛ وبعدما أمرت المحكمة المدعي بأن يمتثل توجيھاتھا ا%جرائية وبأن يرفع طلبا 

 للحصول على إذنھا لرفع المSحظات، أعاد المدعي رفع المSحظات ذاتھا باستخدام نموذج الطلب

 . 2016سبتمبر/أيلول  15في 

 
نوفمبر/تشرين الثاني  9) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 095بموجب ا'مر رقم  .16

 . 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15أمرت المحكمة بعقد جلسة استماع في  2016

 
ُعقدت الجلسة، واستمعت المحكمة إلى شھادات من  2016نوفمبر/تشرين الثاني  15في  .17

ا'خSقيات، والمسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن الذي شارك في المدعي، ورئيس مكتب 

 من الحكم.  3في الفقرة  هالتحقيق الوارد ذكر

 
نوفمبر/تشرين الثاني  15المؤرخ  )UNRWA/DT/2016( 097بموجب ا'مر رقم  .18

 ، أمرت المحكمة المدعى عليه بأن ُيظھر الوثائق التالية: 2016

 

  

i(  أي تأكيد كتابي حصل عليه المدعي لضمان سرية إفادته؛ 

ii( دئ التوجيھية لدى الوكالة بشأن التحقيقيات؛ المبا 

iii(  ا%فادة التي أدلى بھا المدعي بصفته شاھدا إلى دائرة خدمات الرقابة

 الداخلية؛ 

iv(  من النموذج المعنون "الحماية من ا,نتقام". نسخة 

                                      
2
  . 2016سبتمبر/أيلول  19يحمل رد المدعى عليه تاريخا خاطئا ھو   
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بموجب ا'مر نفسه، أمرت المحكمة المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن بإظھار جميع 

مراسSت البريد ا%ليكتروني التي دارت بينه وبين رئيس شعبة التحقيقات التابعة لدائرة خدمات 

الرقابة الداخلية و/أو إدارة الشؤون القانونية بشأن شكوى المدعي من كشف اسمه لKشخاص 

التحقيق. وفي ا'مر نفسه أيضا، منحت المحكمة ا%ذن للمدعى عليه لتقديم مرافعة تتناول  موضوع

 2016ديسمبر/كانون ا'ول  11مقبولية الدعوى؛ كما منحت ا%ذن للمدعي ليرفع في موعد أقصاه 

  أي مSحظات يرغب في رفعھا على مرافعة المدعى عليه بشأن المقبولية. 

 
، قدم المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15في  .19

  . 097مراسSت البريد ا%ليكتروني وفقا لKمر رقم 

 

، أرِسلت ا'دلة التي قدمھا المسؤول القانوني في 2016/تشرين الثاني نوفمبر 21في  .20

 مكتب إقليم ا'ردن إلى الطرفين. 

 

أن رئيسة  2016نوفمبر/تشرين الثاني  15جلسة ا,ستماع في  حكمة في خSلأعلِمت الم .21

الطاقم أرسلت رسائل ا%جراءات القانونية الواجبة إلى ا'شخاص موضوع التحقيق، مع نسخة من 

تقرير التحقيق الذي احتوى إفادات الشھود وأسمائھم. وعليه، أمرت المحكمة المدعى عليه بموجب 

أن ُيعلم المحكمة  2016نوفمبر/تشرين الثاني  24ؤرخ ) المUNRWA/DT/2016( 099ا'مر 

إن كانت رئيسة الطاقم قد تلقت أمرا من أي  2016ديسمبر/كانون ا'ول  9في موعد أقصاه 

شخص لكشف اسم المدعي لموظف كان تحت التحقيق الذي أجرته دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛ 

إن ُوجد. وأمرت المحكمة المدعى عليه ك الشخص بأن يكشف اسم ذلإذا كان الحال كذلك كما أمرته 

بين ذلك الشخص وبين رئيسة في حال وجودھا للمراسSت  ةكتابي وثائقأيضا بأن يقدم لھا أي 

 في ھذا الشأن.  الطاقم

 
قدم المدعى عليه مرافعته في مسألة المقبولية وكذلك  2016نوفمبر/تشرين الثاني  30في  .22

ھذه المواد إلى أرِسلت  2016 ديسمبر/كانون ا'ول 1. وفي 097رقم قدم أدلة ممتثS بذلك ا'مر 

 المدعي. 
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قدم المدعى عليه الترجمة العربية لمرافعته بشأن  2016ديسمبر/كانون ا'ول  7في  .23

 المقبولية، فأرسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
وإن  099رفع المدعى عليه ا'دلة امتثا, لKمر رقم  2016ديسمبر/كانون ا'ول  13في  .24

 أرِسلت ا'دلة إلى المدعي.  2016ديسمبر/كانون ا'ول  14تأخر في ذلك؛ وفي 

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .25

  

i(  ُكشف اسمه بصفته شاھدا في قضية حساسة جدا؛ 

ii( بأن اسمه سُيكشف للموظفين  ابعة لدائرة خدمات الرقابة الداخليةت التلم تخبره شعبة التحقيقا

 المتھمين بارتكاب سوء سلوك، ولم تطلب إذن المدعي لفعل ذلك؛ 

iii(  ينبغي للوكالة أن تحذف أسماء الشھود في القضايا الحساسة؛ 

iv(  من المحال أن يعرف الموظفون المتھمون بسوء السلوك في ھذه القضية الحساسة أن

 عي شھد ضدھم لو لم تكشف الوكالة اسمه؛ و المد

v(  .قيات طلبه للحمايةSرفض مكتب ا'خ 

    

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .26

  

i(  الحماية لنفسه ولعائلته من ا,نتقام؛ 

ii( عن الضرر النفسي الذي عاناه المدعي بسبب خطأ الوكالة الذي كان سببا  امالي اتعويض

 لطلبه التقاعد الطوعي المبكر رغم حاجته إلى العمل؛ و

iii(  .يتكرر مع الشھود في تحقيقات حالية أو مستقبلية Sأن تصحح الوكالة خطأھا كي 
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  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحج التالية:      .27

  

i(  مة قرار عدم المضي في متابعة شكوى المدعي من ا,نتقام، فقد اُتخذ وفقا للتعميمينSس

 ؛ 1/2008و 5/2007

ii( الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية؛ و 

iii( أساس قانونيا ل ,Sالمدعي.  نتصاف الذي يلتمسه 

   

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .28

  

  ا#عتبارات 

  

  وطن النزاع؟ما ھو م

 

. وإن المحكمة إذ أم ,يدفع المدعى عليه بأن المسألة المطروحة للفصل ھي وجود انتقام  .29

تتدبر السجل برمته بما في ذلك جلسة ا,ستماع، تجد أن موطن النزاع يتعدى قرار الوكالة القاضي 

بعدم المضي في متابعة شكوى المدعي من ا,نتقام. وستتناول المحكمة أو, شكوى المدعي من 

 ا,نتقام. 

  

  الحماية من ا,نتقام

 

 

 على ا_تي:  5/2007من التعميم رقم  5 فقرةتنص ال .30
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   –"النشاط المحمي" يعني فعل الفرد الذي 

  

)i(  ُيبلّغ، بحسن نية أو استنادا إلى أسس معقولة، عن مزاعم أو شكاوى

عن سوء سلوك، أو اختSس ممتلكات الوكالة، أو احتيال، أو فساد، 

  أو إساءة استعمال السلطة؛ أو...

****  

باشر ُيوصى به، أو ُيھدد "ا,نتقام" يعني أي فعل ُمضر مباشر أو غير م

باستخدامه، أو ُيتخذ بسبب ممارسة فرد لنشاط محمي، أو بسبب ا,عتقاد أّنه 

  مارسه، أو 'ّنه بصدد ممارسته. 

 

 على ا_تي: 5/2007من التعميم  6تنص الفقرة  .31

  

يقع على عاتق الموظفين والمستشارين والمتعاقدين والمتدربين الداخليين 

ومتطوعي ا'مم المتحدة ا%بSغ عن أي شبھة سوء سلوك أو اختSس 

لممتلكات الوكالة أو احتيال أو فساد أو إساءة استعمال للسلطة في الوكالة أو 

  في برامج الوكالة فور علمھم بھا. 

  

 : 5/2007ميم من التع 36تنص الفقرة  .32

  

يحظى الموظفون والمستشارون والمتعاقدون والمتدربون الداخليون ومتطوعو 

 ا'مم المتحدة ومنتفعو الوكالة من ا,نتقام. 

 

 الخاص بتعيين مسؤول ا'خSقيات ما يلي:  1/2008) من التعميم ii( 5يرد في الفقرة  .33
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، سيحيل مدير 5/2007ا,نتقام بموجب التعميم  بSغاتالتعامل مع عملية في 

دائرة خدمات الرقابة الداخلية فورا شكاوى ا,نتقام التي يتسلمھا مكتبه أو ُتمرر 

ا'خSقيات على إطSع على  إلى مكتبه إلى مسؤول ا'خSقيات، وسُيبقي مسؤولَ 

 يوصي بأنا%جراء الSحق بشأن كل شكوى. ويجوز لمسؤول ا'خSقيات أن 

يتخذ مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية أو المفوض العام تدابير مSئمة لحماية 

  مصالح المشتكين. 

 

 2014 يتستحضر المحكمة أن الوكالة أجرت تحقيقا على مدى أشھر عدة في عامَ  .34

في سوء سلوك مزعوم (ھو خرق خطير للحيادية) ارتكبه بعض الموظفين في الرئاسة  2015و

شاھدا قابلتھم شعبة التحقيقات التابعة لدائرة  32وا في عّمان، وكان المدعي من بين العامة لKونر

تأكيدا بأن إفادته ستكون سرية؛ أما المدعى مقدما خدمات الرقابة الداخلية. ويدفع المدعي بأنه تلقى 

انت تعطي عليه فيدفع بأن الوكالة عندما كشفت إفادة المدعي للموظفين المتھمين بسوء السلوك إنما ك

 ھؤ,ء الموظفين الفرصة للرد امتثا, لمتطلبات ا%جراءات القانونية الواجبة. 

 

وتستحضر المحكمة أيضا أن أحد الموظفين واجه المدعي الذي شھد ضده، وعندما أنكر  .35

ظھر اسمه وإفادته التي أدلى بھا إلى واجھه موظفون عدة أروه وثيقة تُ المدعي إد,ءه بالشھادة 

 22محققي دائرة خدمات الرقابة الداخلية. ثم كتب المدعي المصدوم إلى نائبة المفوض العام في 

 للشكوى من كشف اسمه، كما طلب الحماية من ا,نتقام.  2015ديسمبر/كانون ا'ول 

 

إلى  2015ن ا'ول ديسمبر/كانو 22أحالت نائبة المفوض العام شكوى المدعي المؤرخة  .36

، ثم أرسل مكتب مدير الموارد البشرية 2015ديسمبر/كانون ا'ول  28مدير الموارد البشرية في 

إلى مكتب ا'خSقيات. وبموجب رسالة الشكوى إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية الذي أحالھا 

 يات ما يلي إلى المدعي: ، كتب مسؤول ا'خSق2016يناير/كانون الثاني  24إليكترونية مؤرخة 
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وأرجو أن تمK لقد أحيلت شكواك إلى مكتب ا'خSقيات بغية إجراء تقييم أولي، 

نموذج الحماية من ا,نتقام المرفق بھذه الرسالة ا%ليكترونية وإعادته إلينا في أسرع 

  []وقت ممكن

  

لمدعي نموذج الحماية من ا,نتقام، وذكر خSل جلسة ا,ستماع أنه لم (التشديد مضاف). لم يمK ا

  يفعل ذلك 'نه لم يتعرض لSنتقام في زمن تسلّمه النموذج. 

 

- يشير السجل إلى محادثة ھاتفية بين المدعي ومسؤول ا'خSقيات في حوالى فبراير/شباط .37

 6كترونية من مسؤول ا'خSقيات في ، ثم تبعت ھذه المحادثة الھاتفية رسالٌة إلي2016مارس/آذار 

 جاء فيھا ما يلي: 2016مارس/آذار 

  

ألفت عنايتك إلى أن الشكوى التي رفعتھا إلى المفوض العام قد ُمررت إلى مدير 

الموارد البشرية، ثم أحالھا إلينا مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية للنظر فيھا. وبعد 

 كة معك، أّكدت لنا أنه لم يقع فعل انتقامي ضداستعراض الشكوى، وبعد محادثة ھاتفي

لشكوى التي رفعتھا. واستنادا إلى ذلك أغلقنا القضية من ناحيتنا؛ وإذا وقعت لنتيجة 

عدم التردد في إعSمنا. ومن ناحية أخرى، إذا تطورات أخرى بشأن المسألة، أرجو 

  شكوى. أردت متابعة شكواك، فعليك ا,تصال بالمكتب الذي ُوجھت إليه ال

  

في جلسة ا,ستماع، قال المدعي إنه ليس صحيحا أنه أخبر مسؤول ا'خSقيات بأنه لم يتعرض 

  لSنتقام، بل ما حدث ھو أن مكتب ا'خSقيات سأله إن كان قد تعرض لضرر جسدي فأجاب بالنفي. 

 

تSحظ المحكمة ارتكاب مسؤول ا'خSقيات خطأين في الرسالة ا%ليكترونية المقتبسة  .38

أعSه؛ أما الخطأ ا'ول فھو أن شكوى المدعي لم توجه إلى المفوض العام بل إلى نائبة المفوض 

 قبلالعام. والخطأ الثاني وھو ا'ھم، أن المدعي طلب حماية الشھود ضد ا,نتقام الذي تعرض له 

 .بعدھاوى التي أرسلھا إلى نائبة المفوض العام وليس الشك
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التي أرسل رئيس مكتب ا'خSقيات الرسالة ا%ليكترونية التالية  2016مارس/آذار  8في  .39

 تقول في الجزء ذي الصلة:

 
  

با%شارة إلى الشكوى التي رفعتھا إلى نائبة المفوض العام وإلى رسالة المتابعة التي 

موارد البشرية الواردة أدناه، فقد أحيلت كل من الوثيقتين إلى أرسلتھا إلى مدير ال

'ن مكتب ا'خSقيات مسؤول عن التعامل مع مكتب ا'خSقيات بغية النظر فيھما 

، فأنا أرسل إليك ]مسؤول ا'خSقيات[. وفي متابعة ,تصا,تك مع مسائل ا,نتقام

  التشديد مضاف). ھذه الرسالة لتقديم المزيد من الردود على ھواجسك. (

يسرنا أن نSحظ أنك لم تجد ضرورة لملء طلب رسمي للحماية من ا,نتقام 'نك لم 

تتعرض لSنتقام نتيجة لمشاركتك بصفتك شاھدا في التحقيق الذي أجري في 

. وحيث إنك لم تزعم وقوع انتقام، فلن نمضي قدما في 2014أكتوبر/تشرين ا'ول 

 متابعة ھذا الجانب من شكواك. 

 
استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن مكتب ا'خSقيات فعل ما كان مطلوبا منه، واتبع  .40

 مع المدعي. 2016مارس/آذار  8 ةالمؤرخ رسالتها%جراءات الصحيحة التي تكللت في 

  

عدم متابعة شكوى  قرارأن " 2016أغسطس/آب  19ذكر المدعى عليه في رده المؤرخ  .41

رئيس مكتب  رسالةالمدعي اُتخذ حسب ا'صول"؛ بعبارة أخرى، اعتبر المدعى عليه أن 

لكن في رد المدعى عليه في مسألة المقبولية، وھو الرد الذي ُرفع بعد جلسة  ا'خSقيات قرارا.

الدعوى ذلك فإن ا,ستماع، دفع المدعى عليه بأن مكتب ا'خSقيات ليس مخو, باتخاذ القرارات، وب

,  2016مارس/آذار  8الرسالة التي أرسلھا رئيس مكتب ا'خSقيات إلى المدعي في الطاعنة في 

 تستوفي شروط المقبولية. 

 

 8المدعي على اعتقاده الخاطئ أن الرسالة ا%ليكترونية المؤرخة  للمرء أن يلومأنى  .42

لخاطئ ذاته في رده على الدعوى؟ قرار عندما كان للمدعى عليه ا,عتقاد ا 2016مارس/آذار 

با,تصال مع  2016مارس/آذار  6تSحظ المحكمة أيضا أن مسؤول ا'خSقيات نصح المدعي في 
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، وھذا ما فعله المكتب الذي أرسل إليه المدعي شكواه أول مرة، أ, وھو مكتب نائبة المفوض العام

رض ما كان يظنه قرارا اتخذه مكتب المدعي بالضبط، فقد طلب إلى نائبة المفوض العام بأن تستع

 ا'خSقيات، بيد أنه لم يكن قرارا. 

 
، وليست له صSحية قبول 3لمكتب ا'خSقيات "فقط الصSحية للتوصية والنصح وا%حالة" .43

طلب المدعي للحماية من ا,نتقام أو رفض ھذا الطلب، بل إن دائرة خدمات الرقابة الداخلية نفسھا 

إذا وجد مدير دائرة على ما يلي: " 5/2007من التعميم  32وتنص المادة  , تملك ھذه السلطة.

خدمات الرقابة الداخلية أن ھناك حالة انتقام موثوقة فسوف يحيل التقرير إلى المفوض العام مع 

، فإن 5/2007من التعميم  33توصيات بشأن ا%جراء المSئم الواجب اتباعه". وحسب نص المادة 

 ن يقرر ا%جراء الذي سُيتبع. المفوض العام ھو م

 
بناء على ذلك، فإن ھذا الجزء من الدعوى المتمثل في رسالة مكتب ا'خSقيات إلى المدعي  .44

ليس قرارا إداريا  –التي جاء فيھا أن المكتب لن يمضي أكثر في متابعة شكواه من ا,نتقام  –

 Nguyen-Kroppكمھا في حا لSستعراض القضائي. وكما قضت محكمة ا'مم المتحدة عخاض

& Postica v. Secretary General of the United Nations: 

 
نقضي بعدم وجود نص في [اختصاصات مكتب أخSقيات ا'مم المتحدة وسياسة 

ا'مم المتحدة في مجال الحماية من ا,نتقام] يمكن تفسيره على أنه يھب السلطة 

  لمكتب ا'خSقيات ,تخاذ قرار إداري قابل لSستعراض القضائي. 

  

 

 

 

وعSوة على ذلك، تجد المحكمة أن طعن المدعي في رفض الوكالة توفير الحماية له طعنا  .45

 جدليا 'ن المدعي لم يتعرض لSنتقام. 

 

                                      
3
 Nguyen-Kropp & Postica v. Secretaryمن حكمھا  30كمة ا'مم المتحدة لSستئناف في الفقرة حه موھذا ما قضت ب  

General of the United Nations 2016، وھو الحكم رقم-UNAT-673 .  
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وبالفعل ُسئل المدعي (الذي ما زال موظفا 'ن الوكالة رفضت طلبه للتقاعد الطوعي  .46

" ما زال يعمل في الوكالة المبكر) عما كان خائفا منه، فرد قائS إن الموظف الذي "واجھه بغضب

وأنه يتحاشى ذلك الموظف في العمل أو في المسجد وقت الصSة ويمتنع عن التحدث إليه، كما أكد 

 المدعي أن عائلته لم تتعرض لمشاكل مع ھذا الموظف. 

 
وعجز المدعي أيضا عن أن يشرح للمحكمة نوع الحماية الذي انتظره من الوكالة، ولم  .47

وعندما ُسئل المدعي عن سبب عدم ملئه التي يمكن للوكالة توفيرھا حتى.  يعرف ما ھي الحماية

الذي أرسله إليه مكتب ا'خSقيات، قال المدعي إنه لم يواجه مشاكل في نموذج الحماية من ا,نتقام 

زمن تلقيه النموذج. وتSحظ المحكمة أيضا أن المدعي لم يذكر على وجه التحديد في عريضة 

 به لمراجعة القرار أي عمل انتقامي محدد ضده أو ضد عائلته. الدعوى أو في طل

 
نظرا إلى إفادات المدعي، يصعب فھم سبب حاجة المدعي آنذاك أو ا_ن إلى الحماية من  .48

ا,نتقام، فبعد حادثة واحدة منعزلة وقعت قبل عام، أ, وھي المواجھة الغاضبة مع أحد الموظفين، لم 

ه يتعرض المدعي و, عائلته 'ي مواجھة أو ترويع أو عمل انتقامي؛ وكل ما دأب المدعي على فعل

 ھو تفادي ذلك الموظف عندما يصدف أن تتقاطع دروبھما. –وفقا 'قواله  –منذ ذلك الحين 

 
 ستتناول المحكمة ا_ن المسألة الثانية في ھذه الدعوى.  .49

 

  

 كشف اسم المدعي

 
 : 20يدفع المدعى عليه في رده على موضوع الدعوى بما يلي في الفقرة  .50

  

أما إذا المدعي يطعن في قرار كشف إفاداته و/أو أدلته للشخص موضوع المقابلة، 

فيرد المدعى عليه بأن كشف ا'دلة لKشخاص موضوع المقابلة أنجز حسب 

  ا'صول.  
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، وذكر أن بعد جلسة ا,ستماع التي تناولت المقبوليةبيد أن المدعى عليه غير رأيه في مرافعته 

اعتبار الدعوى تطعن في خرق السرية يعني توسيع نطاق الدعوى؛ كما ذكر أن ھذه المسألة غير 

ھو الذي أبلغ ضمن دوره ا,ستشاري مستوفية لشروط المقبولية 'ن رئيس مكتب ا'خSقيات 

  : 2016مارس/آذار  8في رسالة إليكترونية مؤرخة  المدعي بھا

  

تحقيقات الھاجس الذي يراودك بشأن سرية ا%فادة التي لقد بحثت مع رئيس شعبة ال

أدليت بھا بصفتك شاھدا. ولئن كانت التحقيقات ُتجرى بطريقة سرية جدا إ, أن 

السرية ليست مطلقة؛ وبموجب المبادئ التوجيھية لKونروا في مجال التحقيقات، 

الشاھد  بما في ذلك اسم –يجوز للوكالة أن تقدم معلومات من إفادات الشھود 

للجاني المزعوم وذلك بھدف امتثال متطلبات ا%جراءات القانونية الواجبة. وقد 

وقد أعلمني رئيس فيھا أنك أعلِمت بھذا. يرد نظرنا في إفادتك التي أدليت بھا، و

شعبة التحقيقات أنه ُيشدد على ھذه المسألة في التدريبات التي تعقدھا الوكالة بين 

التحقيقات. وبناء على ذلك، ومع أسفنا 'ن مشاركتك في  الفينة وا'خرى في مجال

  إ, أنه لم يقع خرق %جراءات الوكالة.  ،التحقيق وضعتك في موقف مزعج

 

عليه، فحصر نطاق الدعوى في مسألة الحماية من  , تتفق المحكمة مع حجج المدعى .51

. وتSحظ المحكمة أن طلب ا,نتقام كما يقترح المدعى عليه يناقض السجل ولن يقيم العدل للمدعي

ھو نتيجة واضحة  –وھي المسألة الوحيدة موضوع الطعن وفقا للمدعى عليه  –المدعي للحماية 

، فقد طلب المدعي حماية الشھود بعدما مدعي و, يمكن فك ا,رتباط بين المسألتينلكشف اسم ال

ُكشف عن اسمه بدون إذنه، وھذا ما ذكره في عريضة الدعوى، وفي طلب مراجعة القرار، وفي 

 مSحظاته، وفي جلسة ا,ستماع. 

 

تستحضر المحكمة أن نطاق الدعوى ُيحدد عبر فحص السجل بكامله وليس عريضة  .52

 من الفحص الناظر في السجل بكامله أن ھناك مسألتانالدعوى فقط كما يريد المدعى عليه. ويتجلى 

ھما، أ, ھما، وستنتقل ا_ن للنظر في ثانيفي القضية , مسألة واحدة؛ وقد فرغت المحكمة من أو,

 وھي كشف اسم المدعي. 
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 يقول المدعي في عريضة الدعوى: .53

 

  

. واستنادا إلى أن جميع إجراءات التحقيق سرية تماما ]4[أكد لي مكتب التحقيقات

ھذه التطمينات أدليت بشھادتي في القضية. ولم يخبرني أحد من قبل أن اسمي 

سُيكشف للمتھمين، ولم يطلب أحد إذني في ھذا الصدد. ... وما كان للمتھمين أن 

 يعرفوا أني شھدت ضدھم لو لم تكشف الوكالة عن اسمي. 

 
سبتمبر/أيلول  14آخر المدعَي في  5إقليم ا'ردن وموظفمكتب قابل المسؤول القانوني في  .54

أكتوبر/تشرين ا'ول  19إقليم ا'ردن مرة أخرى في مكتب المسؤول القانوني في  ه، ثم قابل2014

 19ويدل السجل على أن المدعي أقر بالشروحات المقدمة إليه قبل المقابلة التي أجريت في . 2014

ع عليھا، وھذا كان بشأن المقابلة التي كانت توشك أن ُتعقد. وتود ووقّ  2014أكتوبر/تشرين ا'ول 

 المحكمة أن تقتبس الفقرة التالية من الشروحات التي قُدمت للمدعي قبل المقابلة: 

  

المقابلة سرية، وبذلك أنت ملزم بالحفاظ على سريتھا وا,متناع عن مناقشة المقابلة 

في ذلك المعلومات التي يحصل عليھا  مع أي شخص. وإذا دلت نتائج التحقيق، بما

المعلومات التي من ھذا المقابلة، على أن سوء سلوك و/أو خرق آخر قد وقع فإن 

باتخاذ إجراء للموظفين و/أو اللجان المكلفة  ُتجمع في ھذه المقابلة يمكن أن ُتقدم

يجوز لھم تقديم ھذه إداري أو تأديبي. وھؤ,ء الموظفون و/أو ھذه اللجان 

لمنحه الفرصة للرد على ا,تھامات وامتثال  لومات إلى الجاني المزعومالمع

  متطلبات ا%جراءات القانونية الواجبة[]

  

   . (التشديد مضاف)

   

                                      
4
  ا,سم الصحيح ھو شعبة التحقيقات.   

5
  ليس لدى المحكمة معلومات عن لقب ھذا الموظف أو دوره، ويظھر اسمه فقط على إفادة المدعي 'نه كان حاضرا خSل المقابلة.   
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الشاھد  اسمأي إشارة تفيد بجواز كشف  13, ترى المحكمة في ھذه الفقرة و, في الملحق  .55

للجناة المزعومين؛ أما كشف إفادات الشھود فھو جزء من ا%جراءات القانونية الواجبة لكي يتسنى 

وقد أعلِم المدعي بذلك قبل  ،لKشخاص المحقق معھم والمتھمين بسوء السلوك الدفاع عن أنفسھم

 المقابلة. 

 

دعي , يطعن في كشف فحوى إفادته للموظفين المتھمين ملكن من المھم أن نستحضر أن ال .56

بسوء السلوك المزعوم، بل ھو يطعن في كشف اسمه، ويقول إن الوكالة قابلت عددا كبيرا من 

وبذلك من المحال أن يعرف الموظفون الخاضعون  –بمن فيھم ھو نفسه  32عددھم  –الشھود 

 اسمه. للتحقيق أن المدعي شھد ضدھم لو لم تكشف الوكالة 

 
إذا أعدنا للذاكرة الحادثة التي واجه فيھا موظفون غاضبون المدعي، نجد أن المدعي اختار  .57

أو, أن ينكر أنه أدلى بشھادة، بيد أن المدعي أِخذ على حين غرة عندما أراه الموظفون إفادته 

إقليم ا'ردن؛ ب مكتواسمه عليھا. وقال المدعي إنه بعد تلك المواجھة ذلك إلى المسؤول القانوني في 

إقليم ا'ردن في جلسة ا,ستماع أن المدعي بدا عليه الشحوب مكتب وذكر المسؤول القانوني في 

والذعر بعد المواجھة. وصحيح أن المدعي لم يتعرض 'ذى جسدي خSل المواجھة، إ, أنه ُصدم 

رغم  –ى عليه فيھا وھي واقعة , يطعن المدع –إلى طلب التقاعد الطوعي المبكر  هبما يكفي لدفع

 أنه بحاجة ماسة إلى وظيفته وما زالت أمامه سنوات قبل سن التقاعد. 

 
، فقد استمعت المحكمة إلى بيان من محامي المدعى عليه أما ھوية من أفشى اسم المدعي .58

وإن  في جلسة ا,ستماع، وقال إن رئيسة الطاقم ھي التي أعدت رسائل ا%جراءات القانونية الواجبة

سماء الشھود , ُيجرى في جميع الحا,ت. وقال محامي المدعى عليه أيضا إن الموظفين , كشف أ

 يستطيعون الدفاع عن أنفسھم إ, إذا ُكشفت لھم أسماء الشھود. 

 
 2010تجد المحكمة أن الشرح الذي قدمه المدعى عليه مريبا، فمنذ نشأة المحكمة في عام  .59

يم تقارير التحقيق للمدعين المتھمين بسوء سلوك. وفي الحا,ت ما فتئت الوكالة تتسم بالتردد في تقد

دأبت  –بسلطة ا'وامر الصادرة عن المحكمة  –التي أظھرت فيھا الوكالة أخيرا تقارير التحقيق 

بانتظام على تمويه أسماء الشھود أو طلب تمويه ا'سماء بھدف حمايتھم. و, ترى المحكمة السبب 
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ري استثناء في القضية الحاضرة علما أن الحادث اتسم بطبيعة حساسة الذي جعل المدعى عليه يج

 جدا. 

 
إنه مع أن دائرته من المثير لSھتمام أن رئيس مكتب ا'خSقيات قال خSل جلسة ا,ستماع  .60

, تمثل الموظفين أو ا%دارة إ, أنه يرفض كشف أي اسم بسبب ا'ھمية القصوى للسرية بين مكتب 

Sقيات وعمSھنا يتساءل لماذا تنطوي السرية في القاضية الحاضرة على أھمية أقل ئه. والمرء ا'خ

 بالنسبة إلى الوكالة، وفيما إن كان الكشف عن اسم المدعي كان حركة غير حكيمة أو مجرد إھمال. 

 
لسة ا,ستماع أنه شارك في التحقيق جشھد المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن في  .61

الذي استمر على مدى أشھر عدة، وأكد أن المدعي حضر إلى مكتبه بعد المواجھة المشار إليھا في 

وبالكاد كان يستطيع الوقوف على والشحوب من ھذا الحكم وأن المدعي بدا عليه الخوف  57الفقرة 

إلى المدعي أن يجلس واستمع إلى ما حدث  قدميه. وطلب المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن

 معه، أي المواجھة التي دارت بين المدعي وموظفون عدة أظھروا له إفادته وعليھا اسمه. 

 
للمدعي أن من الممكن الكشف عن تقرير  شرح المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن .62

التحقيق في القضايا الحساسة عند إرسال رسائل ا%جراءات القانونية الواجبة وأن الوكالة تموه 

المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن عن ھذا  أجابأسماء الشھود. ومن يموه أسماء الشھود؟ 

يضطلع بھذه في عّمان دن أو في الرئاسة العامة السؤال قائS إن المكتب القانوني في إقليم ا'ر

وأكد المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن أنه والموظف ا_خر من دائرة خدمات المسؤولية. 

كد المسؤول القانوني في الرقابة الداخلية أعطيا المدعي تأكيدا شفھيا على أن اسمه لن ُيكشف. وأ

القلق من كشف اسم المدعي، وشاركه رئيس شعبة التحقيقات مكتب إقليم ا'ردن أنه شعر بالدھشة و

أن رئيس شعبة التحقيقات أعلمه برسالة في ذلك. وأضاف المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن 

  6إليكترونية أن رئيسة الطاقم ھي التي كشفت اسم المدعي (وذكر رئيسة الطاقم با,سم).

 

                                      
6
  أعSه.  58وھو ا,سم نفسه الذي ذكره المدعى عليه في الفقرة  
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ى الرسائل ا%ليكترونية التي قدمھا المسؤول القانوني من المھم في ھذه المرحلة ا%شارة إل .63

 2015أكتوبر/تشرين ا'ول  18، ففي 097في مكتب إقليم ا'ردن للمحكمة امتثا, لKمر رقم 

أرسل المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن الرسالة ا%ليكترونية التالية إلى إدارة الشؤون 

 كان  موضوعھا "كشف اسم شاھد في قضية حساسة": القانونية ورئيس شعبة التحقيقات، و

 

  

اليوم زميل لي في مكتب إقليم ا'ردن كان شاھدا في [الحادثة] أن اسمه  أعلمني

ُكشف لKشخاص موضوع التحقيق في [الحاثة]. وأخبرني بأن ھؤ,ء ا'شخاص 

لك أتوا إلى مكتبه وبأنھم سألوه لماذا شھد ضدھم في تلك القضية، وحاول تجاھل ذ

لكنھم أروه نسخة من رسالة ا%جراءات القانونية الواجبة وتقرير التحقيق الذي 

ھذه المسألة وأخبرني بأن جميع يشمل اسمه. جاء الشاھد إلى مكتبي وكان قلقا من 

] , نعرف َمن أعد رسائل ا%جراءات FLO ]7أسماء الشھود قد ُكشفت أيضا. في 

ادھا. وأود أن شاركك ھذه المعلومات ملتمسا القانونية الواجبة و, يد لنا في إعد

  منك المشورة والتوصيات [النص منقول]. 

 

 
في التاريخ نفسه، رد رئيس شعبة التحقيقات برسالة إليكترونية إلى المسؤول القانوني في  .64

 مكتب إقليم ا'ردن ذاكرا ما يلي: 

  

أشكرك على إعSمنا؛ وكما تعرف نحن , نشارك في إعداد رسائل ا%جراءات 

ُيتخذ بصورة مستقلة عن العملية صرف القانونية الواجبة 'ن ھذا إجراء تأديبي 

وأنا أ,حظ (وأشاركك) القلق، وليس من الواضح لي في ھذه القضية سبب التحقيقية. 

 اء، وأنا متأكد أنھا لم تكن ضروريةاحتواء ھذه الرسالة على ھذه المعلومات ابتد

  %عSم ا'شخاص موضوع التحقيق عن التھم الموجھة إليھم.

  

                                      
7
  المكتب القانوني في ا%قليم.  
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أخبرت رئيسة الطاقم، وقد علمُت أنھا ھي التي أمسكت بزمام ا'مور في ھذه 

  القضية، وسأعلِمك إذا سمعت شيئا[.]

  

  (التشديد مضاف)

 

، كتب رئيس شعبة التحقيقات إلى 2015أكتوبر/تشرين ا'ول  22بعد أربعة أيام، أي في  .65

 المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن ما يلي في الجزء ذي الصلة: 

  

شعروا في ھذه  ،مدير الموارد البشرية، وبمشورة ھمأخبرتني رئيسة الطاقم بأن

القضية بأن من الضروري إطSع ا'شخاص موضوع التحقيق على التقرير بغية 

بأن ھذا غير متسق مع ] 8تحقيق مقاصد ا%جراءات القانونية الواجبة، وقد أخبرتھا[

حسب اعتقادي.  الممارسة المتبعة في معظم ا'قاليم وفي إدارة الشؤون القانونية

في المسألة عموما مع إدارة الشؤون القانونية ومدير  واقترحُت أيضا إعادة النظر

  الموارد البشرية، وأن ُترسل التغييرات إن ُوجدت إلى المكاتب ا%قليمية[.]

  

  (التشديد مضاف).

 

 بّين المدعى عليه ما يلي:  099ردا على ا'مر رقم  .66

  

[...] كان كشف تقرير التحقيق (وليس فقط كشف اسم الشاھد) كان متابعة لمشورة 

قُدمت لرئيسة الطاقم، وكان ذلك بالتنسيق بين دائرة الموارد البشرية وإدارة الشؤون 

  القانونية. 

 

                                      
8
  أي رئيسة الطاقم.  
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الظاھر أن كشف أسماء الشھود لم يكن ممارسة قياسية في الوكالة؛ ومن الجلي أن كشف  .67

مدار بحث بين دائرة الموارد البشرية وإدارة الشؤون القانونية والرئيسة الطاقم اسم المدعي كان 

اختاروا كشف التقرير، أو ببساطة غفلوا عن تمويه اسم  –وليس مكتب ا'خSقيات  –وأنھم ھم 

 المدعي عندما قدموا رسائل ا%جراءات القانونية الواجبة للموظفين المتھمين بسوء سلوك. 

 

ممثلة بمسؤول قانوني من مكتب إقليم ا'ردن وبموظف آخر من دائرة خدمات  –إن الوكالة  .68

قدمت للمدعي تأكيدا شفھيا أن اسمه لن ُيكشف، لكن يتجلى أن الوكالة أخلفت  –الرقابة الداخلية 

. وعلى الوكالة واجب توفير بيئة عمل منھا وعدھا عندما كشفت اسم المدعي إما بقصد أو بإھمال

، ويجب أن ُتحاسب على إھمالھا في ھذا الصدد، فقد ألحقت بفعلھا ھذا ضررا نفسيا آمنة لموظفيھا

بالمدعي. لقد أدى المدعي ا,لتزام المترتب عليه عندما أدلى بشھادته، غير أن الوكالة ما أوفت 

 Rahimiوكما قضت محكمة ا'مم المتحدة لSستئناف في حكمھا  بوعدھا عندما كشفت اسمه.

2012-UNAT-217: 

  

  

المنظمة مسؤولة عن تبعات القرارات غير الشرعية التي تتخذھا، وعن حا,ت 

 السھو التي تقع فيھا، وعن حا,ت ا%ھمال التي ترتكبھا.

 

ينص في الفقرة  5/2007مضطرة إلى التعليق أكثر في ھذه المسألة، فالتعميم رقم  المحكمة .69

بينھا التحقيقات وأن "أي شخص يتعاون اء من يعلى أن الموظفين عليھم واجب التعاون مع أش 9

وينص النظامان ا'ساسي بحسن نية في ... تحقيق من ھذا القبيل يتمتع بالحماية من ا,نتقام". 

وا%داري للموظفين على أن التخلف عن أداء الواجبات قد يشكل سوء سلوك، أي أن التخلف عن 

أن عدم الصدق قد يؤدي إلى تھم سوء  التعاون في التحقيق قد يشكل في حد ذاته سوء سلوك، كما

 سلوك. 

 

بناء على ذلك، قد يجد الموظفون أنفسھم بين مطرقة وسندان، ففي القضية الحاضرة ُطلب  .70

إلى المدعي أن يتعاون وأن يقول الحق وإ, قد يواجه تھم سوء سلوك إذا رفض ذلك. لكن في خضم 
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سلبي يلحق بزميل له؛ وبذلك , يتطلب تخيل أداء ھذا الواجب كان يقدم أدلة قد يكون لھا تأثير 

والمقصود بذلك المواجھة التي تعرض لھا على  – االوضع الذي وجد المدعي نفسه فيه ذكاء كبير

 أيدي موظفين غاضبين. 

 
تبّين بيانا ناصعا أن اسم الشاھد قد على أقل القليل، يجب على الوكالة في بداية أي مقابلة أن  .71

غير  –مكتوبة وشفھية  –ُيكشف عنه للشخص موضوع التحقيق؛ ويجب أن تكون ھذه المعلومة 

المعلومات التي ُتجمع في ھذه المقابلة يمكن أن ُتقدم  مبھمة، , أن تفيد فقط بأن "المعلومات التي فإن

ھؤ,ء الموظفون و/أو ھذه اللجان "و "ري أو تأديبيللموظفين و/أو اللجان المكلفة باتخاذ إجراء إدا

"، ففي رأي المحكمة , تشمل كلمة "معلومات" يجوز لھم تقديم ھذه المعلومات إلى الجاني المزعوم

بالضرورة اسم الشاھد الذي تجري مقابلته. وعSوة على ذلك، ينبغي للوكالة أن ُتعلم الشاھد مقدما 

يتعرض شاھد للمفاجأة والترويع كما حدث للمدعي في القضية أن اسمه سُيكشف، و, ينبغي أن 

 الماثلة أمام المحكمة. 

 
لدى المحكمة تعليق أخير في ھذه المسألة، فقد كان التحقيق الذي أدلى المدعي بإفادته فيه  .72

متعلقا بمسألة مشحونة وحساسة جدا؛ ومع ذلك، ومھما كانت الظروف، ليس من المھنية في شيء 

فون خاضعون للتحقيق بمواجھة موظف أدلى بإفادته إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية أن يقوم موظ

ھناك عملية يستطيع الموظفون والنظامان ا'ساسي وا%داري للموظفين، فذلك واجب يحتمه عليه 

المتھمون بسوء سلوك الرد من خSلھا على التھم وتقديم أدلتھم والتعليق على ا'دلة التي جمعتھا 

رة خدمات الرقابة الداخلية. أما ترويع الشھود فليس أمرا غير مقبول ويخالف النظامين ا'ساسي دائ

وا%داري للموظفين فحسب، بل له تأثير مروع في التحقيقات المستقبلية التي تجريھا الوكالة؛ 

ري فالموظف الذي يحظى بشرف العمل في ا'ونروا يوقّع معلنا قبوله للنظامين ا'ساسي وا%دا

 للموظفين وا%صدارات ا%دارية ا'خرى، ومن المنتظر منه أن يتصرف بناء على ذلك. 

 
  

  ھل ھناك أي أساس قانوني لSنتصاف الذي يلتمسه المدعي؟

 

 تعويضا ماليا عن الضرر النفسي الذي عاناه نتيجة لكشف اسمه. يلتمس المدعي  .73
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إن طلب المدعي للتقاعد الطوعي المبكر، وشھادته الصادقة التي أدلى لھا في جلسة  .74

ا,ستماع، وشھادة المسؤول القانوني في مكتب إقليم ا'ردن، وا'دلة التي ُرفعت بعد جلسة ا,ستماع 

كلھا أمور تؤكد أن المدعي تعرض للصدمة النفسية بفعل المواجھة مع الموظفين، وھذا يبرر أمر 

 دو,ر أميركي.  2,000محكمة بأن تدفع الوكالة إلى المدعي تعويضا ماليا مقداره ال

 
 الخ%صة 

 

 الدعوى مستوفية لشروط المقبولية، وھي جدلية.  تفي مسألة الحماية من ا,نتقام، ليس .75

 

في مسألة الكشف عن اسم المدعي، تقضي المحكمة بإقرار الدعوى، وعلى المدعى عليه أن  .76

 دو,ر أميركي تعويضا عن ا'ضرار المعنوية.  2,000عي مبلغا مقداره دفع إلى المد

 

يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ،  60خSل المبلغ المذكور في  ُيدفع .77

وخSل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا'ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم ُيدفع 

، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة المحددة يوما 60ة الـخSل مدفي المبلغ 

 .الرئيسي ا'ميركي حتى تاريخ الدفع

 

  

 

  

     (ُوقـfع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

  2017يناير/كانون الثاني  25 بتاريخ

  

 2017يناير/كانون الثاني  25 بتاريخ أدِخَل في السجل
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     (ُوقـfع)   

  رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري مكناب، 

 


