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 مقدمة

هذه دعوى رفعها نائل محمد فارس جبريل )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة  .1

وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى عليه"(، وهو قرار وضعه 

 . 2019يونيو/حزيران  29إلى  16في إجازة إدارية بأجر في الفترة من 

 عالوقائ

 8" على الدرجة B، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم "1996نوفمبر/تشرين الثاني  2اعتبارا من  .2

في مدرسة الرصيفة اإلعدادية للذكور في مكتب إقليم األردن، وذلك بموجب تعيين محدد األجل.  1والخطوة 

التدريب على تكنولوجيا  منسق -في الزمن مدار الدعوى الحاضرة، كان المدعي يشغل وظيفة خبير وظيفي أول 

 في الرئاسة العامة لألونروا في عّمان. 12والخطوة  17المعلومات والتعلم اإلليكتروني، وذلك على الدرجة 

، أعلم أحد الموظفين رئيس هيئة العاملين 2019يونيو/حزيران  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .3

خالل اجتماع التحاد الموظفين المحليين  قد وقعتامدعي، وأنه شهد حادثتي مشادة لفظية وجسدية تورط فيهما ال

بما اقتضى تدخل دائرة األمن بمكان في الرئاسة العامة لألونروا في عّمان. كانت هاتان الحادثتان من الخطورة 

 وإدارة المخاطر.

لدى  ، أبلغ رئيس هيئة العاملين عن الحادثة2019يونيو/حزيران  14بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

 مدير الموارد البشرية وآخرين.

، أحال مدير الموارد البشرية المدعي إلى إجازة إدارية 2019يونيو/حزيران  14بموجب رسالة مؤرخة  .5

 بال أجر في انتظار نتيجة عملية تأديبية، علما أن سريانها بدأ في التاريخ الذي تسلّم فيه المدعي الرسالة.  

 15و 14عي إلى اجتماع خالل عطلة نهاية األسبوع الواقعة في دعى مدير الموارد البشرية المد .6

بغية إعالمه بقرار إحالته إلى إجازة إدارية بال أجر وتسليمه الرسالة، غير أن المدعي لم  2019يونيو/حزيران 

 . 2019يونيو/حزيران  16يكن متاحا في عطلة نهاية األسبوع، ووقّع على تسلّم القرار في 
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مبلغ ، أجاز مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية إجراء تحقيق في المزاعم ال2019ان يونيو/حزير 26في  .7

 . عنها

الموارد البشرية إنهاء وضع المدعي  الموظف المسؤول في دائرة، قرر 2019يونيو/حزيران  30في  .8

 . 2019يونيو/حزيران  30في إجازة إدارية بال أجر اعتبارا من 

 16المدعي طلب مراجعة لقرار إحالته إلى إجازة إدارية بال أجر من  قدم، 2019يوليو/تموز  28في  .9

 . 2019يونيو/حزيران  29إلى 

، أعلم مسؤول الموارد البشرية )االستحقاقات( المدعي أن المفوض العام 2020فبراير/شباط  11في  .10

إلى إجازة  2019حزيران يونيو/ 29إلى  16باإلنابة قرر تعديل اإلجازة اإلدارية بال أجر التي أحيل إليها من 

إدارية بأجر؛ كما أفاد مسؤول الموارد البشرية أن هذا القرار سينعكس في جدول راتب المدعي لشهر 

 .2020فبراير/شباط 

الفترة التي كان فيها في ب، دُفعت إلى المدعي جميع االستحقاقات المتعلقة 2020في نهاية فبراير/شباط  .11

 إجازة إدارية بال أجر.

 إلجرائيالتاريخ ا

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، 2019نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .12

 فأرِسلت إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، فأرِسل 2019ديسمبر/كانون األول  19في  .13

 سه.  الطلب إلى المدعي في اليوم نف

، قبلت 2019ديسمبر/كانون األول  29( المؤرخ UNRWA/DT/2019) 250بموجب األمر رقم  .14

 المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 

لرفع رده على الدعوى، ثم لتمديد الوقت آخر  ا، رفع المدعى عليه طلب2020يناير/كانون الثاني  17في  .15

 . 2020يناير/كانون الثاني  19أرِسل الطلب إلى المدعي في 
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، قبلت 2020يناير/كانون الثاني  29( المؤرخ UNRWA/DT/2020) 012بموجب األمر رقم  .16

 المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده. 

 13على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في ، رفع المدعى عليه رده 2020فبراير/شباط  12في  .17

 .2020فبراير/شباط 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، فأرِسل الطلب إلى المدعي 2020فبراير/شباط  26في  .18

 في اليوم نفسه.  

، قبلت المحكمة طلب 2020مارس/آذار  9( المؤرخ UNRWA/DT/2020) 033بموجب األمر رقم  .19

 عليه لتمديد الوقت لترجمة رده. المدعى

، أودع المدعى عليه ترجمة رده على الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعي 2020أبريل/نيسان  21في  .20

 في اليوم نفسه.

من  31و 29و 28، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه الترجمة العربية للملحقات 2020سبتمبر/أيلول  7في  .21

 عي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. رد المدعى عليه، فأرِسل طلب المد

، أجابت المحكمة 2020سبتمبر/أيلول  20( المؤرخ UNRWA/DT/2020) 177بموجب األمر رقم  .22

 من رد المدعى عليه. 31و 29و 28طلب المدعي للحصول على الترجمة العربية للملحقات 

من رد  31و 29و 28للملحقات ، رفع المدعى عليه الترجمة العربية 2020أكتوبر/تشرين األول  19في  .23

 المدعى عليه، فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه.

)"األمر رقم  2021يونيو/حزيران  1( المؤرخ UNRWA/DT/2021) 061بموجب األمر رقم  .24

"(، أمرت المحكمة المدعي أن يقدم معلومات إضافية فيما إن تسلّم راتبه واستحقاقاته على إثر القرار 061

 من إجازة إدارية بال أجر إلى إجازة إدارية بأجر. القرار األوليالذي عدّل  2020براير/شباط ف 11المؤرخ 

( النسخ غير المموهة من تقرير 1 ، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه ما يلي:2021يونيو/حزيران  6في  .25

( اإلذن إليداع 2بية؛ ، مترجمة كلها إلى اللغة العرومبرزاتهما التحقيق األولي والنهائي، مع جميع ملحقاتهما
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شريطة تلبية طلبيه  061( تمديد الوقت لرفع رده على األمر رقم 3مالحظات على رد المدعى عليه؛ و

  فأرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. األولين؛

)"األمر رقم  2021يونيو/حزيران  8( المؤرخ UNRWA/DT/2021) 063بموجب األمر رقم  .26

( رفضت طلب المدعي للحصول على تقرير التحقيق األولي والنهائي، مع 1المحكمة بما يلي: "(، قامت 063

( لبت طلب المدعي لرفع مالحظات على رد 2، مترجمة كلها إلى اللغة العربية؛ ومبرزاتهما جميع ملحقاتهما

ت الشرط المطلوب ( رفض4، و061( لبت طلب المدعي لتمديد الوقت لرفع رده على األمر رقم 3المدعى عليه؛ 

  .061المرتبط بطلب تمديد الوقت لرفع الرد على األمر رقم 

، ثم أرِسل رد المدعي 063و 061، رفع المدعي رده على األمرين رقم 2021يونيو/حزيران  14في  .27

  .2021يونيو/حزيران  15إلى المدعى عليه في 

اع مالحظاته على رد المدعى عليه، ، رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت إليد2021يونيو/حزيران  21في  .28

  فأرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، قبلت المحكمة طلب 2021يوليو/تموز  1( المؤرخ UNRWA/DT/2021) 074بموجب األمر رقم  .29

 المدعي لتمديد الوقت إليداع مالحظاته على رد المدعى عليه.

اته على رد المدعى عليه، ثم أرِسلت مرافعة المدعي ، رفع المدعي مالحظ2021يوليو/تموز  15في  .30

 .2021يوليو/تموز  18إلى المدعى عليه في 

 حجج المدعي

 يقدم المدعي الحجج التالية: .31

i) عدم وجود أدلة ظاهرية تبرر القرار الطعين؛ 

ii)  زيران يونيو/ح 16، وكان يمكن إعالمه به في يوم األحد الموافق ترهيبيةأعِلم بالقرار الطعين بطريقة

 ، لكنه بدال من ذلك تلقى مكالمات ورسائل من مكتب مدير الموارد البشرية طوال عطلة نهاية األسبوع؛2019

iii) قام القرار على التحامل والمحسوبية، واستند إلى إفادات شهود آخرين بدون االستماع للمدعي؛ 
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iv)  عن خسارة الراتب  أنه سيعوضشفهيا ، أعلمه المفوض العام باإلنابة 2019سبتمبر/أيلول  8في

 في تاريخ رفع هذه الدعوى؛  يكن منفذاواالستحقاقات، بيد أن ذلك لم 

v)  جاء قرار تعديل اإلجازة اإلدارية بال أجر إلى إجازة إدارية بأجر مفرطا في التأخير؛ 

vi)  المرسلة من أحد الموظفين ال تذكر المدعي  2019يونيو/حزيران  13الرسالة اإلليكترونية المؤرخة

 باالسم و/أو تفيد أن المدعي و/أو شخصا آخر بصق على شخص آخر؛ 

vii)  ال تذكر شيئا عن  2019يونيو/حزيران  13من األهمية الكبيرة أن الرسالة اإلليكترونية المؤرخة

 "البصق"؛ 

viii) يونيو/حزيران  13رير االستجابة للحادثة الصادر عن دائرة األمن وإدارة المخاطر المؤرخ ال يذكر تق

 أي إشارة إلى "حادثة بصق"؛ و 2019

ix)  القرار الطعين مشوب بعوامل خارجة عن الموضوع، أال وهي إساءة استخدام السلطة والنفوذ على

 يد رئيس هيئة العاملين السابق. 

 يلتمس المدعي ما يلي: .32

i) عقد المحكمة جلسة استماع؛أن ت 

ii) فسخ القرار الطعين، وتعويضه عن الخسارة التي طالت الراتب واالستحقاقات؛ 

iii) التعويض عن األضرار الجسدية، وأضرار السمعة، واألضرار المعنوية التي قاساها؛ و 

iv) .تغريم المدعى عليه إلساءته استخدام عملية التقاضي وإجراءات إقامة العدل 

 حجج المدعى عليه

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .33
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i)  القرار الطعين هو قرار إحالة المدعي إلى إجازة إدارية بأجر، وذلك ألن الوكالة عوضت المدعي عن

 الخسارة التي طالت الراتب واالستحقاقات المقتطعة خالل اإلجازة اإلدارية بال أجر؛

ii) ار مراعيا لإلطار التنظيمي في الوكالة؛سالمة قرار إحالة المدعي إلى إجازة إدارية بأجر، وجاء القر 

iii) ورد زعم سوء سلوك خطير في حق المدعي، وكان الزعم قائما على أسس قوية في الظاهر؛ 

iv)  يمكن اعتبار العنف سوء سلوك خطير ينتهك االلتزام القاضي باحترام جميع األشخاص على قدم

 ؛2013عام الصادرة المساواة وفقا لنصوص معايير السلوك 

v) نباء عن أن الحادثة دبت الرعب بين شهود العيان، وهذا عامل مشدد؛وردت أ 

vi)  ،استخدم المفوض العام باإلنابة سلطته االجتهادية ألن المزاعم ضد المدعي كانت مثبتة ظاهريا

 وارتبطت بسوء سلوك خطير؛ 

vii) ة، الواجب الذي تضطلع به الوكالة هو حماية الموظفين من العنف وأن تحافظ على بيئة عمل آمن

 ولذلك كان مما وافق المعقول درء خطر تكرار األفعال غير المشروعة؛

viii)  إن قرار إحالة المدعي إلى إجازة إدارية بأجر ال يحكم مسبقا على نتيجة التحقيق، وسيُعطى المدعي

 فرصة شافية وعادلة للرد على نتائج التحقيق؛

ix) ال دليل يدعم مزاعم المدعي بشأن الترويع والمحسوبية؛ و 

x) المدعي عن تقديم برهان يثبت األضرار الجسدية والمعنوية واألضرار التي طالت السمعة. تخلف 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها. .34

 اإلطار القانوني

 على اآلتي: 4.10ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم  .35

إذا ُوجهت تهمة سوء سلوك خطير إلى موظف ورأى المفوض العام أن التهمة في 

مبنية على أسس قوية، أو أن استمرار الموظف في منصبه أثناء تحقيق في ‘ ظاهرها’



 Case No. UNRWA/DT/HQA/2019/097 

 Judgment No. UNRWA/DT/2021/034 

 

Page 8 of 12 

التهمة سيضر مصالح الوكالة، يجوز وقف الموظف، بأجر أو بدون أجر، عن أداء وظائفه 

  عن العمل حقوَق الموظف.على ذمة التحقيق، ويجب أال يضر الوقف 

مسألة اإلجازة اإلدارية على ذمة التحقيق،  2.110تتناول قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .36

 :في األجزاء ذات الصلة وتنص على ما يلي

. يجوز إيقاف الموظف عن العمل على ذمة التحقيق، وذلك بوضعه في إجازة إدارية 1

التحقيق إلى حين  على ذمةض العام، وذلك في أي وقت خاضعة لشروط يحددها المفو

  إتمام العملية التأديبية.

. في عملية اتخاذ قرار إلحالة الموظف في إجازة إدارية أم ال على ذمة التحقيق، يأخذ 2

المفوض العام في االعتبار إن كانت هناك أدلة ظاهرية تدعم زعم سوء السلوك، وفيما إن 

  أو في مركز عمله متعارضا مع مصالح الوكالة.و/كان استمرار الموظف في وظيفته 

( في الحاالت التي يوجد فيها iرية من هذا القبيل بأجر كامل إال ). تكون اإلجازة اإلدا3

( عندما يقرر iiشك معقول بأن الموظف ارتكب االستغالل واالنتهاك الجنسيين، أو )

المفوض العام أن ظروفا استثنائية موجودة تستدعي وضع الموظف في إجازة إدارية 

 بأجر جزئي أو بال أجر. 

  قرار وضعه في إجازة إدارية على ذمة التحقيق.. يبلغ الموظف كتابيا ب4

. يجب أال تضر اإلجازة اإلدارية من هذا القبيل بحقوق الموظف، ويجب أال تشكل تدبيرا 5

  تأديبيا.

]...[ 

. يقع قرار وضع الموظف في إجازة إدارية على ذمة التحقيق ضمن السلطة االجتهادية 7

مدير الموارد البشرية عندما يكون الموظف  للمفوض العام، وقد فّوضت هذه السلطة إلى

موظفا في الرئاسة العامة، وإلى مديري األقاليم عندما يكون الموظف موظفا في أحد 

  المكاتب اإلقليمية.

 ، المعني بالتدابير واإلجراءات التأديبية، على ما يلي:A/10/Rev.3ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .37

أدلة ظاهرية تدعم زعم سوء السلوك، وحين يكون  . في الحاالت التي توجد فيها13

استمرار الموظف في وظيفته أو مركز عمله متعارضا مع مصالح الوكالة، يجوز وضع 

الموظف في إجازة إدارية في أي وقت على ذمة التحقيق إلى حين إكمال العملية التأديبية. 

ذكرا  ،ار من هذا القبيلالتي يجوز أخذها في الحسبان في مقام اتخاذ قر ،الظروف وتشمل

ال حصرا ما يلي: خطر تكرار الفعل غير المشروع، الخطر الكامن المحدق بالموظفين 

يُبلغ الموظف المحال إلى واآلخرين أو بالوكالة، و/أو خطر إتالف األدلة أو إخفائها. 

  إجازة إدارية بهذا القرار كتابيا.
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وفا ال إذا قرر المفوض العام أن ظر. العرف هو أن تكون اإلجازة اإلدارية بأجر إ14

 استثنائية تقتضي إجازة إدارية بال أجر، مع عدم المساس بحقوق الموظف في كل من

 ال يعد وضع الموظف في إجازة إدارية تدبيرا تأديبيا.والحالتين. 

 االعتبارات

 طلب المدعي لجلسة استماع شفهية

 13اع شفهية وأن تستدعي الشهود على حادثة يلتمس المدعي في دعواه أن تعقد المحكمة جلسة استم .38

 والموظفين المنخرطين في اتخاذ القرار الطعين. 2019يونيو/حزيران 

وفي شأن جلسة االستماع الشفهية، تتحلى المحكمة باجتهاد واسع في مسائل إدارة القضايا، وذلك بموجب  .39

على األدلة الموجودة في الملف، ترى المحكمة ( من القواعد اإلجرائية للمحكمة. بعد االطالع 1)11أحكام المادة 

أن السجل في هذه القضية كاف إلصدار قرار بدون جلسة استماع شفهية. تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم 

في ظل هذه وعليه، فإن طلب المدعي لجلسة استماع شفهية  1أي سبب كاف لتبرير طلبه جلسة استماع شفهية،

 مرفوض.الظروف 

 المدعي إلى إجازة إدارية بأجرقرار إحالة 

، 2019يونيو/حزيران  29إلى  16يطعن المدعي في قرار الوكالة إحالته إلى إجازة إدارية بأجر من  .40

ويزعم المدعي عدم وجود أدلة ظاهرية تدعم المزاعم المثارة ضده. تستحضر المحكمة أن مسألة وجود أدلة 

 صداقية األدلة في زمن القرار الطعين. ظاهرية على سوء السلوك يجب أن تدرس بناء على م

يونيو/حزيران  13يبين من تقرير االستجابة للحادثة الصادر عن دائرة األمن وإدارة المخاطر بتاريخ  .41

أن سبعة أشخاص كانوا في الغرفة التي عُقد فيها اجتماع اتحاد الموظفين المحليين، بمن فيهم المدعي.   2019

هينونه بطريقة مذلة. وفقا ألقوال يزعم المدعي أن خمسة من هؤالء األشخاص السبعة كانوا يصرخون عليه وي

المدعي، كان الشخص السادس، وهو السيد أ. م، يحاول نزع فتيل الموقف. باإلضافة إلى ذلك، يرد في الرسالة 

                                                
من حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  28، والفقرة UNAT-2018 Nimer-879من حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  33الفقرة  1

Mbaigolmem 2018-UNAT-819 . 
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حداث ألالواردة في سجل الدعوى وصف واضح وموضوعي ل 2019يونيو/حزيران  13اإلليكترونية المؤرخة 

 دعي، نجده يعول أيضا على هذه الرسالة اإلليكترونية إلثبات حجته.  المعنية. وفي المالحظات التي رفعها الم

في ضوء ما تقدم، من الجلي للمحكمة أن المدعي كان "طرفا" في مشادات لفظية وجسدية، في حين كان  .42

خمسة أشخاص آخرين "الطرف" اآلخر، وكان السيد أ. م يحاول نزع فتيل األزمة بل طائل. ضمن هذا المعنى، 

ى المحكمة في وجود أدلة ظاهرية على أن المدعي تورط في مشادات لفظية وجسدية؛ وكان هذا، في ال شك لد

 زمن القرار الطعين، كافيا لوضعه في إجازة إدارية بال أجر. 

تالحظ المحكمة أن على الوكالة واجب ضمان بيئة عمل آمنة تخلو من العنف بما ينسجم مع قيم األمم  .43

ي عضوا في اتحاد الموظفين المحليين، ومع األخذ في الحسبان تواصل النزاع ضمن المتحدة. لّما كان المدع

اتحاد الموظفين المحليين، الح في األفق خطر تكرار المواجهات بين الموظفين المعنيين. لّما كان ذلك، ال ريب 

عنى الفقرة المدعي في العمل كان سيتعارض مع مصالح الوكالة ضمن م حضور لدى المحكمة في أن استمرار

المقتبسة أعاله. وعليه، تقضي المحكمة أن قرار  2.110من قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  2

 الوكالة وضع المدعي في إجازة إدارية كان قرارا مشروعا.

قد يتساءل المدعي عن سبب وضعه وحده في إجازة إدارية مع وجود أدلة ظاهرية أيضا على أن آخرين  .44

في المشادات اللفظية والجسدية ذاتها. في هذا المقام، تستحضر المحكمة أن محكمة األمم المتحدة  تورطوا

لالستئناف قضت باتساق أن مهمة المحكمة ليست استبدال قرارها بقرار الوكالة. كما بينت محكمة األمم المتحدة 

 : Sanwidi 2010-UNAT-084من حكمها  40لالستئناف في الفقرة 

على صحة ممارسة األمين العام لالجتهاد في المسائل اإلدارية فإن محكمة  عند الحكم
المنازعات تبت فيما إن كان القرار قانونيا وعقالنيا وصحيحا إجرائيا ومتناسبا أم ال، 
كما يمكن للمحكمة النظر فيما إن أهِملت مسائل يعتد بها أو إن دخلت في االعتبار مسائل 

النظر فيما إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن  ال يعتد بها، وتستطيع أيضا
دور محكمة المنازعات ليس النظر في صحة االختيار الذي أقدم عليه األمين العام من 
بين أنواع اإلجراءات العدة المتاحة له؛ كما ال يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارها 

 بقرار األمين العام.

ن المقاربة المنطقية هي وضع موظف واحد في إجازة إدارية بدال من وضع مع ذلك، ترى المحكمة أ .45

خمسة أو ستة موظفين في إجازة إدارية، وذلك بغية تحاشي المزيد من المواجهات، وكذلك ضمان بيئة عمل 

 آمنة خالية من العنف. 
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 2019يونيو/حزيران  29إلى  16إجازة إدارية بال أجر من  إلىقرار إحالة المدعي 

، أعِلم المدعي أن المفوض العام باإلنابة قرر تعديل اإلجازة اإلدارية بال أجر 2020فبراير/شباط  11 في .46

. بموجب األمر 2020التي وضع فيها إلى إجازة إدارية بأجر، وأن ذلك سينعكس على راتبه لشهر فبراير/شباط 

لمنافع، فكان جواب المدعي أنه استفسرت المحكمة إن كان المدعي قد عُوض عن خسارة الراتب وا 061رقم 

تسلّم راتبه واستحقاقاته. حيث إن المدعي قد دُفع إليه المبلغ الذي دانت له الوكالة به بسبب قرار وضعه في 

. ولّما كان ذلك، تقضي المحكمة تلبية وافية إجازة إدارية بال أجر، فإن الوكالة لبّت هذا الجزء من مطالبة المدعي

تشدد المحكمة أن انحالل هذه المطالبة إلى الجدل ال يضر المدعي،  2ه انحلت إلى الجدل.أن مطالبة المدعي هذ

  سفر عن نتائج ضارة تطال المدعي.يوذلك ألنه لن 

 تأسيسا على جميع ما تقدم، ال مناص من رد الدعوى. .47

 مطالبات المدعي األخرى

عن األضرار المادية جاء المدعي بمزاعم أخرى، بما في ذلك طلبات للحصول على تعويضات  .48

 والمعنوية. أما وقد ُردّت الدعوى، فال يحق للمدعي الحصول على أي تعويض عن أي ضرر يزعم تعرضه له.

التمس المدعي أيضا أن تغّرم المحكمة المدعى عليه إلساءته استخدام عملية التقاضي وإجراءات إقامة   .49

 طلبه هذا، ولذلك فهو طلب مرفوض. العدل. تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم أي أدلة لدعم

  

                                                
 .44، الفقرة  UNAT-2017Kallon-742حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  2
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 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .50

 الدعوى مردودة. 

 

 )وقّع(  

 القاضية يوهانا شوخنبروك

 2021أغسطس/آب  8بتاريخ 

 .2021أغسطس/آب  8أدِخل في السجل بتاريخ 

 

 )وقّع(      

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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