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Judgment No.: UNRWA/DT/2012/067 

Date: 17 December 2012 

Original:           English 
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  مقدمة

 

غاثة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة ! 1علي قرعانھذه دعوى رفعھا  .1

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

 . إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالةالقرار القاضي ب

 

/كانون ديسمبر 24المؤرخ  63/253بموجب قرار الجمعية العامة لDمم المتحدة رقم  .2

. وكما ھو 2009 /تموزيوليو 1بدءاً من  (JAB)لمشترك ، تم إلغاء مجلس الطعون ا2008 ا#ول

، 2010 /حزيرانيونيو 1، وبدءاً من 1.11رقم  النظام ا#ساسي للموظفين المحليينمبين في 

أنشأت الوكالة محكمة ا#ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وتم تحويل جميع الطعون العالقة أمام 

 بما فيھا ھذه الدعوى، إلى المحكمة المذكورة.مجلس الطعون المشترك عند تاريخ إلغائه، 

 

من النظام ا#ساسي للمحكمة على أّن  5في الفقرة  2ضمن إجراء انتقالي، تنص المادة  .3

المحكمة ھي صاحبة ا+ختصاص لSستماع إلى القضايا التي رفعت قبل تأسيس المحكمة، كما 

ا مجلس الطعون المشترك تقريراً إلى تختص بإصدار ا#حكام فيھا، وھي القضايا التي لم يرفع فيھ

 المفوض العام.

 
 الوقائع

 
دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة عامل نظافة ، 2002كانون الثاني  /يناير 1في  .4

تعيين محدد في مخيم بSطة في منطقة نابلس. وقد ُعرض عليه  01، الخطوة 1Aعلى المستوى 

ديسمبر/كانون  31، وُمدد تعيين المدعي حتى 2003ديسمبر/كانون ا#ول  31ا#جل ينتھي في 

 31، ُجدد تعيينه محدد ا#جل حتى 2005ديسمبر/كانون ا#ول  14، وفي 2005ا#ول 

 .2008 /كانون ا#ولديسمبر

  

                                      
1
  محمد علي قرعان، بيد أّن المحكمة ت*حظ أّن الُمدعى عليه يشير إليه باسم علي قرعاني.  يوفقاً لكتاب تعيين المدعي، اسم المدعي ھو عل 
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، اعتقل جيش الدفاع ا!سرائيلي المدعي في مخيم بSطة 2008يناير/كانون الثاني  18في  .5

 إلى كتائب شھداء ا#قصى.  بزعم إيوائه نشطاء مطلوبين ينتمون

 
، أحيل المدعي إلى إجازة خاصة بأجر 2008يناير/كانون الثاني  18بأثر يسري من  .6

 مدفوع بالكامل. 

 
إلى وزارة الدفاع ا!سرائيلية،  2008 /كانون الثانييناير 21بموجب رسالة مؤرخة  .7

ى المدعي، وطلب إطSع في الضفة الغربية عن التھم الموجھة إلاستفسر مدير عمليات ا#ونروا 

الوكالة على جميع المعلومات المطلوبة بشأن أسباب ا+عتقال، وطلب الوصول إلى المدعي لُتطلع 

نفسھا على أسس ا+عتقال "وفيما إن كانت التھمة (التھم)، إن وجدت، تنشأ من واجباته الوكالة 

ولم ات تأديبية أو غيرھا في حقه". الرسمية، وفيما إن كانت الوقائع تشكل سبباً كافياً +تخاذ إجراء

 . ترد وزارة الدفاع ا!سرائيلية على طلب مدير عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية

 
محكمة عسكرية إسرائيلية في ا#راضي المحتلة  اتھمت، 2008فبراير/شباط  7في  .8

ريمة بموجب المدعي بجرم "إيواء مجرم، وھذه ج(السامرة) ("المحكمة العسكرية ا!سرائيلية") 

 من النظام فيما يخص ا#حكام ا#منية".  57الفرع 

 
بناًء على إقراره بالذنب، وذلك بسبب ارتكاب جرم  ، أدين المدعي2008مايو/أيار  27في  .9

من النظام فيما يخص ا#حكام ا#منية". وينص حكم المحكمة  57"توفير ملجأ" بما يخالف "الفرع 

 من بينھا ما يلي:  العسكرية ا!سرائيلية على أشياء

 
  . تتلو المحكمة الموقرة +ئحة ا+تھام على مسمع الُمدعى عليه

  

محامي الدفاع: يفھم الُمدعى عليه +ئحة ا+تھام الُمعّدلة ويعترف بھا ضمن حدود 

  ا+تفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة. 

  

لةالُمدعى عليه: أؤكد كلمات محامّي وأعترف بمحتويات +ئحة ا+تھام الم Vعد .  
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***  

  الحكم قرار

  

الُمدعى عليه [المدعي] بناًء على اعترافه بنفسه بارتكابه  حكمت المحكمة على

  جرماً يرتبط بتوفير مأوى، فقد وفر ا!يواء لرجال مسلحين ومطلوبين في منزله. 

  

ً اتفق الطرفان على اتفاق تفاوضي يفضي إلى أّن التماس ُرفع إلّي للحكم على  ا

حكم مع غرامة مالية مع أشھر يمضيھا فعلياً با!ضافة إلى  7بالسجن  الُمدعى عليه

  التنفيذ.وقف 

  

، ونظراً إلى أّن ھذه ھي المرة وبعد دراسة طبيعة الجرم المنسوب إلى الُمدعى عليه

ا#ولى التي يمثل فيھا الُمدعى عليه أمام القانون، وفي ضوء تقدمه النسبي في 

  لة، أرى أّنه ينبغي احترام ا+تفاق التفاوضي. السن، ونظراً إلى أّنه رب عائ

  

  وبناًء على ذلك، أحكم على الُمدعى عليه بالعقوبات التالية:

  

 منذ تاريخ اعتقاله...السجن سبعة أشھر يقضيھا فعلياً   ) أ

 شيكل أو الحبس شھراً بد+ً منھا... 2,000رھا اغرامة مقد  ) ب

رتكب في السنتين التاليتين لتاريخ حكم بالسجن سبعة أشھر مع وقف التنفيذ شريطة أ+ ي  ) ت

  أو أن يقدم لھا خدمة.  مغادرته السجن جرماً يرتبط بتوفير ملجأ لمنظمة إرھابية

 
 ، أطلِق سراح المدعي من ا+عتقال.2008يوليو/تموز  3في  .10

  

، اتصل مسؤول منطقة نابلس، بالنيابة عن ا+ستشاري القانوني/في 2008في يوليو/تموز  .11

وإخSء سبيله، وأّكد المدعي  توقيفه، بالمدعي في مناسبتين ليطلب منه معلومات عن الضفة الغربية

   أّنه لم تكن لديه وثائق رسمية في ھذا الصدد. 



   Case No.: UNRWA/DT/WBO/2010/33  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2012/067  

 

 

Page 5 of 22 

 
، قّدم المدعي إلى مسؤول منطقة نابلس شھادة من اللجنة الدولية 2008في أغسطس/آب  .12

يوليو/تموز  3، إلى 2008ون الثاني يناير/كان 18فترة توقيفه، أي من للصليب ا#حمر يؤّكد فيھا 

2008 . 

 
 25في  بموجب رسالة غير مؤرخة تسلّمتھا إدارة الشؤون القانونية في الضفة الغربية .13

، أعلم المدعي مديَر عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية بمSبسات اعتقاله 2008أغسطس/آب 

 وتوقيفه كما يلي: 

 
  

، ولم أعرف 2008يناير/كانون الثاني  18زلي في ... لقد حاصر الجنود ا!سرائيليون من

أسباب الحصار. وفعSً لم أعرف إن كان أحد النشطاء المطلوبين فوق منزلنا، وبناًء على 

يوماً، وأحيلت قضيتنا إلى محكمة سالم، وبعد  15اعُتقلت أنا وابني في مركز حوارة ذلك، 

بناًء على حكم المحكمة ِرج عني حيث أمضيت ستة أشھر، ثم أف ذلك ُنقلنا إلى سجن مجدو

  بسبب قلة ا#دلة فيما يخص اتھاماتھم... 2007يوليو/تموز  3المؤرخ 

  

 
إلى "من يھمه ا#مر" تسلّمتھا دائرة الشؤون القانونية في الضفة  ةفي رسالة مؤرخة موجھ .14

 ، أشار محامي المدعي إلى ما يلي:2008سبتمبر/أيلول  5الغربية في 

  

  

تحقيق معه، وقُّدمت في حقه بمساعدة نشطاء مطلوبين، وجرى ال[المدعي] اُتھم 

  ، ثم أفِرج عنه بسبب قلّة ا#دلة...+ئحة اتھام

  

إلى مسؤول منطقة  2008أكتوبر/تشرين ا#ول  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

مشيراً  أجر المدعيلدفع أوصى المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية بالوقف المؤقت نابلس، 

 إلى ما يلي: 
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تقتضي السياسة التي تتبعھا الوكالة بشأن الموظفين الذين ُيسجنون مدة ثSثة أشھر 

فأكثر بعدم إعادتھم إلى العمل إ+ّ إذا رأت الوكالة أن الموظف لم يكن مذنباً. ومن 

يد أجل إجراء تقييم فيما إن كان السيد قرعان مذنباً أم +، فسنحتاج إلى أن يقدم المز

  من المعلومات. 

 

، أعلم مسؤول الشؤون ا!دارية في 2008أكتوبر/تشرين ا#ول  14بموجب رسالة مؤرخة  .16

أّن دفع راتبه توقف حتى يتسنى لدائرة الشؤون القانونية الحكم بأّنه لم  المدعيَ  إقليم الضفة الغربية

 يكن مذنباً.

  

#جل الذي يحمله المدعي حتى ، ُمدد التعيين محدد ا2008نوفمبر/تشرين الثاني  18في  .17

 . 2011ديسمبر/كانون ا#ول  31

 
رة" لطلب وثائق ية ا#خر، اتصل مسؤول منطقة نابلس بالمدعي "للم2009 /آذارفي مارس .18

 رسمية تتعلق بتوقيفه وا!فراج عنه لكّن المدعي أصّر على عدم وجود وثائق أخرى معه. 

 
نوني في إقليم الضفة الغربية المدعَي في ، قابل المسؤول القا2009أبريل/نيسان  29في  .19

 حضور زوجة المدعي وأخيه، وترد في نص المقابلة أشياء من بينھا ما يلي: 

 
  

  

س: أقدمت الوكالة على محاو+ت عّدة لتأخذ منك وثائق المحكمة المطلوبة بغية 

 إجراء تقييم لحالتك حسب ا#صول، فالوثائق التي قّدمتھا غير كافية لتحقيق ھذا،

  فھل حاولت الحصول عليھا من المحكمة؟ 

ج: ليس لدي المزيد من الوثائق، وحاولت مع المحكمة لكّنھم منعوني من الوصول 

  إلى تلك الوثائق. 

  س: ھل حاولت الحصول على ھذه الوثائق با+ستعانة بمحاميك؟ 



   Case No.: UNRWA/DT/WBO/2010/33  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2012/067  

 

 

Page 7 of 22 

   .ج: ذھبت إليه، وقال المحامي إّنه لم يستطع الحصول عليھا

ة من المحكمة التي ُزّودنا بھا ھي نسخة عن ا+تھام، وھي س: الوثيقة الوحيد

، فقد اُتھمت بجريمة إيواء مجرم في مناسبات عّدة 2008فبراير/شباط  7مؤرخة 

اسمه أحمد سبسرة [منقول] ونشطاء مسلحين آخرين، فھل ُطلب منك يوماً أن 

  تساعد ا#شخاص المذكورين أو ساعدتھم فعSً؟ 

  ولم يطلب مني أحد أن أساعده ھو أو غيره.  + أعرف ھذا الشخص/ج: 

يناير/كانون الثاني  18س: ھل كان فعSً أي نشطاء مطلوبين على سطح منزلك في 

  ؟ 2008

  ج: + أعرف.

  

***  

  س: ھل أعلِمت بالتھم الموجھة إليك؟

  + ج:

  ھل كان معك محاٍم؟ متى قابلته أول مرة؟ س:

  لي عندما كنت في سجن مجدو.وفرت لي رابطة محامي السجون محامياً  ج:

  

***  

  س: ھل أعطيَت نسخة عن ا+تھام؟

ج: حصلت على نسخة لكّنھا كانت باللغة العبرية، ولم يترجمھا لي المحامي أو 

  غيره. 

  ھل تفھم اللغة العبرية؟ س:

  ج: +

  س: ھل قُدم إليك أي دليل داعم لSتھامات التي ُوّجھت إليك؟

  ثبات ا+تھام. ج: +، لم يّقدموا أي دليل !

  س: ھل كنت حاضراً في جميع جلسات المحكمة؟ والمحامي؟

  ج: نعم، كSنا كان موجوداً. 
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أشھر من السجن، ھل لديك أي  6س: تؤكد أّنه أفِرج عنك بسبب قلة ا#دلة بعد 

  وثيقة محكمة يمكنھا إثبات ذلك؟

  ج: ليس لدي أي وثيقة !ثبات ذلك.

  

***  

  

 
يوليو/تموز  20، و2009يونيو/حزيران  5، و2009و/أيار ماي 8بموجب رسائل مؤرخة  .20

على التوالي إلى وزارة الدفاع ا!سرائيلية، طلب المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية  2009

من المحكمة العسكرية ا!سرائيلية وثائق بشأن توقيف المدعي، بما في ذلك أي قرار نھائي، بحيث 

 ضد المدعي.أي أساس لتطبيق إجراءات تأديبية إن شّكلت الوقائع التقييم فيما يتسنى للوكالة 

 

وھو محاٍم  –والد المحامي م ، أعل2009مايو/أيار  28وفقاً لملحوظة في السجل مؤرخة  .21

على  لكنّ المساعَد القانوني في الضفة الغربية خSل مكالمة ھاتفية أّن المدعي أدين  –كما ُيزعم 

 لغربية أ+ّ يخبر أحداً #ّن ذلك سيسبب مشكلة له و+بنه. المساعد القانوني في الضفة ا

 
فاع ا!سرائيلية د، قّدمت وزارة ال2009يوليو/تموز  28بموجب رسالة فاكس مؤرخة  .22

 . غربية +ئحة ا+تھام، وقيد الحكمأخيراً إلى المسؤول القانوني في الضفة ال

 
ي في الضفة الغربية المدعي في ، قابل المسؤول القانون2009أكتوبر/تشرين ا#ول  15في  .23

 حضور زوجة المدعي وابنه، ووردت في نص المقابلة أشياء من بينھا ما يلي: 

 
  

س: أخبرتنا في السابق بأّنك أوقِفت واُتھمت بإيواء شخص مطلوب، وكان الدليل 

الذي قدمته إلينا أّنه أفِرج عنك في المحصلة #ّن السلطات لم يكن لديھا أي دليل 

في قضيتك يشير إلى أّنك أدِنت فعSً، حكم د استطعنا العثور على قرار ضدك. وق

  وُحكم عليك بموجب اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، فكيف تفسر ھذا؟
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بأّني أستطيع المغادرة بS وثائق، بما في  تج: عندما أفِرج عني، أخبرتني السلطا

  ذلك أي حكم.

  قضيتك؟ س: أيعني ھذا أّنك لم تعلم بصدور أي حكم في

  ج: نعم، لم أكن أعرف عن أي حكم. 

مايو/أيار (في الترجمة  27س: يشير بروتوكول المحكمة إلى أّنك في 

مثلت أمام الرائد أحسان حلبي قاضي المحكمة  2008آب) (منقول) /أغسطس

لة وأّنك  Vالعسكرية، وأشار إلى أّنك دخلت في اتفاق تفاوضي بشأن التھم المعد

  التھم. اعترفت بفحوى ھذه 

طلب مني محامّي البقاء صامتاً ج: + أعرف عّما تتحدث. عندما كنُت في المحكمة 

  طوال الوقت. 

س: نود أن نريك نسخة من الحكم في ھذه القضية. ويرد فيه أّن محاميك والمدعي 

شيكل،  2000العام اتفقا على عقوبة سبعة أشھر من السجن وغرامة مقدارھا 

ا+تفاق، وُحكم عليك بناًء على ذلك. ھل تعرف ھذه  ووافقت المحكمة على ھذا

  (قّدمت إلى السيد قرعاني نسخة عن الحكم)الوثيقة؟ 

  ج: +. 

بإيواء شخص مطلوب اسمه أحمد سناكرة. س: وفقاً لھذه الوثائق، لقد اُتھمت وأِدنت 

  أحمد سناكرة فعSً؟ ل ھذه الوثائق إّنك أقررت ھذه التھم، فھل آويت ووتق

  ج: +

  

 
، أعلم مدير عمليات ا#ونروا في 2009ديسمبر/كانون ا#ول  21بموجب مذكرة مؤرخة  .24

الضفة الغربية المفوَض العام بالوقائع المتصلة باعتقال المدعي، وتوقيفه، وإدانته على يد محكمة 

بالمحاو+ت التي بذلتھا الوكالة للحصول على معلومات من المدعي عسكرية إسرائيلية، كما أعلمه 

في ھذا الصدد. وأوصى مديُر عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية بإنھاء عقد المدعي لما فيه 

 مصلحة الوكالة. 
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المفوض العام توصية مدير عمليات ا#ونروا  اعتمد، 2009ديسمبر/كانون ا#ول  22في  .25

 في الضفة الغربية. 

 
القائم بمقام مدير  ، أعلم الموظف2009ديسمبر/كانون ا#ول  29بموجب رسالة مؤرخة  .26

عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية المدعَي أن توظيفه في الوكالة سُينھى لما فيه مصلحة الوكالة 

 . وأشار إلى أشياء من بينھا ما يلي: 2009ديسمبر/كانون ا#ول  31بأثر يسري من 

 
  

ك، لكّنك لم أثناء ھذه المقابلة، أشرت إلى أّنه أخلِي سبيلك نظراً إلى قلة ا#دلة ضد

تستطع تقديم وثائق ذات صلة لدعم ھذا القول رغم أّن ذلك ُطلب منك في مناسبات 

. لكن، استطاع مكتب إقليم 2009ومايو/أيار  2008عدة بين أكتوبر/تشرين ا#ول 

، وُحكم عليك بالسجن 2008مايو/أيار  27الضفة الغربية التثبت بأّنك أِدنت في 

يك وثائق تثبت ھذا، بما فيھا الوثائق التي تفيد أّنك سبعة أشھر. وعندما قُدمت إل

  قبلت ا+تفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة، لم تستطع أن تفسر شھادتك السابقة. 

  

 ***  

تنص سياسة الوكالة فيما يخص الموظفين الذين ُيعتقلون، أو يوَقفون، أو ُيحاكمون 

سجن ثSثة أشھر أو إذا حوكم موظف، وأدين، وفـُرض عليه حكم بالعلى أّنه "

أكثر، فسيصار عادة إلى إنھاء تعيينه لما فيه مصالح الوكالة إ+ّ إذا اعتبرت الوكالة 

ولم يستطع ا+ستعراض الذي  ."أّن الموظف غير مذنب بناًء على وقائع القضية

فيما إن كانت وقائع قضيتك تفضي إلى أن تعتبرك الوكالة غير أجريناه التقييم 

  مذنب. 

  

دت محاولة إخفاء واقعة إدانتك عن أّنك تعمّ  استنتج التحقيق الذي أجريناه مع ذلك،

  الوكالة. 
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***  

في ضوء إدانتك والحكم عليك بالسجن أكثر من ثSثة أشھر، وما فعلته من مخالفة 

للنظامين ا!داري وا#ساسي للموظفين المحليين، فقد اتخذُت قرار إنھاء خدمتك في 

  . 2009ديسمبر/كانون ا#ول  31اراً من الوكالة بأثر يسري اعتب

  

 ، أنھت الوكالة توظيف المدعي.2010يناير/كانون الثاني  31في  .27

  

إلى مدير عمليات ا#ونروا في  2010يناير/كانون الثاني  10بموجب رسالة مؤرخة  .28

 الضفة الغربية، طلب المدعي مراجعة قرار، ولم ترد الوكالة على الطلب. 

 
 ، رفع المدعي طعناً إلى مجلس الطعون المشترك. 2010مارس/آذار  2في  .29

 
 ، رفع المدعي طلب إظھار وثائق. 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  22في  .30

 
 ، رفع الُمدعى عليه ّرده على الدعوى. 2012نوفمبر/تشرين الثاني  11في  .31

 
 ، رفع المدعي ملحوظاته على رد الُمدعى عليه. 2012ر/تشرين الثاني نوفمب 15في  .32

 
، تطرقت المحكمة إلى طلب المدعي إظھار وثائق، 2012 ا#ولديسمبر/كانون  4في  .33

إلى أّن المدعي كانت معه جميع الوثائق ذات الصلة #ّنھا  وأشارت المحكمة في رسالة إليكترونية

 كانت مرفقة في رّد المُدعى عليه. 

 
 حجج المدعي

 
ى التي رفعھا، بيد أّنه ذكر يؤكد المدعي أي أساس قانوني لSنتصاف في عريضة الدعو+  .34

ا#شخاص المطلوبين ھرب إلى منزله" وأّن ذلك حدث #ّن "أحد  في طلبه لمراجعة القرار أّنه اعُتقل

ضد إرادته. وفي الملحوظات التي رفعھا المدعي على رد الُمدعى عليه، يحتج بأّن محاميه ضلله 

 عبرية. بإدانته وبأّنه + يفھم اللغة البشأن الوقائع المحيطة 
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يلتمس المدعي من المحكمة أّن تفسخ قرار الُمدعى عليه القاضي بإنھاء تعيينه، وأن تأمر  .35

 عيده إلى وظيفته بالوضع السابق. يالُمدعى عليه بأن 

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يحتج الُمدعى عليه بأّن إنھاء توظيف المدعي جاء حسب ا#صول.  .36

 

 عوى.يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الد .37

 
  ا#عتبارات  

  

  المسألة التمھيدية

  

. وفي رد 2012نوفمبر/تشرين الثاني  11كما ُذكر أعSه، رفع الُمدعى عليه رّده في  .38

الُمدعى عليه على الدعوى، التمس ا!ذن من المحكمة للمشاركة في ا!جراءات. وقد اعترض 

 المدعي، في ملحوظاته، على ا+لتماس الذي قّدمه الُمدعى عليه.

  

من القواعد ا!جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30تعطي المادة  .39

عندما تقتضي مصلحة العدل  عدةبفعل القواعد ا!جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة !لغاء أي قا

من القواعد ا!جرائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء أي  14ذلك. وبموجب المادة 

توجيه، يظھر أّنه مSئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن 

Sالطرفين ستجّھز المحكمة تجھيزاً أفضل !صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على  المذكرات من ك

ل ومما سيكون من المSئم للبت العاد –ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة العدل 

أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

 وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد الُمدعى عليه.  .الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه تسلّم ، وأن تقبل6
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  المسائل الرئيسية

  

  عي، قراراً اُتخذ حسب ا#صول؟ المد وظيفھل كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بإنھاء ت

 

 من المھم تدّبر ا!طار القانوني وا!داري الساري في القضية الحاضرة.  .40

 

 في الجزء ذي الصلة على اbتي: 4.1ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  .41

 
بصفتھم موظفين  مركزھمعلى الموظفين التصرف في جميع ا#وقات بطريقة تليق ب

وعليھم أ+ّ يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع ا#داء السليم لواجباتھم  لدى الوكالة،

  .مع الوكالة

 
 على اbتي: 1.9ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  .42

  

يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا 

  ا!جراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة. 

  

حول إجراءات ا+دعاءات والشكاوى والحماية من ا+نتقام  5/2007رقم العام إّن التعميم  .43

، ينص على اbتي فيما يخص بسبب ا!بSغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق

 واجب التعاون مع موظفي الوكالة: 

  

. يترتب على الموظفين واجب التعاون مع عمليات التدقيق والتفتيش والتحقيق 9

مصرح بھا حسب ا#صول، ويحظى أي فرد يتعاون بحسن نية مع تدقيق أو ال

  تفتيش أو تحقيق بالحماية من ا+نتقام. 
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إّن سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين ُيعتقلون، أو يوَقفون، أو ُيحاكمون ("سياسة الوكالة  .44

أشياء من بينھا ما  ، تنص على1984فبراير/شباط  1ُيوَقفون")، المؤرخة  نبشأن الموظفين الذي

 يلي: 

  

  

  محاكمة الموظفين وإدانتھم

  

إذا حوكم موظف، وأدين، وفـُرض عليه حكم بالسجن ثSثة أشھر أو أكثر، 

فسيصار عادة إلى إنھاء تعيينه لما فيه مصالح الوكالة إ+ّ إذا اعتبرت 

الوكالة أّن الموظف غير مذنب بناًء على وقائع القضية. وعلى مدير 

قليمي المعني رفع توصية إلى المفوض العام يأخذ فيھا في المكتب ا!

  الحسبان مصالح الوكالة ووقائع القضية. 

  

  استئناف العمل 
  

إذا أفِرج عن موظف بS تھمة أو محاكمة، ولم ُتشر المعلومات المتوافرة للمحكمة 
 إلى أي سوء سلوك أو نشاط غير سليم ارتكبه الموظف، فُيسمح له عادًة باستئناف

  العامة. شعار الرئاسةالعمل حسب اجتھاد مدير المكتب ا!قليمي مع إ
  

 

في القضية الحاضرة، وبعد ا+طSع على الوثائق التي وفرتھا وزارة الدفاع ا!سرائيلية  .45
وإجراء مقابSت في قضية المدعي، أنھى الُمدعى عليه تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة 

. وتSحظ المحكمة أّن ا+ستشھاد بالنظام ا#ساسي 1.9ظفين رقم بموجب النظام ا#ساسي للمو
يكون عادة في قضايا سوء السلوك وبذلك يقترن بالنظام ا#ساسي للموظفين رقم  1.9للموظفين رقم 

، وكSھما موجود في الفصل العاشر الخاص 1.110وبقاعدة النظام ا!داري للموظفين رقم  2.10
أّن الحالة مختلفة ھنا. بيد أّنه في الظروف التي ُينھى فيھا توظيف موظف  با!جراءات التأديبية، إ+ّ 

كما في الحالة التي بين أيدينا،  1.9لما فيه مصلحة الوكالة بموجب النظام ا#ساسي للموظفين رقم 
، وھو Haniyaفإّن المحكمة تھتدي بفقه محكمة ا#مم المتحدة لSستئناف في حكمھا في قضية 

 ، الذي يرد فيه:UNAT-024-2010الحكم رقم 
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عندما يرتبط إنھاء الخدمة بأي نوع من أنواع التحقيق في سوء سلوك ُيحتمل أّن ...

  الموظف ارتكبه، يجب أن ُيراجع على أّنه إجراء تأديبي، فھذه ھي حقيقته.

  

اسعة بناًء على ذلك، ومع ا+عتراف بأّن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة ا+جتھادية الو .46

عندما تراجع قرار إنھاء توظيف موظف، فإّنھا للمفوض العام، فإّن محكمة ا#مم المتحدة لSستئناف 

) فيما إن كانت الوقائع iiم + (أ) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثِبتت i(ستنظر 

المفروضة متناسبة مع المخالفة أم ) فيما إن كانت العقوبة iiiالُمثَبتة ترتقي إلى سوء السلوك أم + (

 Abu Hamda 2010-UNAT-022. وقد قضت محكمة ا#مم المتحدة لSستئناف في حكمھا +

  بما يلي: 

  

  

القاعدة العادية أّن المحاكم + تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إ+ّ إن كان ثمة 

   دليل على عدم القانونية، أو عدم العقSنية، أو على خلل إجرائي.

  

  ھل أثِبتت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتاً معقو+ً؟ 
  

عند النظر في السجل الوارد في الملف، ترى المحكمة أّن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة  .47
، قام قرار إنھاء 2009ديسمبر/كانون ا#ول  29أثِبتت وفق المعقول، ووفقاً للرسالة المؤرخة 

) سلوك iiدانة المدعي والحكم عليه بالسجن أكثر من ثSثة أشھر و() إiتوظيف المدعي على (
 المدعي بمحاولته إخفاء واقعة إدانته عن الوكالة. 

 
  

)i( ثة أشھرSإدانة المدعي والحكم عليه بالسجن أكثر من ث  

 
  

أو+ً، فيما يخص إدانة المدعي والحكم الصادر في حقه، تظھر ا#دلة أّن المدعي أدين في  .48
بناء على اتفاق تفاوضي بسبب ارتكابه جرماً يتعلق  اعترافه ھوبموجب  2008ار مايو/أي 27

"بتوفير مأوى #ّنه وفر ا!يواء مرة لرجال مسلحين مطلوبين في منزله" (التشديد مضاف). وقد 
ُحكم على المدعي بأشياء من بينھا السجن سبعة أشھر ُتنفذ من تاريخ اعتقاله حسب ما ورد في 
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 18عن المحكمة العسكرية ا!سرائيلية. ثم أفِرج عن المدعي، الذي اعُتقل في الحكم الصادر 
 . 2008يوليو/تموز  3، من التوقيف في 2008يناير/كانون الثاني 

 
 

لعسكرية ا!سرائيلية تSحظ المحكمة أّنه رغم اعتراف المدعي بالجرم أمام المحكمة ا .49
ً لما جوفق 2بموجب اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة اء في حكم تلك المحكمة، إ+ّ أّنه أنكر ذلك أمام ا

الوكالة وأمام محكمة ا#ونروا للمنازعات. وتشير المحكمة إلى تناقض في ھذين الموضعين اللذين 
عجز المدعي عن تفسيرھما، ومن الواضح للمحكمة أّن المدعي + يمكنه ادعاء البراءة أمامھا بعدما 

 لمحكمة العسكرية ا!سرائيلية.اعترف بالذنب بالجرم نفسه أمام ا
  

يفھم اللغة العبرية، كما  وأّنه + أّن محاميه ضلله بشأن الوقائع المحيطة بإدانتهزعم المدعي  .50
بوصول منتظم إلى محاميه، وإّن محاميه لم يقدم إليه أي معلومات  قال إّنه لم يحَظ خSل المقابSت

ه ليس من له. وفي ھذا الصدد، ترى المحكمة أنّ بشأن ا+تفاق التفاوضي أو عن إدانته وإخSء سبي
ا!ثبات فيما إن كان المدعي قد ضلله محاميه أو تقييم الخدمات التي قّدمھا ا#خير للمدعي، بل شأنھا 

ومن ثم إنھاء توظيفه في  الوقائع التي قامت عليھا إدانة المدعي تالحكم إن كانيتمثل دورھا في 
ر حكم المحكمة العسكرية ا!سرائيلية إلى أّن مترجماً يأم +. ويش الوكالة قد أثِبتت وفق المعقول

، وأّن 2008مايو/أيار  27لمساعدة الطرفين خSل الجلسة التي ُعقدت في  شفھياً كان حاضراً 
 المدعي أّكد ا!قرار الذي قدّمه محاميه واعترف بمحتويات +ئحة ا+تھام. 

 
أّن الطرف الذي يزعم ا#مم المتحدة لSستئناف من المبادئ المشھورة التي تتبعھا محكمة  .51

 Azzouniواقعة ما يترتب عليه عبء إثبات صحتھا (انظر حكم محكمة ا#مم المتحدة لSستئناف 
2010-UNAT-081  وحكمھاHepworth 2011-UNAT-178 وفي القضية الحاضرة، لم .(

 الجرم.  برتكينھض المدعي بھذا العبء #ّنه لم يقدم أدلة تثبت أّنه لم ي
 

ّنه إعجز المدعي عن تقديم دليل مقنع على براءته غير مجرد القول، في طلب المراجعة،  .52
اعُتقل #ّن "#حد ا#شخاص المطلوبين ھرب إلى منزله" وإّن ذلك حدث رغم إرادته. و+حظت 

الجرم، وأّنه  المحكمة أيضاً خSل المقابSت التي أجرتھا الوكالة أّن المدعي قال دوماً إّنه لم يرتكب
بيد أّنه في ضوء لم ُيعلم بالتھم الموجھة ضده، وإّنه لم يعلم بأي اتفاق تفاوضي أو حكم في قضيته. 

مايو/أيار  27المعلومات المتوافرة في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ا!سرائيلية المؤرخ 
ئحة ا+تھام تليت على مسمع + موثوقية لزعم المدعي بالبراءة، حيث يبين نص الحكم أّن + 2008

المدعي واعترف بمحتوياتھا. وتود المحكمة أيضاً أن تشير إلى أّن المدعي لم يزعم قط أّنه اعترف 
، له أمام المحكمة العسكرية ا!سرائيليةتحت الضغط، وتشير أيضاً إلى أّنه كان للمدعي محاٍم مثّ 

  وعليه؛ تقرر المحكمة أّن حجج المدعي واھية.
 

                                      
2
اق وفقاً لقاموس ب*ك للقانون، فإّن ا/تفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة ھو "اتفاق تفاوضي بين مدٍع عام وُمدعى عليه مجرم، وبمقتضى ا/تف 

ً يدفع الُمدعى عليه باJقرار بالذنب بجرم أخف أو بواحدة من تھم متعددة مقابل تنازل يقدمه المدعي العام، [وعادة] يكون ھذا التنازل ح  كما

  . "أخف أو إسقاطاً لتھم أخرى
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ظ المحكمة أيضاً أّنه رغم الحكم على المدعي بالسجن سبعة أشھر تبدأ من تاريخ وتSح .53
، 2008يوليو/تموز  3، فقد أفِرج عنه من التوقيف في 2008يناير/كانون الثاني  18اعتقاله، أي 

بعد خمسة أشھر ونصف من توقيفه. لكن، حتى لو أفِرج عن المدعي قبل إنھاء مدة سجنه، + أي 
اقعة وحدھا !ثبات أّنه أفرج عنه لقلة ا#دلة ضده كما يدعي، حيث تبقى واقعة ھي أّن تكفي ھذه الو

 المدعي ُحكم عليه بالسجن فترة تزيد عن ثSثة أشھر. 
 

  
)ii (المدعي  إخفاء واقعة إدانته عن الوكالة محاو+ت 

 
صدر في ثانياً، فيما يتعلق بالمحاو+ت المزعومة للمدعي !خفاء إدانته والحكم الذي  .54

 حقه، تSحظ المحكمة ما يلي على وجه التحديد:
  
  

خSل المقابلة مع المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية  -
، أنكر المدعي علمه 2009أكتوبر/تشرين ا#ول  15في 

 بإدانته وبالحكم الصادر في قضيته؛
إلى مدير  2008أغسطس/آب  25في الرسالة المؤرخة  -

أّنه ضفة الغربية، أشار المدعي إلى عمليات ا#ونروا في ال
 ةنال "إخSء السبيل بسبب قلة البراھين على التھم الموجھ

 إليه"؛
 5في الرسالة التي أرسلھا محامي المدعي المؤرخة  -

إلى "من يھمه ا#مر"، أفاد المحامي أّن  2008سبتمبر/أيلول 
 المدعي "أفِرج عنه لقلة ا#دلة".

  
  

 2008صلت بالمدعي في مناسبات عدة بين يوليو/تموز يظھر السجل أّن الوكالة ات .55
بھدف الحصول على معلومات وثائقية عن توقيفه وإدانته، ولم يقّدم المدعي  2009ومارس/آذار 

 54إلى الوكالة إ+ّ شھادة من اللجنة الدولية للصليب ا#حمر والرسائل المشار إليھا في الفقرة 
أّن الوكالة ئق أخرى بشأن قضيته. ويظھر السجل أيضاً أعSه، وزعم أّنه لم تكن لديه أي وثا

للحصول  2009ويوليو/تموز  2008بذلت على ا#قل أربع محاو+ت بين يناير/كانون الثاني 
على وثائق من وزارة الدفاع ا!سرائيلية حول توقيف المدعي وإدانته. ومع تذّكر ھذا الوضع، 

المدعي كانت معه المعلومات المطلوبة وحاول إخفاء  تقرر المحكمة أّنھا لم تزّود بدليل على أنّ 
 ھذه الوثائق عن الوكالة كما يزعم الُمدعى عليه. 

 
كانت مع المدعي جميع الوثائق الخاصة بتوقيفه وإدانته أم إن لكن، بصرف النظر عّما  .56

ه عن +، تقرر المحكمة أّن سلوك المدعي في العموم خSل التحقيق يبين أّنه حاول إخفاء إدانت
الوكالة. ورغم العديد من المحاو+ت التي بذلتھا الوكالة لمنح المدعي الفرصة لتفسير مSبسات 
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توقيفه وإدانته، فقد حاول كل من المدعي ومحاميه تضليل الوكالة بالتأكيد مراراً أّن المدعي 
 أفِرج عنه لقلة ا#دلة، كما عجز المدعي عن تقديم دليل مقنع في ھذا الصدد. 

 
قّدم الُمدعى عليه، من ضمن ا#دلة التي ساقھا على السلوك الُمضلل الذي اتبعه  لقد .57

، وفيھا ذكر المساعد القانوني في الضفة 2009مايو/أيار  28وظًة للملف مؤرخة حالمدعي، مل
بأّن المدعي أدين وقال إّنه ينبغي أخبره  –وھو أيضاً محاٍم كما ُيزعم  –الغربية أّن والد المحامي 

الشأن، تود المحكمة التذكير بأّن ا#دلة السماعية + ا اعد القانوني أ+ّ يخبر أحداً. وفي ھذللمس
قيمة إثباتية لھا، كما أّن والد المحامي لم يكن محامي المدعي، وكان من غير الSئق أبداً أن يعلّق 

 على قضية المدعي، عليه؛ ھذا الدليل مرفوض. 
 

  
  ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك؟

  
 

تقرر المحكمة أّن الوقائع في القضية الحاضرة ترقى إلى سوء سلوك ارتكبه المدعي، وتبين  .58
ا#دلة أّن المدعي أدين فعSً وُحكم عليه بالسجن أكثر من ثSثة أشھر، وأّنه حاول عمداً إخفاء واقعة 

 إدانته عن الوكالة.
 

سياسة الوكالة بشأن سمح أو+ً، فيما يتعلق بإدانة المدعي والحكم الصادر في حقه، ت .59

للُمدعى عليه بتقييم المSبسات المحيطة بقضية كل موظف عند اتخاذ  يُوَقفون نالموظفين الذي

قرار بإنھاء تعيينه أم +. وبالفعل، في حالة الموظفين الذين ُيحكم عليھم بالسجن ثSثة أشھر فما 

استثناء وتشترط صراحة ما يلي  على ُيوَقفون نسياسة الوكالة بشأن الموظفين الذيفوق، تنص 

إ+ّ إذا اعتبرت الوكالة أّن الموظف غير مذنب بناًء على وقائع القضية. وعلى مدير المكتب "

ا!قليمي المعني رفع توصية إلى المفوض العام يأخذ فيھا في الحسبان مصالح الوكالة ووقائع 

 . "القضية

 
ليه أخذ في الحسبان وقائع القضية ، تقرر المحكمة أّن الُمدعى عفي القضية الحاضرة .60

ومSبساتھا عندما قرر إنھاء تعيين المدعي. وبالفعل، لم تستطع الوكالة ا+ستنتاج بأّن المدعي لم يكن 

مذنباً، ويكفي التذّكر بأّن المدعي اعترف بالجرم أمام المحكمة العسكرية ا!سرائيلية وأّنه عجز عن أن 

 ومقنعاً يدعم براءته المزعومة. يقدم إلى الوكالة دليSً واضحاً 
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 نثانياً، فيما يخص المحاو+ت المزعومة للمدعي !خفاء إدانته والحكم الصادر في حقه ع .61

الوكالة، تقرر المحكمة في ضوء ا#دلة الواردة في الملف أّن المدعي أدلى بإفادات كاذبة وخالف النظام 

الموظفين التصرف في جميع ا#وقات بطريقة  الذي يفرض على 1.4ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

تليق بمركزھم بصفتھم موظفين في الوكالة. وعSوة على ذلك، ترى المحكمة أّن المدعي انتھك الفقرة 

توضيحات المدعي #ّنه لم يتعاون مع الوكالة، كما أّن  5/2007من التعميم العام للموظفين رقم  9

وفي  اره !دانته، أدت إلى تأخير في تقييم الوكالة لوقائع القضيةللوكالة بشأن توقيفه، بما في ذلك إنك

لتنفيذ إنھاء تعيين الموظف، أو إعادته إلى وظيفته  يُوَقفون نسياسة الوكالة بشأن الموظفين الذيتطبيق 

 بالوضع السابق. 

 
ا أّكدت مع ا!شارة إلى أّن "ا!دارة + ُيطلب منھا إثبات قضيتھا أبعد من الشك المعقول"، كم .62

 Araimفي قضية  1022في حكمھا رقم  -وھي محكمة سابقة - ذلك المحكمة ا!دارية لDمم المتحدة 

، تقرر المحكمة أّن الُمدعى عليه مارس حسب ا#صول سلطته ا+جتھادية V، في الفقرة (2001)

بسلوك المدعي، الذي  ) الوقائع المتعلقةiالواسعة فيما يتعلق بالمسائل التأديبية. وتعتبر المحكمة أّن (

أدى إلى إدانته والحكم عليه أمام المحكمة العسكرية ا!سرائيلية، وتلك الوقائع المرتبطة بمحاو+ت 

المدعي إخفاء إدانته عن الوكالة، أثبتت وفق المعقول تخلف المدعي عن التزام معايير السلوك المطلوبة 

 الوقائع تدعم قانوناً وصف فعله بأّنه سوء سلوك. ) ھذه iiوالمنتظرة منه بصفته موظفاً في الوكالة و(

 
ترى المحكمة أّن الُمدعى عليه، عندما أنھى تعيين المدعي، التزم بشروط بناًء على ذلك،  .63

. وتقرر يُوَقفون نالوكالة بشأن الموظفين الذيوبسياسة  1.9المحليين رقم النظام ا#ساسي للموظفين 

، 1.4عن مراعاة النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  المحكمة أيضاَ أّن سلوك المدعي عجز

 وتستنتج أّن القرار ا!داري المطعون فيه ينسجم وا!طار التنظيمي للوكالة. 

 
  

  ھل كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع الذنب؟
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اً ترى المحكمة أّّن إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة كان قراراً اجتھادياً مSئم .64

 .ُيوَقفون نسياسة الوكالة بشأن الموظفين الذيينسجم، بالتحديد، مع 

 

إذا حوكم موظف، وأدين،  وَقفون على ما يلي: "سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين يُ تنص  .65

وفـُرض عليه حكم بالسجن ثSثة أشھر أو أكثر، فسيصار عادة إلى إنھاء تعيينه لما فيه مصالح الوكالة 

". لقد أدانت المحكمة العسكرية تبرت الوكالة أّن الموظف غير مذنب بناًء على وقائع القضيةإ+ّ إذا اع

ا!سرائيلية المدعي وحكمت عليه بالسجن سبعة أشھر، واعترف بالجرم أمام المحكمة العسكرية 

كم بأّن ا!سرائيلية، وبعد التحقيق الذي أجرته الوكالة فيما يخص قضية المدعي، لم تستطع الوكالة الح

المدعي لم يكن مذنباً. وعSوة على ذلك، لم يتعاون المدعي مع التحقيق الذي أجرته الوكالة وحاول 

الحكم الصادر في حقه. وعليه؛ تعتبر المحكمة أن قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه عمداً إخفاء إدانته و

ظلماً  تألحقصورة ير مسّوغ بمصلحة الوكالة كان معقو+ً ومتناسباً، ولم يكن غير متناسب أو غ

 بالمدعي. 

 
ھل اُتخذ قرار الُمدعى عليه بصورة اعتباطية، أو كان دافعه التحامل، أو شابه خلل إجرائي أو خطأ في 

  القانون؟ 

 

 
اُتخذ على المحكمة اbن النظر فيما إن كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بإنھاء تعيين المدعي،  .66

على الھوى، أو إن كانت دوافع التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن بصورة اعتباطية أو مبنية 

الموضوع، أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون، وھذا ما قضت به محكمة ا#مم المتحدة 

  .  Assad 2010-UNAT-021لSستئناف في حكمھا رقم 

 

لمقدمة ضده، وأّنه ُمنح لى أّن المدعي تمت مواجھته با#دلة ايدل السجل الوارد في الملف ع .67

سياسة الوكالة بالفرصة لتقديم ا#دلة التي في صالحه. ويبّين السجل أيضاً أّنه أعلِم في مناسبات عدة 

القاضي بإنھاء توظيفه، وبناًء على ذلك؛ ترى  قبل قرار الُمدعى عليه ُيوَقفون نبشأن الموظفين الذي

 العادلة احُترم.  المحكمة أّن حق المدعي في ا!جراءات القانونية



   Case No.: UNRWA/DT/WBO/2010/33  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2012/067  

 

 

Page 21 of 22 

 
+ ترى المحكمة أي دافع غير سليم أو خلل إجرائي في القضية الحاضرة، وتستشھد بفقه  .68

 Kumarفي قضية  834في حكمھا رقم المحكمة ا!دارية لDمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، 

لى أّن ، وعليه تقديم دليل مقنع ع، وفيه نص صريح مفاده أّن المدعي يحمل عبء ا!ثبات(1997)

القرار المطعون فيه شابه دافع غير سليم أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع. وتقرر المحكمة أّن 

 المدعي عجز عن تقديم دليل من ھذا القبيل.

 
 ھل ھناك أساس قانوني لSنتصاف الذي يلتمسه المدعي؟ 

 
 نظراً إلى أّن: .69

  

)i( ؛أثبِتت وفق المعقول العقوبةإليھا  تالوقائع التي استند  

)ii( ئع ترقى قانوناً إلى سوء السلوك؛الوقا 

)iii(  قرار الُمدعى عليه، القاضي بإنھاء تعيين الموظف لما فيه مصلحة

 ، اُتخذ حسب ا#صول؛الوكالة

)iv( العقوبة المفروضة ليست غير متناسبة مع الذنب؛ 

)v(  ُتمارس بصورة اعتباطية، ولم السلطة ا+جتھادية للُمدعى عليه لم

إجرائي، أو خطأ  ير سليم، أو على خللدافع غتُشبھا بينة تدل على 

 ؛في القانون

 

  تقرر المحكمة أّن ا+نتصاف الذي يلتمسه المدعي + أساس له + في الواقع و+ في القانون. 

  

  الخ%صة

  

 نظراً إلى ما تقّدم، الدعوى مردودة.  .70
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     (ُوقـeع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2012 /كانون ا#ولديسمبر 17 بتاريخ

 

  

  2012ديسمبر/كانون ا#ول  17أدِخَل في السجل بتاريخ 

  

     (ُوقـeع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


