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 مذكرة موجهة الى مجموعة األعضاء

 

أستراليا - المحكمة العليا في والية فيكتوريا   
 

 الدعوى الجماعية المتعلقة بجزيرة مانوس  
 

 ما هو موضوع هذه المذكرة ؟   - 1
 

, بدأت إجراءات الدعوى الجماعية الُمتعلّقة بجزيرة  4112في شهر كانون األول / ديسمبر  عام 

وذلك نتيجة  المحكمة العليا في والية فيكتوريا ، في   ) The Manus Island Class Action( مانوس 

الُمحتجزين في المركز اإلدعاءات الُمدلى بها لجهة اإلخفاق في أخذ العناية المنطقية والمعقولة باألشحاص 

 The Manus Island Regional )اإلقليمي الخاص بدرس طلبات المحتجزين في جزيرة مانوس أي :  

Processing Centre   (  : إن الدعوى الجماعية الُمتعلقة () المركز. الُمسّمى في سياق هذه المذكرة بإسم .

  Majid Karamiمجيد كرامي كاماسائي بجزيرة مانوس جرى تقديمها الى المحكمة من قبل السيد 

Kamasaee    ، : وذلك ضّد كومنولث أستراليا، وشركة  (عي دّ ) المُ الُمسّمى في سياق هذه المذكرة بإسم ،

G4S   Australia  Pty Ltd.    "و مؤسسة "برودسبكتروم أستراليا الُمسجلة المحدودة المسؤولية 

 ( Broadspectrum – Australia  Pty  Ltd. )  عى عليها (.دّ )الجهة المُ وهي المؤسسات التي تعتبر  

 

قرارا ينّص على نشر مذكرة تتعلق المحكمة العليا في والية فيكتوريا ، أصدرت  4112في عام  

  (،سابقةالمذكرة ال )بالمباشرة في إجراءات الدعوى الجماعية الُمتعلّقة بجزيرة مانوس، المشار إليها  بإسم :

(، فإنكم تستطيعون الوصول إليها عن طريق المذكرة السابقةإذا كنتم ترغبون في الحصول على نسخة من )

الموقع اإللكتروني لمؤسسة  سالتر و غوردون على العنوان التالي: 

actions/manus-class-action/current-http://www.slatergordon.com.au/class.  

  

إن الدعوى الجماعية الُمتعلّقة بجزيرة مانوس جرى تعديلها مؤخرا لكي تشمل إدعاءات إضافية  

كز بسجن أّي شخص تّم إحتجازه في المر بطريقة خاطئةتتعلّق بموضوع أن الجهات الُمّدعى عليها تقوم و 

، وسيطلق على هؤالء  4112أيار / مايو  14و  4114تشرين الثاني / نوفمبر  41في أّي وقت يقع ما بين 

 ( في سياق هذه المذكرة .  )المحتجزينإسم : 

قرارا ينّص على نشر هذه المذكرة بغية إعالم المحكمة العليا في والية فيكتوريا  أصدرت  

عليك أن تقرأ  لذلك يتوّجبى. فقد تكون أنت عضٌو في المجموعة . األشخاص الذين قد يتأثرون بهذه الدعو

ثير إهتمامك وتتعلق باألمور والقضايا التي تتناولها هذه وإن أية أسئلة قد تُ  هذه المذكرة بعناية وإهتمام. 

.  وإذا كان يوجد  فيها أي شيء ال تفهمه بوضوح، فإنه يتوّجب توجيهها الى المحكمة المذكرة يجب أن ال يتمّ 

 عليك أن تطلب نصيحة  قانونية بشأنها. 

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من هذه المذكرة مترجمة الى أية لغة أخرى، فإنك تستطيع  

  Slater and Gordon  سالتر و غوردونأن تطلب النسخة من إدارة المركز أو باإلتصال بمؤسسة 

 أدناه.  14وذلك بإستعمال تفاصيل اإلتصال كما هي مذكورة في الفقرة رقم 
 

 ؟ ماذا تغيّر  – 4
 

أن بدأت الدعوى الجماعية الُمتعلّقة بجزيرة مانوس، فهي تشمل  إدعاءات بأن الجهات الُمّدعى منذ 

 عليها كانت متهاملة في ما يتعلّق بتوفير األمور التالية: 

 الطعام والماء  -أ  

 السكن  – 4

 خدمات العناية الصّحية  و – 3

 السالمة وأألمان.  – 2

http://www.slatergordon.com.au/class-action/current-class-actions/manus
http://www.slatergordon.com.au/class-action/current-class-actions/manus


 4114تشرين الثاني / نوفمبر عام  41وذلك الى األشخاص المحتجزين في المركز في الفترة الواقعة ما بين  

ا يُسّمون بإسم:  . ومن الُمّدعى به أن عدداُ من المحتجزين أو م 4112كانون األول / ديسمبر    11و 

( قد عانوا من بعض اإلصابات بسبب هذا  The Negligence Group members أعضاء فريق اإلهمال  )

 اإلهمال. 

، قامت الجهة الُمّدعية بتعبئة إفادات وطلبات لتعديل الشكوى 4112آب / أغسطس عام  1بتاريخ  

عليها قد قامت وبطريقة خاطئة بسجن  لجهة تضمينها إدعاءاتٍ إضافيةٍ لناحية أن الجهات الُمّدعى

المحتجزين في المركز. إن هذا اإلدعاء قد تّم تقديمه بالنيابة عن كّل األشخاص الذين كانوا ُمحتجزين في 

. وهم  4112أيار / مايو    14و  4114تشرين الثاني / نوفمبر عام  41في الفترة الواقعة ما بين  المركز 

The False Imprisonment ضاء الفريق المسجونين بطريقة خاطئة   أع الذين يُطلق عليهم إسم: )

 ) Group members  فإذا كنت ُمحتجزا في المركز في أي وقت ما بين هذين التاريخين، فإنك قد تتأثر  .

 بفئة هذه الدعوى . 

وذلك ألن اإلدعاءات بالسجن بطريقة خاطئة تشمل مراحل زمنية أطول من إدعاءات اإلهمال،  

اإلضافة الى ذلك، فأنت ال تحتاج ألن تكون قد عانيت أو أصبت بأية إصابة، لكي تُعتبر مشموال بتحديد وب

أوصاف فئة أعضاء الفريق المسجونين بطريقة خاطئة. إذ يكون كافيا بأنك كنت ُمحتجزا في المركز خالل 

مصابا بأية إصابٍة نتيجة فئة العمل في هذه الفترة الزمنية المعنية والُمحّددة، وعليه فإنه حتى إذا لم تكن أنت 

 جزيرة مانوس، فإنك قد تكون اآلن،عضوا في المجموعة التي تتناولها إجراءات هذه الدعوى. 

 

 النظام القانوني األسترالي  – 3 

 
للشخص ) ويُطلق عليه إسم الُمّدعي( أن يتقّدم بشكوى / يسمح النظام القانوني في أستراليا   

دعوى للحصول على التعويض المالي ضّد شخٍص آخر / أو شركٍة أو حكومٍة، ويُطلق على هؤالء إسم : 

)الُمّدعى عليهم(، إذا كان الُمّدعي يعتقد بأنه / بأنها  قد عانى / عانت من إصابة أو خسارة بسبب تصّرف 

 هذا إذا كانت هناك أسٌس صحيحة ومناسبة وواضحة لهذه الدعوى / الدعاوى. الُمّدعى عليهم، 

إن جميع المحاكم هي ُمستقلّة عن الحكومة. وأن لدى المحاكم قواعد وأصول واضحة بالنسبة  

لإلجراءات واألصول التي يجب عليها أن تتبعها وتتقيّد بها. وتشمل هذه، طرق وأصول تحضيراألدلّة الثبوتية 

األصول والقواعد القانونية لهذه األدلة وذلك لكي تتمّكن المحاكم من إتخاذ قراراتها في القضية وفق  وتطبيق

 ما ينّص عليه القانون. 

 

 ماهي الدعوى  الجماعية ؟  – 2 
 

الدعوى الجماعية هي الدعوى التي يتّم تقديمها أمام المحكمة من قبل شخٍص واحٍد  يُطلق عليه  

  مجموعة األعضاءوذلك عن نفسه / نفسها أو بأسم مجموعٍة من األشخاص تُدعى: )( )الُمّدعيإسم: 

Group members  ( :وأن الدعوى ُمقّدمة ضّد شخصٍ أو أشخاٍص  يُطلق عليهم إسم ،)الُمّدعى عليهم ،)

 وحيث يكون لدى الُمّدعي ومجموعة األعضاء طلبات / شكاوى متشابهة ضد الُمّدعى عليهم .  

ة األعضاء في الدعوى الجماعية  ليسوا مسؤولين بطريقة فردية عن النفقات القانونية إن مجموع 

 المرتبطة بتقديم الدعوى الجماعية.  في الدعوى الجماعية،  يكون الُمّدعي وحده فقط مسؤوال عن النفقات. 

الدعوى  إن مجموعة األعضاء ُملزمون بتطبيق أي قراٍر قضائي أو تسويٍة يتّم التوّصل إليها في 

 الجماعية ، ما لم يكونوا قد إختاروا أن يبقوا خارج هذه الدعوى القضائية، وهذا يعني الحاالت التالية: 

  
إذا نجحت الدعوى الجماعية، فقد تكون مجموعة األعضاء مؤهلة للمشاركة في أية تسويٍة  ( أ)

 مالية أو تعويضات تمنحها المحكمة؛ 

 موعة األعضاء ُملزمون بالتقّيّد بهذه النتيجة؛ و إذا لم تنجح الدعوى الجماعية، فإن مج ( ب)

بصرف النظر عن النتيجة التي تنتهي إليها الدعوى الجماعية، فإن مجموعة األعضاء قد ال  ( ج)

يكونون قادرين على ُمتابعة شكواهم ومطالبهم ضّد الجهة الُمّدعى عليها في دعوى قضائية 

 نوا خارج الدعوى.جديدة ومنفصلة، ما لم يكونوا قد إختاروا أن يكو

 

 

 

 



 في مجموعة األعضاء؟ عضوٌ  هل أنت   – 2
 

 The Falseالفريق المسجونين بطريقة خاطئة أعضاء)أنت تُعتبرعضوا في مجموعة 

 embersMGroup   Imprisonment )     : إذا كنت، في أي وقتٍ األوقات، خالل الفترة الواقعة ما بين ،

، ُمحتجزاً في المركز من قبل أو بالنيابة  4112أيار / مايو  عام  14و  4114تشرين الثاني / نوفمبر   41

 عن أّي  جهة من الُمّدعى عليهم.  

( إذا كنت   embersMGroup The Negligence أعضاء فريق اإلهمال  )عضٌو في مجموعة  أيضاوأنت 

كانون  11و لغاية  4114تشرين الثاني / نوفمبر   41في أي وقٍت من األوقات، خالل الفترة الواقعة ما بين 

 ، في أي وضع من األوضاع التالية:  4112األول / ديسمبر 

إذا كنت ُمحتجزا من قبل أو بالنيابة عن كومنولث أستراليا، وفق أحكام قانون الهجرة للعام   ( أ)

1121 ،  

( The Migration Act  1958 ( Cth)  وتّم نقلك الى المركز؛ 

إذا عانيت من إصابة شخصية، ) أذية جسدية و / أو نفسية وذلك بسبب إخفاق الُمّدعى عليهم في   ( ب)

واإلقامة والعناية الصّحية والسالمة  لمعقولة والمنطقية في تقديم الطعام والماءأن يتخذوا العناية ا

 الداخلية و/ أو  الخارجية المناسبة؛ و 

) ج( إذا كنت لم تقم بإختيار البقاء خارج إجراءات الدعوى، وذلك بتعبئتك نموذج "طلب إختيار البقاء 

( و أن تعيد هذا المستند الى المذكرة السابقةخارج دعوى مجموعة األعضاء" ، التي كانت مرفقة بـ )

 . 4112كانون الثاني / يناير  12كبير كتّاب المحكمة العليا في والية فيكتوريا قبل تاريخ 

 

إذا كنت غير ُمتأكٍد مما إذا كنت أو لم تكن عضوا في مجموعة األعضاء، فإنه يتوّجب عليك اإلتصال        

 أوعلى  1111  21   3  1214  2116على الرقم : ،  Slater and Gordon  سالتر و غوردونبمؤسسة 
النصيحة القانونية أو أطلب      manus@slatergordon.com.au: عنوان البريد األلكتروني التالي

 الخاصة بك  وذلك دون أي تأخير. 

 

 ماذا يعني إختيار البقاء خارج الدعوى؟  – 2 

 
إن الُمّدعي في الدعوى الجماعية ال يحتاج الى طلب موافقة أعضاء المجموعة لكي يُباشر بتقديم  

 الدعوى الجماعية نيابة عنهم، وليس عليه أن يتحقّق من هوية أعضاء المجموعة. 

يكونوا أعضاء في المجموعة،  ومع ذلك، فإن بإستطاعة إعضاء المجموعة أن يختاروا بأن ال

ويختاروا البقاء خارج الدعوى الجماعية. إن الشرح بخصوص كيف يستطيع أعضاء المجموعة أن يختاروا 

أدناه.  والتي هي تحت عنوان : كيف   11البقاء خارج الدعوى الجماعية، تجده مفصال في الفقرة رقم  

 يُمكنك أن تختار البقاء خارج الدعوى الجماعية ؟ .

   

ماذا يحصل إذا كنت قد تقدمت بطلب: )مذكرة إختيار البقاء خارج الدعوى  – 6

  الجماعية لمجموعة األعضاء ؟ (
 

"مذكرة إختيار البقاء خارج الدعوى الجماعية لمجموعة األعضاء"، التي إذا كنت قد أنهيت تعبئة 

المحكمة العليا في والية فيكتوريا، قبل (، وقُمت بإعادتها الى كبير كتّاب المذكرة السابقةكانت مرفقة بـ )

فريق اإلهمال   ، فإنك سوف تعتبر بأنك لست عضوا في مجموعة ) 4112كانون الثاني / يناير  12تاريخ 

 The Negligence Group members  لتي ا(  فريق اإلهمال )( ألنك قمت بإختيار البقاء خارج دعوى

 تجري متابعتها من قبل الُمّدعي. 

"مذكرة إختيار البقاء خارج الدعوى الجماعية فإنه حتى إذا كنت قد قمت بتعبئة ومع ذلك، 

The Negligence Group فريق اإلهمال   لمجموعة األعضاء"، وأنت لم تعد تعتبر عضوا في مجموعة )

 Members ُة  أعضاء الفريق المسجونين بطريقة خاطئ )عتبرا كعضٍو  في مجموعة ( ، فإنك قد تبقى م

False Imprisonment Group Members ) The (إذا كنت ترغب أيضا في إختيار البقاء خارج  .  

The False Imprisonment Group   أعضاء الفريق المسجونين بطريقة خاطئة)مجموعة دعوى 

Membersأدناه . إذا كنت غير متأكٍد مما إذا كنت  11ك أن تتبع الخطوات الُمحّددة في الفقرة رقم ( ، نرجو

قد إخترت سابقاً أن تبقى خارج إجراءات هذه الدعوى، أو إذا كانت توجد لديك أية أسئلة حول وضعك 

mailto:manus@slatergordon.com.au


وذلك  Slater and Gordon  سالتر و غوردون الخاص في هذه الدعوى، نرجو اإلتصال بمؤسسة 

  المتوفرة لك .الممكنة إستعمال التفاصيل ألمبينة أدناه بغية مناقشة الخيارات ب
 

 ماذا يحصل إذا قمت بإختيار البقاء كعضو في مجموعة األعضاء ؟  – 1 
 

، فإنك ستكون ُملزما بتطبيق النتائج  التي تنتهي  إليها بإستثناء حالة إختيارك البقاء خارج الدعوى 

الدعوى الجماعية. فإذا كانت نتيجة الدعوى الجماعية ناجحة، فقد تكون أنت  مخوالً للمشاركة في النتائج 

الجيدة ألي قراٍر أو حكٍم قضائٍي أو تسويٍة تصدر لمصلحة الُمّدعي ومجموعة األعضاء.  أما إذا كانت 

اعية غير ناجحة أو لم يكن نجاحها كما كنت تتوقع، فإنك قد ال تكون قادرا على تقديم نفس الدعوى الجم

 الدعوى الخاصة بك في إجراءات دعوى جديدة . 

 

 لزما بتحّمل النفقات القضائية؟ هل ستكون مُ  – 1 
 

سوف لن تكون أنت ُملزما بتحّمل أية نفقات قضائية أو قانونية بمجّرد بقاءك كعضو في مجموعة  

 الدعوى الُمقامة لتحديد األجوبة على  األسئلة العادية المعروفة بشكٍل عام . ومع ذلك : 

إذا كانت الدعوى الخاصة بك شخصياً تتطلّب القيام بعمٍل خاص بالنسبة للمواضيع واألمور  ( أ)

 Slater and سالتر و غوردونحّددة الُمتعلّقة حصراُ بقضيتك، فإن بإستطاعة مؤسسة المُ 

Gordon  بهذا العمل لك. إن نسخة عن الشروط وأألحكام التيأن يقوموا أو محامين آخرين 
مكن الحصول قها في الدعاوى الجماعية، يُ بموجبها وتطبّ  تعمل مؤسسة سالتر و غوردون 

 كيفية اإلتصال المبينة أدناه .عليها بإستعمال تفاصيل 

إذا أصبحت أية تعويضات متوّجبة الدفع لك كنتيجة ألي قراٍر أو حكٍم قضائي أو أية تسويٍة يتّم  ( ب)

التوّصل إليها في الدعوى الجماعية، فإن بإستطاعة المحكمة أن تُحّدد في قرارها / حكمها 

لكي تُستعمل لدفع الحّصة تخصيص نسبةٍ معينٍة أو مبلغٍ معين من أصل هذه التعويضات 

 الُمترتبة عليك من النفقات القضائبة. و 

ُ ما تتّم تسوية الدعاوى الجماعية خارج المحكمة. فإذا حصل هذا األمر في الدعوى   )ج(غالبا

الجماعية، فقد يكون بإمكانك أن تطلب الحصول على حصتك من قيمة التسوية بدون أن يكون لك 

 محاٍم خاص. 

 

 كيف يمكنك أن تختار البقاء خارج الدعوى الجماعية ؟  - 11

   
 إذا كنت ال ترغب في البقاء في مجموعة األعضاء فإنه يتوّجب عليك أن تقوم بإختيار البقاء خارج

الدعوى الجماعية. إذا قمت بإختيار البقاء خارج الدعوى، فإنك سوف لن تكون ُملزما بتطبيق أو بالمشاركة  

الحرية في أو قرار قضائي أو تسوية تتّم بخصوص الدعوى الجماعية، ولكن قد تكون لك في نتائج أي حكم 

فإذا كنت ترغب في تقديم الدعوى الخاصة بك ضّد  أن تقّدم دعواك الخاصة ضّد الجهات الُمّدعى عليها. 

ٍم خاٍص بك، ، من محا الجهات الُمّدعى عليها، فإنه يتوّجب عليك أن تطلب النصيحة القانونية بشأن قضيتك

 بإختيار البقاء خارج الدعوى الجماعية.   قبل أن تقوم وتستوضحه عن المهلة القصوى الُمطبقة 

 
عن ، فإنه يتوّجب عليك أن تفعل ذلك إذا كنت ترغب في إختيار البقاء خارج الدعوى الجماعية

النموذج            المبيّن أدناه، وهوطريق  تعبئة " مذكرة خيار البقاء خارج مجموعة األعضاء" وذلك في النموذج 

النموذج الى رئيس كتبة المحكمة العليا في والية فيكتوريا  عيدعليك أن تُ يتوّجب . بعد ذلك ( 18ABرقم  )

 .  Lonsdale Street , Melbourne – Victoria  3000 , Australia  436على العنوان التالي:   

  

يجب أن تصل الى كبير الكتبة في " موعة األعضاء جالبقاء خارج ممذكرة خيار "جدا : إن  همٌ مُ 

 ، وإال فإنه لن يكون مفيدا وفاعال.  4112تشرين الثاني / نوفمبر   11موعد أقصاه يوم 
 

"، إذا مذكرة خيار البقاء خارج مجموعة األعضاء " قّدمأن تُ كعضو في المجموعة،  ب عليكيتوجّ 

 كانت  لك هذه الصفة و ترغب في إختيار البقاء خارج الدعوى الجماعية. 

 علما بأن كّل عضو في المجموعة عليه أن يمأل  المذكرة على  نموذج منفصل، خاص به وحده. 

 



 

 

 كيف تستطيع أن تبقى عضوا في مجموعة األعضاء ؟  – 11
 

 ، فإنه ال يتوّجب عليك، في الوقت الحاضر،إذا كنت ترغب في البقاء كعضٍو في مجموعة األعضاء

أن تفعل شيئا.  وسوف يُتابع الُمّدعي إجراءات الدعوى بالنيابة عنك وذلك لغاية الوقت الذي قد  ترى فيه 

المحكمة أنه من األفضل والمناسب لك  أن تفعل شيئا ما.  ومع ذلك، فإنك مدعٌو إلجراء إتصال بمحاميي 

، وذلك بإستعمالك تفاصيل طُرق اإلتصال  Slater and Gordon ر و غوردونسالتالُمّدعي، أي مؤسسة  

المبينة أدناه، وتقوم بتسجيل إسمك كعضٍو في مجموعة األعضاء، بحيث يُصبح ُممكناً  أن تُرسل لك في 

 المستقبل المذكرات الُمتعلّقة بالدعوى الجماعية على العنوان المفّضل لديك. 

 

 مكنك الحصول على نسخ عن المستندات المتعلقة بالموضوع؟ أين يُ  – 14
 

 المذكرة )بـ  الُمتعلّقة إن نسخاً عن المستندات الُمتعلّقة بهذا الموضوع، بما في ذلك المعلومات 

( ، واإلفادة الخاصة بالدعوى وأية صيغٍ ُمعّدلة ٍ، وكذلك أية إفادات دفاعٍ قد يُطلب تعبئتها في السابقة

 يُمكن الحصول عليها بالطرق والوسائل التالية: المستقبل، 

  

) أ ( معاينتها واإلطالع عليها في الموقع اإللكتروني الخاص بالمحكمة العليا في والية فيكتوريا 

            والُمتعلّق بإجراءات هذه الدعوى وذلك على العنوان التالي :

+http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+land+practice/class 

actions/manus+island+detention+class+action  

 أو  عن طريق اإلتصال بـمنّسق الدعاوى الجماعية  على عنوانه اإللكتروني التالي:  

scvclassactions@supremecourt.vic.gov.au      ؛  أو 

 

) ب ( معاينتها واإلطالع عليها على الموقع األلكتروني  لمؤسسة سالتر  وغوردون على العنوان  

 class-actions/current-http://www.slatergordon.com.au/class-التالي:  

actions/manus       .أو عن طريق اإلتصال بمؤسسة سالتر و غوردون على موقعها األلكتروني 

 ؛   http://slatergordon.com.auالتالي: 

، أو مراسلتنا على بريدنا  1111  21  3 1214  2116    هاتفيا على الرقم:بنا او باإلتصال  

   manus@slatergordon.com.auاإللكتروني على العنوان التالي: 

لستم  أمورٍ  ة. وإذا كانت هناك أيجّديين نرجو أن تنظروا في هذه األمور والقضايا بعناية وإهتمام

 سالتر و غوردون على الهاتف رقم :  ب عليكم اإلتصال بمؤسسةإنه يتوجّ ف، امتأكدين منه

 أو  قوموا بمراسلتنا على بريدنا اإللكتروني التالي:    1111  21  3 1214  2116

don.com.aumanus@slatergor    ، 

 حاولوا مراجعة محاميكم الخاص لطلب النصيحة القانونية.  أو 
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Paul Khayat       Postal Address:  
Accredited Translator     24 Blair Street  
N.A.A.T.I  level III     Broadmeadows, 3047 
No. 11207      Mobile: 0412 616 006 

 

 
Of  Form  18  AB  

Notice of Opting  out by Group Member  

 

 AB  18النموذج رقم:   
  A . 04 18وفق القاعدة رقم :  

 

 مذكرة خيار البقاء خارج  مجموعة األعضاء 

 
 ملبورن  –في المحكمة العليا في والية فيكتوريا  

 قسم القانون العام  

 الئحة المتضررين من اإلساءات الجسدية  الكبرى  

  SCI  2014  06770القضية رقم:       

 ما بين :  

 عي دّ المُ     مجيد  كرامي  كاماسائي  

 و  

  عى  عليهمدّ المُ     أستراليا  و آخرين كومنولث  

 

 كبير كتّاب المحكمة العُليا       -  تُرفع الى: 

 الُمّدعي    -

 الُمّدعي عليهم     -

أنا،  ) يُكتب اإلسم بحروف كبيرة (............................................ العضو في مجموعة  

من   J (2) 33 األعضاء في الدعوى الجماعية المذكورة أعاله ، أعطي هذه المذكرة وفق أحكام القسم 

 البقاء خارج إجراءات هذه  الدعوى. ، مبديا  رغبتي في 1112قانون المحكمة العليا  للعام  

 

   مؤرخة :   ............................................  

 توقيع  عضو مجموعة األعضاء ، أو محاميه / محاميها  

 

 عنوان عضو المجموعة :  ................................................ 
   ...................................................                     

========================================== 
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