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 شـروط  االخـتصاص وعـدم  القبول

 ـــــــ
 
 

 :المبـدأ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .عدم اختصاص المحكمة والئيا   -

عدم قبول الدعوى شكال لرفعها من غير ذي صفة  -

ن غير الطريق القانوني وعدم قبولها لرفعها م

 11/3/1991وكذلك عدم قبولها عن الفترة من 

 .لتجاوز مواعيد الواقعة 31/7/1991حتى 
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  اإلدارية المحكمة
 لجامعة الدول العربية

 

 حكم 

 م11/1/6112 :تاريخ ب

 هـ17/4/1467 :الموافق 

 ق 39لسنة (  11) في الدعوى رقم 

 :المقامة من 

 وآخرين .م .ع/ السيد 

 :ضـد 

 الدول العربيةاألمانة العامة لجامعة 

 ـــــ

 الحمد هلل  وحده وبعد

انعقدت هيئة المحكمة اإلدارية لجامعة 

 :الدول العربية والمؤلفة من 

فهد أبو العثم النسور / لمستشارالسيد ا

 رئيس المحكمة

 على بن سليمان السعوي/ السيد القاضي 

 عضو المحكمة

 خاليييد بييين عبيييد   السيييويدى/ السييييد القاضيييي 

 عضو المحكمة

 عاطف السعدي. د/ بحضور السيد المستشارو

 مفوض المحكمة

 محمود ثروت هيكل/ وسكرتارية المحكمة السيد

وذلك للنظر في القضية المبين رقمها 

 وأطرافها أعاله

 
بعدددداع ددددافعع واط لعددددوعاا فوعددددوع  اط  ع

ع.ا واا اووعقفنانفع

حيددأع وعاقددفلدع وددابااعح ددبافعيبدديوعاددوع

وعاط لعفتعاافعقدامعا فوعوع اط قهفعاافعتمعليهفعا

بشأنهفعاوعهيلوعافاضىعهذهع واحكادوعادا هدفع وع

كالعاوع وادابيوع  ا عبطلدفوعافد فىعح دوع ع

 وثفنيعبافاع وايوعاف فىعح وع ع وثفوأعيا د ع

 بدداعديدداعيا دد ع ع وعددفاحع ددعفاع حادداعحنفددىع ع

 و فاحعنفايوعطيفضعطحفبع ع و دفبدعهدفنمعطشدفاع

 ع وتف دددعع وجنددااع ع وثددفاوعفددالقعتاليدد ع وطشدديا

حفيظددوعببدداع واع دديعد هددطع ع وثددفنيعبشددطعلتحيددوع

إ افبي عح وع ع وعفاحعبشطعافجدا عببداع ونبديع

 حااع ع و فاحعبشطعبباع وطحاوعح دوعفدبط ع

 ع و ددفبدعبشددطعلف اددوعإبددط هيمع ددالاوع ع وتف دددع

بشدددطعاحاددداع دددايطع دددياعببددداع و  يددد ع ع وثفودددأع

ا وعشطيوعاحادااعافد فىعب دىعح دوع ع وط بددع

بباع وقفاطعبباع وقدفاطعيا د ع ع وثدفاوععا وعشطيو

ا وعشطيوعاف فيعاحااعباطع ع قدفاا ع ودابااع

باكفوددوعاددوع وط بدددعبددد عببدداع وحكدديمع  تط بدديع ع

ا وعفشددطعجددال عاحادداع بدداعطيددوع ع وحددفا عبشددطع

 و ياع وعدبيع حاداعحبيدبع ع وثفودأعبشدطعاحادااع

 حااعبباهعبطبيع ع وط بدعبشطع حااعاحااعب دىع
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بشطعبف بعاحاداع دفومع ع وحدفا ععبال ع ع وثفاو

ا وعشددطيوعجهددفاعببدداع واندديعحجددفد ع ع وعددفاحع

ا وعشددطيوعإبددط هيمعاهنددااعطيحددفوع عبددااوع ددناع

ع.اكفووع

 قددفاا عجاددديعهمع ودددابااع وافث دددوعبفدددحيفوع

ع22/4/2004 اابتعق معكتفبع واحكادوعبتدفطي ع

ا ب نتعقفنانفع بتافءع وحكدمعب  دبعقبدا ع ودابااع

قيتهمعلدددديعفددددط عشددددكالعالدددديع وااضدددداععبددددأح

 وفدددطا ع وا دددتحقوعوهدددمعادددوعطا تدددبهمعابدددا تهمع

ع.ع11/7/1990احتىعع1/1/1990 بتبفط ًعاوع

اقف عجايعهمعشطحفًعوابا همعبأنهمعيعا اوع

بف افنوع وعفاوعوجفاعوع واا ع وعطبيدوعاندذع دنا تع

ع.د اتعب ىعبشطيوع نوع

فداطعقدط طع وقادوع وعطبيدوعع1971ليعبفمع

وجفاعددوع ودداا ع وعطبيددوععبنقدد عاقددطع  افنددوع وعفاددو

ادقتددفعإوددىعتددانحعادددعتع يدد عبضددايوعجاهاطيددوع

افددطع وعطبيددوع عااندددع وادداظفيوع وافددطييوعاددوع

 و فطعوتدانحعوالوتحدف عباقدطعبا هدمع وجايداع ودذ ع

ع22/2/1979 فدددبيعلددديعتدددانحع بتبدددفط ًعادددوع

ا  تاطا عليعاقطع  افنوع وعفاوعو جفاعوعبفوقفهط ع

واطتبددفتع وددذاعيتقفضدداوعاطتبددفتهمعالقددفعوجدداا ع 

ع.كفوع فطيفًع

إودددددىعع1979ا  ددددتاطع وحددددف عادددددوعبددددفمع

حيدددأعتدددمعتطشدددياع قنفدددف عاإيقدددف عكفلدددوعع1990

 واد يدددفع عإ ع وعجددداا ع وطا تدددبعلددديعتدددانحعتدددمع

ع.ع1911اضفبفتهعانذعبفمع

فدداطعقددط طع وقاددوعبعدداا عع1919لدديعاددفياع

افددطعإوددىعبضددايتهفعبفوجفاعددوع وعطبيددوعابدداا ع

 جتافبددفتعاشددتطكوعاقددطع وجفاعددوعو قددفهط عابددا تع

بيوع  افنتيوعبفوقفهط عاتانحعوبحدأعااضدابفتع

 جطيدتع تفدف تعع1990هيك وع  افنوعليعبا يدوع

بدديوع وا ددلاويوعبف افنددوع وعفاددوعبفوقددفهط عااد ط ع

 وعفطجيددددوع وافددددطيوع اع وا ددددلاويوعبددددفواقطعلدددديع

تانحعبشأوعت ايوع اضفعع وااظفيوعاتمع  تفدف ع

ع:ب ىعافعي يع

عع وادددداظفيوع وافويددددوع بقددددفعت ددددايوع اضددددف-ع ع

وجددداا ع وطا تدددبع واعادددا عبدددهعلددديعتدددانحع

ا وبددا تع بتبددفط ًعاددوعفددااطعقددط طعبدداا ع

 وجفاعوعإوىعاقطهفع وا لمعليعتدانحع بتبدفط ًع

ع.ع19/2/1919اوع

تعدداي ع ودداطجفتعا وعددالا تع وا ددتحقوعوهددمع-عب

عع1/1/1990 بتبفط ًعاوع

فددداطع وقدددط طعطقدددمعع1/1/1990ابتدددفطي ع

ع:وعاتضاع12/1990

تكدداوع ودداطجفتعع1/1/1990 بتبددفط ًعاددوع-ع ع

ا وعالا تعوااظفيع  افندوع وعفادوعو جفاعدوع

بفواقطع وا لمعبفوقدفهط ع بقدفعوادفعهداعااضديع

ع.بفوكش ع
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تفددط ع وطا تددبعالقددفعو دداطجفتع وا ددتحقوع-عب

ع.ع1/1/1990 بتبفط ًعاوع

وقددداع قتفدددطعفدددط ع وطا تدددبعو اددداظفيوع

 عفداطعليدهعبفوقدفهط ع بتبدفط عادوع ا ع وشدهطع ودذ

اومعيتمعتنفيدذع وادفا ع  اودىعع10/1/1990 وقط طع

اوع وقدط طعاهديع  دتحقف ع واداظفيوع بتبدفط ًعادوع

ع.ع11/7/1990احتىعع1/1/1990

ناددفعإوددىع واددابيوعع27/1/2004ابتددفطي ع

 وددذ ع ب ددىعع12/1990ب طيدد ع وفددالوع وقددط طع

 وااظفيوع وعفا يوعبفوقفهط عليع وعتكاوعاطجدفتهمع

وجدددداا ع وطا تددددبعلدددديعتددددانحععابالا تهددددمعالقددددف

اودددمعيدددتمعإبدددالوعهدددذ عع1/1/1990 بتبدددفط ًعادددوع

 وقددددط طعو ادددداظفيوعلدددديعتددددفطي عفددددااطهعلقددددفاا ع

بددفوتظ معانددهعإوددىع و ددياع  ادديوع وعددفمعو جفاعددوعلدديع

نفحعيدامعب اهدمع عل دمعي دتجبعودتظ اهمعاادفعحدا ع

ع.بهمعققفاوعهذهع وابااع

تمعتحضيطع وابااعاوعقبد عهيلدوعافاضديع

ىع ونحداع وابديوعباحفضدطع وج  دفتع ع واحكاوعب 

ع.اقامعتقطيطهعبفوط  ع وقفنانيعليهفع

نظطتعهدذهع ودابااعع1/1/2002ابج  وع

 ادددفمع واحكادددوعبهيلدددوعاادددفيط عبدددا عليهدددفعاكيددد ع

 واابيوع و  بفتعوتكاوع وا فوبوعبفطا ع وطا تدبع

 عع1990ويدداعاحتددىعياع1919 بتبددفط عاددوعاددفياع

لقفادددددتع واحكادددددوعبوبدددددفا ع ودددددابااعو اط لعدددددوع

اإحفوتهادددفعوافاضددديع واحكادددوعبندددفءعب دددىع  دددبع

ع. واابيو

انفددفذ ًعوددذوىعجددطاعتحضدديطع وقضدديوعو اددط ع

 وثفنيددوعاددوعهيلددوع وافاضدديوعب ددىع ونحدداع وثفبددتع

باحفضطع وج  فتع عقامعليهفعاكي ع واابيعب يهفع

يدفعاذكط عالددعليهدفعبعدامع عتفدفمع واحكادوعا ل

بنظددطع وددابااعابعددامعقبددا ع وددابااعشددكالعاقددامع

ع.بيفوعبف افءعاوعتظ معاوع واابيوع

ثددمع ااععطلدديحعهيلددوع وافاضدديوع وتقطيددطع

 واتضددداوعاقدددفلدعع2002 وتكاي ددديعلددديعادددفطحع

 وابااعاالدفعع   دط  عا  دفنياهمعاادفعتافد ع

ع.إويهعاوعنتيجوعو تقطيطع

احيددأع وعهددذهع وددابااعنظددطتع اددفمعهددذهع

اليهددفعقددامعاكيدد عع11/4/2002وع واحكاددوعبج  دد

 وادددابيعب يهدددفعادددذكط ع نتهدددىعليهدددفعبعدددامعقبدددا ع

 وددابااعاددوع ونفحيددوع وشددك يوعا حتيف يددفًعطلضددهفع

ع.ااضابف

احيددددأع نددددهعلدددديعشددددأوع وددددابااع وافث ددددوع

ا وادداباوعي ددفوباوعبددفوفطا ع وا ددتحقوعوهددمعبددوع

احتدددددىعع1/1/1990 وطا تدددددبعا وبدددددا تعادددددوع

 وععاكدددددفوع وثفبدددددتعادددددوع  اط  ع11/7/1990

 وتفطي ع وفع يعوعاا ع وجفاعوع وعطبيوعو قفهط عكفوع

لدديعع1911بااجددبعقددط طعاج ددحع وجفاعددوعطقددمع

اكفنتعا يوعهذهع واحكاوع عتطتاعع11/1/1990

إوددىعاددفع ددب عهددذ ع وتددفطي عاددوع وانفدبددفتع  اددطع
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اقططعليعهذ ع وفدااعهاع وذ عيتعيوعاعهعالقفعوافع

ءعبعامعب يهع حكفمعهذهع واحكاوع وقضفعتافع  تقط

وعب دىع و دفبق عتفففهفعا ليفعو  بدفتع وادابيوع

ع.ع11/1/1990

احيدددأع ندددهعبدددوع وشدددك ع والحددد عو تدددفطي ع

ن ع وذكطعلووع واابيوعبااجدبع وقدط طع و دفب ع آل

 ودددذكطع فدددبحا عضددداوع وعدددفا يوعبفوجفاعدددوعبعددداع

بااتهددفعايعضددعاوعوةنظاددوعا و ددا ليع واظيفيددوع

وش عاوعليهفعابفوتفويعلووع  عتففمعبنظطعهذ ع 

 ودددابااعاعقدددااعوهدددذهع واحكادددوعبفبتبدددفطع وعقيدددفمع

كتددفطي عع11/1/1990 وجفاعددوعبف بتددا اعبتددفطي ع

وبدددداءعتنفيددددذعقددددط ط تعديددددفا عطا تددددبع واددددابيوع

احطاددفنهمعاددوعتددفطي عبااتهددفعحتددىعهددذ ع وتددفطي ع

يعتبدددددطعلددددديعحكدددددمع وقدددددط طع قا ط عبضدددددا ب هع

ع. واعطالوع

احيأع وع واقططعلقهفًعاقضفًءع نهعيجبع وع

تتا لطع وففوعليع واابيعاهيع وعيكداوع وادابىع

هاعففحبع واطكدع وقفنانيع اع وحد ع وادابيعبدهع

 اع وعيكددداوعط لددددع ودددابااعهددداع حددداع واحدددفايوع

 واقباويوع ادفمعهدذهع واحكادوعا وااكد عقفناندفعبدوع

 واابىعففحبع وح ع واابيعبدهع عاإذعكدفوعذودىع

اكددفوع وثفبددتعاددوع  اط  ع وعكددالعاددوع واددابيوع

ا وعفشدددطعا وحدددفا عبشدددطعا وثفودددأعبشدددطعع وط بدددد

ا وط بدددعبشددطعا وثددفاوعبشددطعا وا حدداعا وعشددطيوع

/ع واحدفايع   دتفذعع ا وعفاحعا وعشطيوعومعياك ا

لفضدد عإبددط هيمعاحادداعط لدددع وددابااعبددنهمع عاوددمع

يحضدددطع  عادددنهمعبشعفدددهع عاادددوعثدددمع عياكدددوع

افدددفهمعادددابيوع نتفدددفءعإط اتهدددمعلددديعطلددددعهدددذهع

 وحكددمعقددب همعبعددامعقبددا ع وددابااع عااددوعثددمعتعدديوع

ع. وابااعشكالعوطلعهفعاوعغيطعذ عففوع

احيددأع نددهعبددوع واددابيوع وعددفاحعا و ددفبدع

ا وثددفاوعا وثددفنيعبشددطعا و ددفاحعبشددطعا وثددفنيع

ا وعشطيوعلفوثفبدتعادوعكشد عاقداايع ودتظ مع نهدمع

ومعيطلعا عتظ افع ايوعبفمعجفاعدوع وداا ع وعطبيدوع

معتكداوعبشأوعا فوبتهمع ودا طا عبفوفدحيفوعاادوعثد

ابددددا همعغيددددطعاقباوددددوعوطلعهددددفعبايددددطع و طيدددد ع

ع.اوع ونظفمع   ف يع9ونمع وافا عع وقفنانيع بقف

احيدددأع ندددهعبدددوعبدددفقيع وادددابيوعوادددفعكدددفوع

ع11/1/1990 واددددطيعلددديعع4911 وقدددط طعطقدددمع

بدددوبالوعبددداا عاقدددطعجفاعدددوع وددداا ع وعطبيدددوعإودددىع

 وقدددفهط عا وع وادددابيوعي دددفوباوعبديدددفا عطا تدددبهمع

احتددىعع11/1/1990بددفط عاددوع بت%عع20وا قدددع

ا نهمعتظ اا عوةايوع وعدفمعبتدفطي عع11/7/1990

ا قدددددددددددددفاا عابدددددددددددددا همعلددددددددددددديعع27/1/2004

اتجددفاديوعاا بيدداع وا قعددوعاحدد عع24/4/2004

ادددوعع9 وا فوبدددوع وانفدددامعب يهدددفعلددديع وادددفا ع

 عادوع ونظدفمعع9 عع1 عع7 ونظفمع   ف يعا وادا اع

ع. وا ع يعااوعثمعتعيوعبامعقبا عابا همعشكالع

 
 فلهذه األسـباب

 ــــــ



 177 

 
 :حكمت المحكمة 

عييدم اختصييياص المحكمييية والئييييا بنظييير  : أوال 

طلبيييييييييات الميييييييييدعين السيييييييييابقة ليييييييييـ 

11/3/1991 . 

بعييدم قبييول الييدعوى شييكال لرفعهييا ميين  : ثانيا 

غير ذي صفة للميدعين الرابيو والعاشير 

والحييادي عشيير والثالييو عشيير والرابييو 

 عشر والثامن عشر والواحيد والعشيرين

والخيييييامس والعشيييييرين ميييييو مصيييييادرة 

 .الكفالة 

عييدم قبييول الييدعوى شييكال لرفعهييا ب ييير  : ثالثا 

الطريييييق القييييانوني للمييييدعين الخييييامس 

والسييييييابو والثييييييامن والثيييييياني عشيييييير 

والسادس عشير والثياني والعشيرين ميو 

 .مصادرة الكفالة 

عدم قبول الدعوى شكال لبياقي الميدعين  : رابعا 

 11/3/1991للمطالبة عين الفتيرة مين 

ميييييييو مصيييييييادرة  31/7/1991حتيييييييى 

 .الكفالة

   الموفق ،

 

 
 رئيس المحكمة       أمين سر المحكمة

ع


