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  اإلدارية المحكمة
 لجامعة الدول العربية

 
 هـ 71/4/7411بتاريخ 

 م71/1/1002الموافق 
 

 ق 40لسنة (  4) القضية رقم  فى
 :المقامة من 

 س. ش. أ / السيد 

 :ضـد

 ر عام المنظمة العربيةالسيد مدي
 للتنمية الزراعية 

 األمين العام لجامعة الدول العربيـةو
 ــــــــــ

 
 الحمد هلل وحده ، وبعد

 
انعقدت المحكمة اإلدارية لجامعة الدول  

 :العربية والمؤلفة من 
 

 فهد أبو العثم النسور/ السيد المستشار 
 رئيس المحكمة   

لسعويعلى بن سليمان ا/ السيد القاضي 
 وكيل المحكمة   

خالد بن عبد هللا السويدي/ السيد القاضي
 عضو المحكمة    

 
عاطف سعدي . د/ وبحضورالسيد المستشار 

 مفوض المحكمة  محمد علي 
 

 محمود ثروت هيكل/ وسكرتارية المحكمة السيد
 

وذلك للنظر في القضية المبين رقمها 
 وأطرافها أعاله ،

 

 الوقائـع
 ـــ
 

ية دعواها الماثلة بصحيفة أقامت المدع
صابر عمار المحامي / أودعها وكيلها األستاذ

 :طلبت في ختامها الحكم 03/6/5332بتاريخ 
 

 .قبول الطعن شكلً : أوالً 
 

وبصفففففة مسففففتعفلة فيذففففاا تنفيففففذ الذففففرار  :ثانيا 
المطعون عليه لحين الفصل نهائياً في هفذا 
الطعففففن وفففففي المواففففور ب ل ففففا  الذففففرار 

، ومفا يترتفع علفل ذلف  مفن  المطعون فيه
 .آثار 

 
فلففمام المطعففون اففد  األول فففي موافهففة  :ثالثا 

المطعففففففون فيففففففه الثففففففاني بسففففففداد مبلفففففف  
أربعفففففففففة وعشفففففففففرون آلففففففففففا ( 53203)

وخمسفففففففمائة دوالر أمريكفففففففي والفوائفففففففد 
مففففن قيمففففة % 5المسففففتحذة عنهففففا بواقفففف  

مسفففتحذاتها الماليفففة والناشفففئة عفففن الذفففرار 
 .المطعون عليه

 
م المطعفون افد  األول بصففته بسفداد فلما :رابعاً 

مبل  مليون دوالر أمريكفي كتعفويع عفن 
األاففرار األدبيففة والماديففة مفف  حففف  كافففة 

 .حذوقها األخرى
 

وبسففففطت المدعيففففة شففففرحاً لففففدعواها أنففففه 
 فففففي 5336لسففففنة  696بموفففففع الذففففرار رقففففم 

الصفففادر مفففن المطعفففون افففد   60/65/5336 
لمن مففة األول تففم تعينهففا كففرئيت المكتففع التففاب  ل

العربيففففة للتنميففففة المراعيففففة بفمهوريففففة مصففففر 
ويفدد هفذا " أخصائي ثالث " العربية علل درفة 

،  5330،  5335الذففففففففرار خففففففففلل األعففففففففوام 
وقامفففففت  03/6/5332، لمفففففدا أقصفففففاها 5333

بعملهفففا علفففل الوففففه األكمفففل وارتفعفففت بمسفففتو  
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المكتففع فلففل المسففتو  اللئفف  بمن مففة عالميففة ، 
لبففففت فدارا العلقففففات ط 53/8/5333وبتففففاريخ 

 المراعية الخارفية بومارا المراعفة مفن المدعيفة 
 –بنا اً علفل طلفع ومارا الخارفيفة المصفرية  –

الففرأ  فففي مففد  فففدول االشففترا  فففي المن مففة 
ومففدى االسففتفادا الفعليففة المحذذففة خففلل السففنوات 
 الماافففية ن وقامفففت المدعيفففة ب رسفففال الخطفففاع

رأيه فلم يرد  فلل المطعون اد  األول الستطلر
 .وأرسل رد  مباشرا فلل الخارفية المصرية

 
وأاافت المدعية أنه قفد ثفار خفلا بينهفا 
وبين المطعون اد  األول حول حصة مصر في 
المن مفففففة بعفففففدما أرسفففففع كتابفففففه المففففف ر  ففففففي 

دوالر  225058بطلففففع مبلفففف   55/65/5333
أمريكي وهو مبل  يميفد عفن قيمفة اشفترا  مصفر 

 205283ن مفة والفذ  يبلف  المذرر بذرارات الم
دوالر أمريكي ، وهو ما اعترات عليه المدعيفة 
لدى الذائمين علل اإلدارا المالية بالخرطوم ، مما 
دعفففي المطعفففون افففد  فلفففل فرسفففال كتفففاع آخفففر 
تاففمن الففرقم الصففحيا للمشففاركة المصففرية فففي 

 .نفذات المن مة
 

باإلافففافة فلفففل ملح فففات أخفففرى كثيفففرا 
 حيا فففي حينففه ، وهففو كانففت تذففوم بالتوفيففه الصفف

مففا أثففار حفي ففة المطعففون اففد  األول ، ور ففم 
 المنفففا   يفففر المناسفففع للعمفففل اسفففتمرت المدعيفففة
 ففففي أدا  مهمتهفففا حتفففل فوفئفففت بصفففدور الذفففرار 

ب نها  عملها اعتبفاراً  6/0/5332في ( 02)رقم 
 وتصففففففففففففية مسفففففففففففتحذاتها 2/0/5332مفففففففففففن 
 .المالية

 
وتنعل المدعية علفل الذفرار المطعفون فيفه 
مخالفتففففه للن ففففام الذففففانوني للمن مففففة ، والذففففانون 
الوافففع التطبيفف  ، وصففدور  مشففوباً بففاالنحراا 

 . في استعمال السلطة
 

وفيمففففا يتعلفففف  بمخالفففففة الذففففرار المففففذكور 
المطعفففون فيفففه ألحكفففام الن فففام الفففداخلي للمن مفففة 
المففدعل عليهففا ، أشففارت المدعيففة فلففل أن الذففرار 

 8و 23)اد المفففذكور صفففدر مخالففففاً ألحكفففام المفففو
من أحكام الن ام الداخلي المشفار فليفه ، ( ع/66و

فيما وصمت الذرار المطعون فيفه بمخالفتفه المفادا 
مفففن قفففانون العمفففل المصفففر  باعتبفففار  ( 633)

الذانون الوافع التطبي  حال خلو الن فام الفداخلي 
للمن مففة مففن ثمففة تن ففيم أل  مففن المسففائل محففل 

م الذففرار النففمار ، كمففا اسففتندت المدعيففة فففي وصفف
المطعفففون فيفففه بعيفففع االنحفففراا ففففي اسفففتعمال 
السفففلطة فلفففل أن  فففروا الحفففال وملبسفففاته تفففدل 
علل أن أحالتها فلل المعاش وليفد االنتذفام دون مفا 
باعفففث مفففن الصفففالا العفففام ، كمفففا أشفففار الذفففرار 
المطعون في مادته الثالثفة فلفل تصففية مسفتحذاتها 

ت مبلف  المالية لدى المن مة ، وتبل  هذ  المستحذا
دوالر أمريكففي ، لففم يففتم صففرفه لهففا ( 53203)

نهاية فيها ور بة في األارار بها ، وقفد أصفابها 
الذففففرار المطعففففون فيففففه بواففففرار ماديففففة وأدبيففففة 
تسففتح  عنهففا تعففويع أدبففي تذففدر  بمبلفف  مليففون 
دوالر أمريكي بخلا التعفويع المفاد  المتمثفل 
فففي مسففتحذاتها الماليففة فففي حينففه وكففذا مسففتحذاتها 

 .حتل نهاية مدا التعاقد
 

وأواحت المدعية أنها ت لمت من الذرار 
المطعففون عليففه فلففل معففالي األمففين العففام بتففاريخ 

، فذا أختتمفففففت صفففففحيفة دعواهفففففا  65/3/5332
ال بففل البيففان ( الففذكر)بطلففع الحكففم بطلباتهففا آنفففة 

وأرفذففت بهففا حففاف تي مسففتندات طويففت كففل منهففا 
 .علل المستندات المواحة علل  لئها

 
وقامفففففت سفففففكرتارية المحكمفففففة ب خطفففففار 
المن مفففة المفففدعل عليهفففا بصفففورا مفففن صفففحيفة 
ُ  علل ذل  أواحت المن مة في  الدعوى ، ورداً

 :أنه  68/9/5332كتابها الم ر  
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مففففن الناحيففففة الشففففكلية واإلفرائيففففة ففففف ن  :أوالً 
المن مففففففة ال تخافففففف  لواليففففففة المحكمففففففة 
اإلداريففففة لفامعففففة الففففدول العربيففففة لعففففدم 

( 62)اإلففرا ات المحفددا بالمفادا  استيفا 
من الن ام األساسفي للمحكمفة مفن ناحيفة ، 
ونموال علل حكفم الفذفرا الثانيفة مفن قفرار 

ففي ( 69)الفمعية العمومية للمن مفة رقفم 
والففففذ  نففففم علففففل عففففدم ( 53)الففففدورا 

اختصففام المحكمففة اإلداريففة مففن ناحيففة 
أخفففرى ، وان المفلفففت التنفيفففذ  للمن مفففة 

ة بفففالن ر ففففي فميففف  هفففو الفهفففة المختصففف
الذاففففففايا المتعلذففففففة بحذففففففو  المففففففو فين 

 .ال بل ومنامعاتهم( مناماعتهم)
 

ومففففن الناحيففففة المواففففوعية ففففف ن تعيففففين 
المدعية بالمن مة كان علل سبيل اإلعارا بترشيا 
مففن ومارا المراعففة بفمهوريففة مصففر العربففة ، 
وبنا اً علل موافذة ومير المراعة المصر  علفل 

 6/6/5335مفن شهور اعتباراً فعادتها لمدا ستة 
وتواصففل تفديففد فعادتهففا ، حيففث كففان اسففتمرارها 
في العمل مرهون بموافذة ومير المراعفة فلفل ان 

بترشيا  53/6/5332صدر قرار سيادته بتاريخ 
صففلأ أبففو ريففه للعمففل رئيسففاً لمكتففع / الففدكتور

المن مة بالذاهرا وعلل افو  ذلف  صفدر الذفرار 
اً عواف 6/0/5332اإلدار  بتعيين المذكور في 

 .2/0/5332عن المدعية وتسلم عمله بتاريخ 
 

ومففن الناحيففة الماليففة ففف ن المن مففة قامففت 
ب حتسفففففاع اسفففففتحذاقات المدعيفففففة مفففففن طفففففرا 

دوالر  535003.68والمن مفففة والبال فففة مبلففف  
أمريكي ، وتشمل مكافوا نهاية الخدمة وبدل نذفد  
افففامات اعتياديففة  يففر ممنوحففة ، وفففر  عففلوا 

رت عن فتفرا عملهفا مفن مستحذة وراتع شهر ما
، وتم سداد المبل  المشار ليه  2/0/5332 -/6/0

بموفففففففع اإليصففففففال االسففففففتلم المفففففف ر  فففففففي 
وأرفذفففت المن مفففة بردهفففا المشفففار  65/9/5332

 .فليه المستندات الدالة علل دفاعها المتذدم

 
حفففففففففددت هيئفففففففففة المفوافففففففففين فلسفففففففففة 

لتحاففففير الففففدعوى حيففففث مثلففففت  59/9/5332
لفع أففلً للفرد والتعذيفع المدعية بوكيفل عنهفا وط

علل دفار المن مة ، وتوفل ن فر الفدعوى لفلسفة 
وفيهففففففا قففففففدم وكيففففففل المدعيففففففة  56/63/5332

حفففففاف تي مسفففففتندات طويفففففت كفففففل منهفففففا علفففففل 
المستندات المعل  علل  لفهفا ، كمفا قفدم مفذكرا 

 :دفار طلع في ختامها الحكم 

بففرفع الففدف  بعففدم االختصففام المبففد  :  أوالً 
 .لمدعل عليهامن المن مة ا

 .الحكم بطلباتها آنفة البيان : ثانيا
 

وفففي فطففار رد المدعيففة علففل الففدف  بعففدم 
االختصام المشار فليفه اعتصفمت بذفرار معفالي 

الصفادر ففي  6993لسفنة  563األمين العام رقم 
 والفففذ  نفففم ففففي مادتفففه األولفففي 59/0/6993

علففففل أن يشففففمل اختصففففام المحكمففففة اإلداريففففة 
ة والمن مففة العربيففة للتنميففة لفامعففة الففدول العربيفف

المراعيففففة علففففل أن تلتففففمم بالن ففففامين األساسففففي 
والففففداخلي للمحكمففففة ، وتنفيففففذ أحكامهففففا وسففففداد 
حصففتها فففي نفذاتهففا ، وذلفف  اعتبففاراً مففن تففاريخ 

 .صدور الذرار
 

انعذففدت المحكمففة  62/3/5336وبتففاريخ 
بهيئتهففا المشففار فليهففا أعففل  ، وبحاففور المدعيففة 

صفابر عمفار المحفامي / ألسفتاذشخصياً ووكيلهفا ا
الففذ  قففدم مففذكرا وحاف ففة مسففتندات كففرر فيهففا 
طلففع بففالحكم باختصففام المحكمففة  فففي النففمار 

ي طلباتفففه المدونفففة ففففي صفففحيفة الماثفففل مففف  بفففاق
حففففم الفففدعوى إلصفففدار ( رفففف )، وتذفففرر دعفففوا 

 . 62/2/5336الحكم في 
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 المحكمة
 ــــ

 
مففن حيففث أن المدعيففة تطلففع الحكففم بذبففول 

شفكلً وبوقفا تنفيفذ ثفم فل فا  الذفرار رقفم  الدعوى
مففن المففدعل  6/0/5332الصففادر بتففاريخ ( 02)

عليففه األول ب نهففا  خففدمتها بالمن مففة اعتبففاراً مففن 
، م  فلفمام المفدعل عليفه األول ففي  2/0/5332

موافهفففففة المفففففدعي عليفففففه الثفففففاني بسفففففداد مبلففففف  
دوالر والفوائد المسفتحذة عنهفا بواقف  ( 53203)
سففففتحذاتها الماليففففة الناشففففئة عففففن قيمففففة م%(  5)

الذفففرار المطعفففون فيفففه، وفلفففمام المطعفففون افففد  
األول بسداد مبل  مليون دوالر أمريكي كتعفويع 

 .عن األارار األدبية والمادية 
 

ومفففن حيفففث أن البحفففث ففففي االختصفففام 
 .ساب  عن البحث في الشكل والمواور 

 
ومفففن حيفففث أن المفففادا الثانيفففة مفففن الن فففام 

اإلدارية لفامعة الفدول العربيفة  األساسي للمحكمة
 :تنم علل 

- :تختم المحكمة بالن ر والفصل في " 

المنامعفففات المتعلذفففة بوحكفففام الئحفففة  -6
ش ون مو في فامعة الدول العربيفة 

 .وعذود العمل بها
المنامعفففات المتعلذفففة بوحكفففام أن مفففة  -5

الهيئففففات التففففي تذففففوم علففففل تففففوفير 
الخدمات االفتماعية لمو في فامعة 

 .عربية الدول ال
 .الطعون في الذرارات التوديبية  -0
 فيما عدا ذل  مفن الذفرارات المتعلذفة -3

 "...بش ون المو فين والمستخدمين 
 :من الن ام علل أنه ( 62)وتنم المادا 

 :يشمل اختصام هذ  المحكمة " 

الهيئففففات التابعفففففة لفامعفففففة الفففففدول   –أ 
 .العربية 

كفففل هيئفففة أو م سسفففة منبثذفففة عفففن - ع
ر مففففن مفلسففففها فذا الفامعففففة بذففففرا

تذففدمت بطلففع يواففف  عليففه األمففين 
العففام ، ويففنم فيففه علففل التمامهففا 
بالن ففففففامين األساسففففففي والففففففداخلي 

 " .للمحكمة وتنفيذ أحكامها 
 

ومففن حيففث أن الفمعيففة العموميففة للمن مففة 
ففي ( 69)المدعل عليها قد أصفدرت الذفرار رقفم 

 :ونم في مادته األولل علل  6996يناير عام 
( 66)قرار مفلفت المن مفة رقفم  اعتبار" 

في دورته العادية التاسفعة عشفر ، كفون لفم يكفن ، 
لعففدم اسففتكمال ففففرا ات االناففمام فلففل المحكمففة 

 ".اإلدارية 
 

كمفففا نفففم ففففي المفففادا الثانيفففة علفففل عفففدم 
االنامام فلل اختصفام المحكمفة لفامعفة الفدول 
العربيففة وأسففندت المفففادا الثالثففة مففن ذات الذفففرار 

لن ر فففي فميفف  الذاففايا المتعلذففة االختصففام بففا
بحذو  المو فين ومنامعاتهم م  اإلداريفة العامفة 

 .والمفلت التنفيذ  للمن مة 
 

ومن حيث أن المستفاد ممفا تذفدم أن الن فام 
األساسي للمحكمة اإلدارية لفامعة الفدول العربيفة 
قففد حففدد اختصاصففها علففل سففبيل الحصففر بن ففر 

شف ون مفو في المنامعات المتعلذة بوحكام الئحفة 
الفامعففة وكففذا المنامعففات المتعلذففة بوحكففام أن مففة 
الهيئفففففات التفففففي تذفففففوم علفففففل تفففففوفير الخفففففدمات 
االفتماعيففة لمففو في الفامعففة ، وأياففاً الطعففون 
ففففي الذفففرارات التوديبيفففة ، وتافففمن نفففم المفففادا 

مفففن الن فففام األساسفففي المشفففار فليفففه الفففنم ( 62)
علففل شففمول اختصففام المحكمففة للهيئففات التابعففة 

امعففة الففدول العربيففة ، وكففل هيئففة أو م سسففة لف
منبثذة عن الفامعة بمراعاا توافر الشروط التاليفة 

: 
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طلفففففع صفففففريا تتذفففففدم بفففففه الهيئفففففة أو  -6
علفففل ( را بفففة االنافففمام ) الم سسفففة 

األمين العام للفامعة يتافمن االنافمام 
 .فلل والية المحكمة 

أن يتاففففمن الطلففففع االلتففففمام بوحكففففام  -5
لي للمحكمففففة الن ففففام األساسففففي والففففداخ

 .وتنفيذ أحكامها 

 .موافذة األمين العام علل الطلع  -0
 

ومفففن حيفففث ولفففئن كفففان المفلفففت التنفيفففذ  
للمن مفففة المفففدعل عليهفففا قفففد أصفففدر الذفففرار رقفففم 

فففففي دور انعذففففاد  العففففاد  التاسفففف  عشففففر ( 66)
باالناففمام فلففل واليففة المحكمففة ، فإل أن الفمعيففة 
هفا العمومية للمن مفة المفذكورا قفد أصفدرت قرار

المشار فليه باعتبار قرار المن مة رقفم ( 69)رقم 
 .كون لم يكن( 66)

 
وعففدم االناففمام فلففل اختصففام المحكمففة 
اإلداريفففة لفامعفففة الفففدول العربيفففة ، ومففففاد ذلففف  
 انسففففحاع المن مففففة المففففدعي عليهففففا مففففن واليففففة 

ع أثفر  مفن تفاريخ المحكمفة ، وينفته هفذا االنسفحا

ي هفذا لفل أ  فففرا  آخفر ففصدور  دون حاففة ف
الشففون وينتفففي بففذل  الشففرط الثففاني مففن شففروط 
انعذففففاد اختصففففام المحكمففففة بن ففففر المنامعففففات 
المتعلذففففة بالهيئففففات أو الم سسففففات المنبثذففففة عففففن 

 .الفامعة 
 

وبالتففالي ينحسففر اختصففام هففذ  المحكمففة 
 .عن ن ر الدعوى الماثلة 

 
ومن حيث مصادرا الكفالة ف ن الحكم بعفدم 

ا الكفالفففة تطبيذفففا االختصففام ال يسفففتلمم مصففادر
 .من الن ام األساسي للمحكمة ( 69)لحكم المادا 

 
 فلهذه األسـباب

 ــــ
 

حكمت المحكمة بعددم اختصداص المحكمدة 
 .والئيا بنظر الدعوى واإلذن برد الكفالة 

 
 

 رئيس المحكمة       أمين سر المحكمة

 


