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  اإلدارية المحكمة
 لجامعة الدول العربية

 
 هـ 71/4/7411بتاريخ 
 م71/1/1002ق ـالمواف

 
 ق 93لسنة (  1) في الدعوى رقم 

 :المقامة من 
 .هـ. م. ع. م/ السيد 

 :ضـد كل من 
 العام لجامعة الدول العربية األمين  -7
 أ. أ. ع/ الدكتور   -1
 ع .ع/ الدكتور   -9
 ع .ق .أ/ السفير  -4
 ح .ي. س/ السيد   -1
 ا .م .ا .ع/ السيد  -2

 ـــــــــ
 

 الحمد هلل وحده ، وبعد
 

فقد انعقدت هيئة المحكمة اإلدارية لجامعة 
 :الدول العربية والمؤلفة من 

 
 النسورالكريم أبوالعثم فهد عبد/السيد المستشار

 رئيس المحكمة
 

 على بن سليمان السعوي/ السيد القاضي 
 عضو المحكمة

 
 خالد بن عبد هللا السويدي/ اضيالسيد الق

 عضو المحكمة    
 

جابر محمد حجي / وبحضور السيد المستشار
 مفوض المحكمة      

 
 محمود ثروت هيكل/ وسكرتارية المحكمة 

ي القضية المبين وأصدرت الحكم التالي ف
 رقمها وأطرافها أعاله ،

 
 الوقائــع

 ـــ
 

تتتتص ا وقائتتفيم  حاتتف أف تتصد ى  وقاتت    
تقتت ل قرتتريتفيحد اتتحك وقاأراتتد تايحختتد تتتتفيح  

ل جتتتتتفا  حهتتتتتف ىًتتتتت  و تتتتتتتفيو  اتتتتت  52/3/5002
ل ىًهحت   ات  تفقجفااد تااجت  33/35/3191

قرتتتتًد  531ئتتتتيوي و اتتتتح  وقاتتتتفل و رتتتتت  يئتتتتل 
ىئتتفل   تتاا ىاتتفل اأراتتد وققختتفا ل ، ائتت  3191

وإل ويي وقاطًحتتتد طصتتت   حهتتتف رقإتتتفا ئتتتيوي رًهتتتفا 
م اتتتف حتيتتتت   صتتت  حقتتت  اىأقحتتتت   تتت    اتتتت  اتتت

تاتتاحي حاتتف ت يوتتتت  و رفرتت  وقاقتتيي قتت  اتت  
تتتفيح  وًتهتتفا   اتتت  أتتت  تتتفيح   تتا   وقجفااتتد 

ل 3110وقايتحتتد رقتت  اقياتتف وقتت ويل تفققتتفاي   تتفل 
  تقتتت ل تطصتتت  رقتتت  اوًتتت  اىءًتتتفا ًاتتتي   تتتاوك تصتتت

وقجفااد حصتاس  ح  ر ف تت  رقت   اصت   ت  وق يجتد 
وقارتتتتتأقد قتتتت  ، ائتتتت  جتتتتيا رأفقتتتتد طصتتتتت  رقتتتت  
وإل ويوت وقااًحتتتد قتتت حهف   ص تتتت رقتتت  و  رًهتتتفا 
  ات  ت تصف  ت  أتف ت رًهتفا وق  اتد و  تيا 
اوًتهت رق    ل اشيا حت  ر  ىًهف وشتتيطت ى  

ختفت ىا ترا  ر ف ت  قااص   ا   يف ىي تااح
 يا  افقحد    وقات   وقرتفتقد ، ائت   ختم قتحق  
 اائتتتتتتتتتتتتتتتم رئتتتتتتتتتتتتتتتيويوت ىاصحتتتتتتتتتتتتتتتت  صحتتتتتتتتتتتتتتت 
راتتف ائتتم  صتت  رئتتيوي تتًفمقتت   تت  جاحتتم وققختتفحف 
 وقاقفاتتتد اًتتت  ختتت  و افًتتتد وقافاتتتد اتاهتتت  تاتتت ل

اىي ف تأًتت  .. .رئفاتتد ىي   تتاا ى تتيا ارتتتقت   
ى حتت  رقتت  ااحعتتت   صتت  اتتيأصتح  و اقتت  و تتتتفيو  

تااحعتتتد  تحتتتي تارف تتتأ  شتتتفاصد  ل3113اتتت   تتتفل 
ئ ياف ىقف  ا ي قات ل اجتا   يجتد  وياتد ، اتم 
ى  وقأقحقد و  حق  أت  حرهت رًهفا   ات  رحو اتف 
 فقف وإلئيويوت ، ىاف وقءفًحتد  رفًتت و تتتفيو  ات  

ل 3111ل أتتتت  تصااتتت  وقتقف تتت   تتت   تتتفل 3111
ائتت  اتتًد وقتت يجفت وقااحعحتتد وقارتتتأقد قتت   ا  

فقحتتتتد ًعتتتتفحو  ق ئتتتتيويوت  تتتتيف ىي ارتتتتتأقفت ا
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 وقرتتتفقف وإلشتتتفي  رقحهتتتف ا ًتتت  وًتهتتتفا   اتتتت  تتتتل 
  ا ي اتتتتت  ارف تتتتتأ  ًهفحتتتتتد  2300أرتتتتتل اتصتتتتت  

  32قاتتفل ( 8)وق  اتتد  أئتتفل  حهتتف وقتت  اا يئتتل 
ىاتتفل اتتحك وقاأراتتد  قختتت تتتي  اتتحو وقاتصتت  اتتم 
 و  تتتت و  تتتتفإلئيوي وقاشتتتفي رقحتتت  اتتتم و  تائحاتتت 

  وقات     صتحهل قحق  وإلئيوي رف  تأت وريوك ا 
 اختتتتتتتتتتإاطهل اتارتتتتتتتتتتتعهل  تتتتتتتتتت  ورتتتتتتتتتتتتاافت

وق تف ي  وقرصطد اىً  اقاف رف  وقأرل وقاشفي رقح  
  حاتتتتي رفشتتعف   32قاتتفل ( 8) تت  وقتت  اا يئتتل 

   ارؤاقحد وقا     صحهل  ق  تاصتل رقت  و اتح  
ل تهتتحو وق  تتاا  صتتل 30/33/5003وقاتتفل  تت  

 حتصتتتتتتتتتتتتتت  ي و   أئتتتتتتتتتتتتتتفل   تتتتتتتتتتتتتتاوك وقافءصتتتتتتتتتتتتتتد 
 :طفقتف وآلت  

 
رقمول وقا     صحهل تأ  حؤ او رقح  ئحاتد  :أوالً 

وق رفي  وقت  ر فتت  ًتحجد تارتعهل  ت  
ورتاافت وقرصطد تجفات  اوقتت  تاءتت  ت  
أيافً  ا  ايتتفت ا  اوت اتيئحتفت 
   ا   رتتاد  شتي  فاتف  اتقت ي تاتصت  
ىيتاافيتتتد اوءًتتتح  اء ءتتتح  ىقتتتف  ا ي 
ىايحرتتتت  أتتتتيل  حهتتتتف تتتتتفإلئيوي وقتتتتحي 

و اح  وقافل  ص   يخ  ًتحجتد أيخاو 
 .ت قحرهل  ص  و اح   ااش 

 
ىأقحتتت  تتتفقتااحي  تت  وقختتيي و  تتت   :ثانيا 

وقتتحي ى تتفت  اماجتتت  اختتيي تعاحتتت 
وقعي تتد  صحتت  ااتتف أ تتت  رتتيت  ااتتف 
ختتفم اتت   اتتيك تتتح  ي اتتفت وقاأتتفرل 
اوقارفتتت  احقتت ي اتتحو وقتاتتاحي تاتصتت  

 .اصحا   ا ي
 

افاتد تتأ  تتأاتت ً تح  رقمول و افًتد وق :ثالثا 
رت ا  تي  وق  اد ات  وقات     صتحهل 
 صتتتت  ىرتتتتفس ارتتتتؤاقحد وقاتتتتتتام  تتتت  

وق طتأ   ى افت تفتاتد  ًهتل أتح  ويترتف
رفًاو حااصا  ق حهف اتفقتفق  تقال اقفاهل 

     م وقارتأ  اقهف ورتحعفؤك اتًهل و  
 .ىيو ت

 
تأاحت وقا     صح  وق تفاس اوقااجتا   :رابعاً 

 تت  وقتاتتاحي أرتتاف  اتت  أفقحتتف ً تتحت  
ارف أ  ًهفحد   ات  ارقمول و افًد وقافاد 
اوقتأعا  صحهف أح  وقع تت  ت  وققختحد 

 . إ   ي تهاف وقتمات تر و اف
 

تأاحتت وقات     صحت  وق تفاس : خامسا واحتياطيا
ئحاد وقتااحي تفقرفات أراف  ا  ارف تأ  
ًهفحتتد   اتتت  و  رفًتتت ترعتت  ءتتل حاتتا  

اتتًهل شتتيحطد  صتت  ئيًفيتت  تً تتح  رتتت 
و  تًخل و افًد وقافاد قصا     ت  اتحو 

 .وقطص 
 

رقتتتتتتتتتمول وقاتتتتتتتتت     صتتتتتتتتتحهل جاحاتتتتتتتتتف   :سادسا
اوقا يا فت اوتاف  وقاأفاتف  اأقتا  

 .وقا    و  يا ا  ىي ًام رفًت
 

ل ىا م وقاأتتتتفا  30/2/5002اتتتتتتفيح  
ىأا  رفاتت  تت  وققتاي ت تعت  ارتح    ت  ماجتد 

ختتافاحف  رقتت  وقاتت    اىا  ك  يحختتد وقتتت  ت وً
وقاتت    طفقتتتف وقأرتتل قهتتل تتتحوت وقطصتتتفت وآلًعتتد 

 .وقحري
 

ائتت  تتتل تتت وات وقتت  اا ىاتتفل اعتتاي اتتحك 
وقاأراتتد  صتت  وقًأتتا وقاتتتح  تاأفختتي جصرتتفتهف 
أحتتتد ئتتت ل وقاتتت     تتت  و  اتتت  وقارتتتتً وت  تتت  
وقاتتحريوت وق تتتف ي   تت  وإل ويوت وقااًحتتتد قتتت ا 
وقاتت     صحهتتف و اقتت  تشتتأ   ا تتت  قصااتتت  ا  
 تتتيف ىي تااحختتتفت ىا  تتتيا  افقحتتتد اوقأرتتتل 

( 8)وق ف ي  ت  اتحك وقاأراتد  ت  وقت  اا يئتل 
 .   32قرًد 

راف ئت ل اتحريوت  تال  حهتف  صت  طصتفتت  
وقرتتتتفتقد ا يحختتتتد طصتتتت   حهتتتتف أتتتتحف تاتتتتي 
وقاتتتتفيوت اوًتهتتت  رقتتت  و    تتتاوك  تتت  ااوجهتتتد 
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وقاتتتت     صتتتتحهل  تتتت و و اتتتتح  وقاتتتتفل ت تتتتعفتهل 
ي  وق  تتتااد  تتت  اىش ف تتتهل ، ائتتت ل طصتتتتف  تتتتت

ااوجهتتد وقاتت     صحتت  وقيوتتتم ائتت  ئتت ل رتتت اتت  
و افًد وقافاد اوقا     صتحهل وق تفاس اوقرتف س 
احريوت ت  ا هل  ص ت رق  طصتتهل وقأرتل تات ل 
ئتتتتتتات وقتتتتت  اا شتتتتتر   اوأتحفطحتتتتتف  تي ختتتتتهاف 

 .صاتييوت وقت  رفئاافق
 

اتجصرتتد وقايو اتتد وقتتت   قتت تهف وقاأراتتد 
ح  وقااو تتتتتتتت  قًاتتتتتتتتي وقتتتتتتتت  اا حتتتتتتتتال و ءًتتتتتتتت

ل أخي وقات    ش  تحف  اأختي 39/2/5001
رتتتح   تتتت  وقأرتتتحل /  تتت  و افًتتتد وقافاتتتد وقتتت رتاي

اورتاات وقاأراد قص  اا اوإلجفتد ا  وقطي ح  
أحتتد ئتت ل وقاتت    اتتحري  تختتاًت وقتاقحتت   صتت  
اتتف  صتتا رقحتت  اعتتاي وقاأراتتد  تت  تقيحتتيك  تت  
وق  اا اشررف  ت  اشتيا حت  او  اًتف  تت و    

فت رتريتفيحد وقاأراتد اوإل وي  وققفًاًحتد تح  ى ا
ا  شأً  وإل  ت ترتحي وقااتت  ت  وقاأراتد اىًت  
قحق  حصتتاس وقأرتل تات ل اشتيا حد وقتقيحتي ارتحو 
 تت ل اشتتيا حد وقاتتف   وق فارتتد  شتتي اتت  وقًاتتفل 
و رفرتتت  قصاأراتتتد او   صتتت  وقاأراتتتد وقتتتت  ت 
  تحتتفي اعتتاي ءتتل وقأرتتل قتت  تفقتااحختتفت اأتتت 

تتل تماحت  ااءتت وقات     صحهتف ااتف  ائ . وق  اا
ئ ا  وقا     تار  ت  ا  ، ا    تفل وقايو اتد 
ئتتتتييت وقاأراتتتتد تأجحتتتتت وققتتتتيوي تشتتتتأًهف أتتتتت  

اتأصاقتتت  ورتتتتراصت  تتت  اًفئشتتتتهف  32/2/5001
 .ا ص ت رق  أجماف قصأرل تجصرد وقحال

 
 المحكمــة

 ــ
أحد و  وقا    حه ف ا    اوك رق  
وقأرل تقتاقهف شر   ا   وقااخام تأأقحت     
وقتااحي وقجفتي قاف قأق  ا  ىخيوي اف حد 
اى تحد ا  جيوا أيافً  ا  وقياوت  اوقا اوت 
ا يا  وقتيئحفت    رتاد  شي  فاف  ًتحجد 
ررفا  وقا     صحهل ورتاافت وقرصطد احك ، احق  

اوءًح  اء ءح  ىقف  ا ي    تاتص  ىيتاافيد 

وقخيي وقاف ي ااصحا   ا ي    وقخيي 
 .وقااًاي
 

اأحد ى    فم وقا     صحهل ئ  تخا  
اف أف ص  ى  وقا    ئ   فقف اف ئخت ت  
وقاف   وقتفراد ا  وقًافل و رفر  قصاأراد 
وإل ويحد قجفااد وق ات وقايتحد تشأ  ااو ح  ي م 

تا ل وًاقف   –   وق  موق  اا تفإلخف د رق
  وقا  ااد قصات  صح  اوقا     صحهل   و وق  

 .أقهل صح  و ات قت صف شيط وق عد    
 

اأحد ىً  ا  وقاقيي  قهف  ائخفا و  
وقارفيت وقاتاصقد تف  ت فا ىا وقشرت تاتتي 
ا  ت يحف وقاأراد اتات  رقحهف ا يحف اقا قل 
تر  اأت   م ا  وق  ال تف تتفياف ا  وقًافل 

 .وقافل
 

اأحد و  وقاًفط    ا حد احك وقاأراد 
ا قف  قًافاهف و رفر  اأ اي    وق  فاا 
وقااجهد ا  حاي وقشأ  خ  و افًد وقافاد 
قصجفااد ااءصد تأاحًهف ، ارحو وقاًاافت وقتفتاد 

 .قهف تأر  و أاوت
 

اأحد ىً  اقاف رف  حق   إً  تفقًاي رق  
اد   تات  رق  و    ئد وقا    وقااحعحد تفقجفا

وقا     صحهل ا  وقءفً  أت  وقرف س أت     
أفت وقأرل قصا    تفقتااحي اأت وق  اا 
تف تتفي ىً    شأ  قصإحي  حاف حقم ا  وقتفتم ارًاف 
طيحقد  ئتخفا أق   ص  وقاتتام ااا اشأً  ام 

و اي تتح  اا  و    اا وقا         تفتا
ق  وقرف س ااوجهد وقا     صحهل ا  وقءفً  ر

تعتق  ىأ  وقشياط وق ماد  ًاقف  وق  ااد ااا 
ئتاقهف قي اهف  لوق عد ااف حتاح  اا  وقأرل تا 

 . ص  احي حي  عد
 

اأحد ى  وقاف   وقءفقءد ا  وقًافل 
و رفر  قصاأراد تًا  ص  ىً  ام   ل 
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وإل  ت تأرل وقاف   وقرفتاد  شي  ا  احو 
د اق ايو  وقًافل حرا  وقتقفخ  ىافل وقاأرا

 ص  اااع  اارت  ا  جفااد وق ات وقايتحد 
ارت ا  تيتطهل تهف   ئد  ات أت  تا  وًتهفا 
  افتهل ق حهف راوا تإئفاد وق  اا اتفشي  ىل 

 .تطيح  وقت  ت ، ارحق  قًاوتهل اايءتهل
 

اأحد ىً  اقاف رف  حق  ارف  طص  
وقت  ت وقاق ل ا  أيل وقا    اىا  ك   حتع  

خاًت  ىأرفل احك وقاف   تأرتف  ىًهل ام اف ت
قحراو ًاوتف     وقا    ا  ايءد ق  أفت ًاي 
وق  اا  إً  ئ  ت صف    أقهل شيط وق عد 
ىحخف و اي وقحي ت صا اا  وقاأراد رق    ل 

 .ئتات طصتهل قي ا  ا  احي حي  عد
 

اأحد ىً  اتفقًرتد قاف   ات ت  وقجفااد 
وقاف   وقتفراد  ا    ل ئتات وق  اا شر    إ 

 :ا  وقًافل و رفر  قصاأراد تًا  ص  
 
 حاف   و ئيويوت اجصس وقتأ ح    تقتت " 

وق  فاا اف قل حر  اق اهف ئ  تاصل رتفتد    
ااخا هف رق  و اح  وقافل اي ي تاصا  ا  
حقتت وقتاصل قألاح  وقافل تا  وًقخفا رتح  حااف  
ت ا  تفيح   صل  فأ  وقشأ  تفقاوئاد اأ

وقًموم ارحو وًقخت رتا  حااف  ا  تفيح  تق حل 
وقتاصل قألاح  وقافل  ا  ي   صح   إ  حق  حاتتي 
تاءفتد ي ي وقتاصل ، ا  تقتت وق  اا اف قل 
تي م   ت تراح  حااف  ا  تفيح   صل وقشفر  
  تي ي تاصا  راف ً ت وقاف   وقتفراد ا

احاف  ي م  وقًافل وق و ص  قصاأراد  ص  ى 
 اا رق  وقاأراد  حاف حتاص  تفققيويوت وق 

اوقائفيم وقت  تًشأ  ًهف طصتفت وقتراحد 
اوقتااحي تراا  حااف  ا  تفيح   صل وقا    

 .تي ي تاصا   يوأد اخاًف  
 

اأحد ىً  اقاف رف  حق  ارف  وقءفتت ا  
و ايو  ى  وقا    ئ  تق ل تتاصل رق  و افًد 

     ل طفقتف ىأقحت30/33/5003وقافاد    
وقتااحي اأت وق  اا اقاف رف  احو وقتاصل 
حً      أقحقد و اي  ص  اف تخاً  ئيوي 

ل ا    ل 59/9/3111و اح  وقافل وقاؤيخ    
تيتح  ىحد آءفي افقحد  ص  رقأفئ  تااحعد 
ى  في  ىات  إ  احو وققيوي وقاتخا  قصاوئاد 
اأت وقًاي اا وقااات  صح     وأترف  وقا   

 .اصل ًافاف  وق ماد قصت
 

اأحد ى  وقق ي وقاتحق     أ  وقا    
 صا  تحق  وققيوي اتتفيح  ااف ي ق  ايك 
تا ف ىً  ئ  يت  وءيك تترصل وقا    اهفل 
 اص  قااحعد ى  في  ىات ارح تق ل وقا    
تتاصا  تاهح و  ق  اوك وقافءصد    

ل تفقا فقعد قاف تخاً  ىأرفل 30/33/5003
اًافاهف وق و ص   إ  ًافل وقاأراد و رفر  

وق  م وقاق ل ا  وقا     صحهف ج حي تفققتات ، 
و اي وقحي حتاح  اا  وقأرل تا ل ئتات   اي 
وقا    شر   قتق حاهف تا   اوت وقااو ح  

 . وقاقيي  ًافاف  
 

ا  تصتعت وقاأراد رق  اف وءفيك وقا    
   احري    ف   وق تفاحد ا  ى  اًف  ت و    

ريتفيحد وقاأراد اوإل وي  وققفًاًحد تح  ى افت ر
قصجفااد اى  وقاعاي وقحي ى   وقتقيحي    

تأرتف  ىً  ا  "وققخحد اإفحي قا  أخياف 
وقاقيي    اجفت وق  ااد وإل ويحد راف اا 
وقأفت    وق  اا وقيواًد ىً    ىءي قرت حق  

اا  ًفأحد ءفًحد رف  " ار  رف  و اق       
د ت تصف    تقحد و ئخحد قصقخفا وإل ويي طتحا

تف تتفي و  وقا حد  ح  اً تد  ص  ايوئتد ى افت 
وإل وي  تشرت  فل اوقتأق  ا  اشيا حتهف اا ا 
ااو قتهف قألًااد وقت  تأراهف  ا  تقح  ااف حت ح  

 .وق  ال ىا حًته  رقح  اعاي وقاأراد تهف
 

ىاف اف حريك وقا    ا  ورتءًفا   فاا 
قاجات     رً  ق  ا  وقتااحي ا  وقتاصل و
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وقاوئم ىا وقًافل ، و اي وقحي حتاح  اا  رطيوأ  
ا  وقًافل  31ا  32ىاف اف وءفيك تشأ  وقاف تح  

و رفر  قصاأراد  صحس اأ   قص  ااد اتفقتفق  
 . إ  وقاأراد تصتعت  ً 

 
 

 :  لما تقدم حكمت المحكمة باآلتي 
 

ي    ل ئتات طصت  وقتت  ت وقاقت ل ات  ىرت : أوالً 
 .وقا    قي ا  ا  احي حي  عد

 تت ل ئتتتات وقتت  اا  تت  ااوجهتتد وقاتت     : ثانيا
 صتتحهل اتت  وقءتتفً  اأتتت  وقرتتف س قي اهتتف 

 . ص  احي حي  عد
  ل ئتات   اا وقا    شر       : ثالثا

ااوجهد وقا     صح  و ات اا ف ي  
 .وقرعفقد

 
 .صدر بالقاهرة وتلي علناً 

 
 المحكمة رئيس       أمين سر المحكمة

 


