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  . شكالً لرفعه بعد الميعاد  المدعيعدم قبول طلب -1

نة العامة بطلبات الخصوم قبل إقفال تسليم األما -2

باب المرافعة والرجوع عن القرار المطعون فيه 

  .يوجب على المحكمة القضاء بانتهاء الخصومة
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  جامعة الدول العربية

   اإلدارية المحكمة

  
  الحمد هللا وحده وبعد ،

  
 ذو القعـدة    26 الموافق   24/11/2008بتاريخ  

   هـ 1429

 انعقدت المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية      

  : المشكلة من -ة األولى  الدائر–

علي بـن سـليمان الـسعوي           / فضيلة الشيخ   
  رئيس

خالـد عبـد اهللا     / وعضوية السيد المستـشار     
  السويدي

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

/ وبحضور مفوض المحكمة السيد المستـشار       
  أحمد محمد حامد

  حسن عبد اللطيف / وسكرتارية السيد األستاذ 
  

 التالي خالل الدورة العادية أصدرت الحكم

   2008نوفمبر 

   ق 42 لسنة 4في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  نور الدين حشاد/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... األمين العام لجامعة الدول العربية 

  

   :الوقائـع
  

من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فـي        
أن الطاعن كان يعمل بمقر الجامعـة العربيـة         

 31/12/2006ته بتـاريخ    بتونس وانتهت خدما  
لبلوغه السن القانونية أال أنه لم يتقـاض بـدل          
االغتراب المقرر لمثله من موظفي الجامعة كما       
أنه لم تصرف له بدل طبيعة العمل وفقاً للنظـام          

  .األساسي للجامعة
  

وحيث أن الطاعن أودع صحيفة الطعـن       
الراهن بطلب قبـول الطعـن شـكالً ، وفـي           

ر السلبي باالمتنـاع مـن      الموضوع بإلغاء القرا  
صرف مستحقات في بدل االغتـراب ، وبـدل         
طبيعة العمل ، وتحميل األمانة العامة األتعـاب        

  .واإلذن له برد األمانة
  

وأسس طلباته على جملة مـن األسـباب        
 تـم إيقـاف     1/1/2006خالصتها أنه بتـاريخ     

صرف بدل االغتراب بناء على مـذكرة إدارة         
تأويل غير سوى لمذكرة    شؤون األفراد واستناداً ل   

 بتــاريخ 3386مكتــب األمــين العــام رقــم 
 وفيمــا يتعلــق لطبيعــة العمــل 20/4/2006

المستحقة مبلغ أربعمائة دوالر شهرياً من الفترة       
 وهـي   31/12/2002 حتـى    1/7/2002من  

الفترة التي يشغل فيها وظيفـة األمـين العـام          
المساعد للجامعـة وخمـسمائة دوالر شـهرياً        

ا لألمين العام خـالل الفتـرة مـن         بصفته نائب 
  .31/12/2003 وحتى 1/1/2003

  
وكان قد تظلم من عدم الـصرف لهـذه         

 25/12/2006المستحقات لألمين العام بتـاريخ   
 ولكنه لم يرد على تظلمـه       0333/2006برقم  

  .حتى تاريخ رفع طعنه
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وحيث جرى تحضير الدعوى وبالجلـسة      
 مثل عن الطاعن وكيله تمسك بطلباتـه وقـدم        

حافظة مستندات وبجلسة الحقة قدم ممثل األمانة       
مذكرة بدفاعه ، وحجـزت الـدعوى للتقريـر         
وأودع المفوض تقريره باألوراق أنتهـي فيـه        

: بعدم قبول الدعوى شكالً ، واحتياطيـاً        : أصليا
بأحقية المدعى  في صرف المقابل النقدي لبدل        

  .عدا ذلك من طلباتما طبيعة العمل ورفض 
  

  المحكمـة
  ــ
  

 بعد اإلطـالع علـى األوراق وسـماع       
  المرافعة الشفوية ، والمداولة قانونا ،

  
حيث أن بالجلسة المحددة لنظر الطعـن       
مثل من الطاعن دفاعه تمسك بطلباته الـواردة        

. بالصحيفة ومثل من األمانة العامة للجامعـة د       
سيد عبد الحكيم ودفع الحاضر عـن الطـاعن         

 ببدل االغتـراب    بقبول الطعن شكالً فيما يتعلق    
وان الطاعن ليس لديه علم بقرار حرمانه مـن         
عالوة االغتراب وليس لديه عمل يقيني ، لـذلك      
طلب قبول دعواه شكالً وفي الموضوع بأحقيته       

  .في طلباته
  

وحيث أن الحاضر عن الجامعة قرر انه       
ليس هناك منازعة متعلقة بطلب طبيعـة بـدل         

هذا الشأن ،   العمل وان الجامعة تسلم بطلباته في       
  .واألمر منتهي والموضوع يتعلق بالصرف فقط

  
وحيث أنه فيمـا يتعلـق بطلـب بـدل          
االغتراب بأن المدعى تونسي الجنـسية وهـو        
موظف بالجامعة بدولة المقـر ، ومـن ثـم ال           

  .يستحق عالوة االغتراب
  

وحيث أن المدعى قد أقام دعـواه بعـد         
فوات األمد القانوني لرفع الـدعوى إذ أن علـم          
الطاعن كان قد توافر له من عدم صرف هـذه          
العالوة في حينها وكان ذلك قد تأتي لـه مـن           
مفردات المرتب المصروف له شهريا ، ومن ثم        
يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب شكالً لرفعـه         

  .بعد الميعاد
  

وحيث أنه فيما يتعلق بطلب صرف بـدل        
طبيعة العمل فإن الحاضر من الجامعـة قـرر         

انه ليس هناك منازعـة وان الجامعـة        بالجلسة ب 
مـن  ) 41(تقر بطلباته ، واستناداً لنص المـادة        

النظام الداخلي للمحكمة والتـي جـري نـصها         
يجوز لألمانة العامة أثناء سير الدعوى وقبـل   (

إقفال باب المرافعة أن تسلم بطلبات الخصوم أو        
ترجع عن القرار المطعون فيـه وعنـد ذلـك          

الخصومة ، وحيث لمـا     تقضي المحكمة بإنهاء    
كان ذلك ، كذلك فإن المحكمة تقضي بانتهـاء         

  ) الخصومة
  

وحيث أنه من طلب رد الكفالـة ، فـإن          
  .المحكمة ترفضه

  
  فلهذه األسبـاب

  ــــ
  

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكالً ،       
فيما يتعلق بطلـب بـدل االغتـراب وامـرت          
بمصادرة الكفالة وفيما يتعلق بطلب بدل طبيعة       

  .لعمل وانتهاء الخصومةا
  

صدر هذا الحكم وتلـي علنـا بجلـسة         
  . من الهيئة المبينة بصدره24/11/2008

  

رئيس المحكمة           أمين سر المحكمة
  


