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ظف المختص باألمانة العامة أن يسلم على المو -1

 .المتظلم إيصاال مثبتا لتاريخ تسلمه التظلم 

للمتظلم أن يرسل تظلمه بكتاب موصي عليه  -2

مصحوب بعلم الوصول إلثبات تاريخ وصوله إلى 

   . األمانة العامة
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  جامعة الدول العربية

   اإلدارية المحكمة

  )4(حكم رقم 

  
   ،الحمد هللا وحده وبعد

  
 ذو القعـدة    26 الموافق   24/11/2008بتاريخ  

   هـ 1429

 انعقدت المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية      

  : المشكلة من - الدائرة الثانية –

علي بـن سـليمان الـسعوي           / فضيلة الشيخ   
  رئيس المحكمة

خالـد عبـد اهللا     / وعضوية السيد المستـشار     
  السويدي

  رمضان فرج بالليل / والسيد المستشار 

/ وبحضور مفوض المحكمة السيد المستـشار       
  أحمد محمد حامد

  ثروت هيكل / وسكرتارية السيد األستاذ 
  

أصدرت الحكم التالي خالل الدورة العادية 
   2008نوفمبر 
   ق 43 لسنة 6في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  فيصل أحمد التاجي/ السيد 

  ضـد

  بصفته .... األمين العام لجامعة الدول العربية 

   :الوقائـع
  

تجمل واقعة الدعوى في أن المدعى تقدم       
ألمانة سر المحكمة بصحيفة دعـوى بتـاريخ        

م 30/7/2007 جاء فيها أنه فـي       26/2/2008
أصدر األمين العام للجامعـة العربيـة القـرار         

 القاضي بانتهاء خدمته لبلوغـه الـسن        150/1
م قدم المـذكرة    2/9/2007القانونية ، وبتاريخ    

 لصرف مستحقاته الماليـة المترتبـة       327رقم  
على إنهاء مدة خدمته والتعويض عن نقل أمتعته        

ر من روما إلـى القـاهرة ،        وأثاثه وبطاقة السف  
ب من النظـام األساسـي      /26وذلك وفقاً للمادة    

للموظفين وكان األمين العام قد أصدر القـرار        
  م بنقلـه مـن     24/11/2005 فـي    219/1رقم  

  بعثة الجامعة في روما إلـى المقـر علـى أال           
تتحمل األمانة العامة أية نفقات مالية تترتب على        

لت إدارة م أرســ5/2/2007ذلــك ، وبتــاريخ 
 إلـى إدارة    110الشؤون القانونية المذكرة رقم     

شؤون األفراد والموارد البشرية بأنه لم يثبـت        
برر حرمانـه مـن     تارتكابه أية مخالفة وظيفية     

مستحقاته عند نقله خاصة وأن هذا الحرمان لـم         
تتضمنه المادة العشرون من الئحـة المـساءلة        

  .والجزاءات
  

يـة إلـى    القانونالشؤون  إدارة  وخلصت  
عرض األمر على السيد األمين العام للنظر في        

 لـسنة   219الموافقة على تعديل القـرار رقـم        
ــويض 2005 ــه التع ــي   بمنح ــه وف ، وأن

م أرسل األمـين العـام المـساعد        14/2/2007
إلـى  ) 30(رئيس الرقابة المالية المذكرة رقـم       

األمين العام المساعد رئـيس قطـاع المـوارد         
) 57(ة األخيـر رقـم      البشرية رداً على مـذكر    

م بما يفيد اتفاقه مـع رأي       12/2/2007وبتاريخ  
 القانونية بشان صرف مـستحقات       الشؤون إدارة

  .المدعى 
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ــاريخ  ــت إدارة 22/3/2007وبت م طلب

، شرية عرض األمر على األمين العام     الموارد الب 
م أرسل المدعى المذكرة    10/12/2008وبتاريخ  

  .موضوع إلى األمين العام بذات ال293رقم 
  

وأضاف المدعى بأنه وفيما يتعلق بالميعاد      
م وبالتـالي فإنـه     8/9/2007فإنه قدم طلبه في     

يمتد إلى اليوم وتكون دعواه مقبولة شكالً وختم        
  :صحيفته بطلبه اآلتي

  
صرف مستحقاته عن نقله من رومـا         :أوالً 

  .القاهرةإلى 
  

تسوية باقي مـستحقات فيمـا يتعلـق          :ثانيا 
 تاريخ إحالتـه للتقاعـد      بالمكافأة حتى 

وإلزام المدعى عليهـا بالمـصاريف      
  . واألتعاب ورد الكفالة

  
وقد جرى تحضير الدعوى من قبل هيئة       
مفوضي هذه المحكمـة علـى النحـو المبـين          
بمحاضرها حيث أجابت المدعى  عليهـا علـى         
الدعوى مما حاصله  عدم قبولها شـكالً لعـدم          

 ، كما قدم الطرفان     تظلم المدعى حسب األصول   
  .ما لديهما حيال الدعوى

  
م حضر الطرفان   14/10/2008وبجلسة  

واستمعت المحكمة إلى الدعوى واإلجابـة مـن        
الطرفين حيث قدم وكيل المدعى مذكرة تعقيبية       
على تقرير هيئـة المفوضـين ، وفـي ختـام           
المرافعة تمسك كل من الطرفين بأقواله وتقـرر        

  . حجزها للحكم
  

لمدعى يهدف من دعواه إلـى      وحيث ان ا  
الحكم بقبولها شكالً ، وفي الموضـوع بـإلزام         
المدعى عليها بصرف مستحقاته عن نقله مـن        

روما إلى القاهرة وتسوية مستحقاته فيما يتعلـق        
بإنهاء خدمته وإلزام المدعى عليها بالمصاريف      

  .ورد الكفالة
  

وحيث دفعت المدعى عليها بعدم قبـول       
  .ابقة التظلم بشأنهاالدعوى شكالً لعدم س

  
وحيث أن المادة التاسـعة مـن النظـام         

  :األساسي للمحكمة قد نصت على اآلتي
  

فيما عدا قرارات مجلس التأديب ال تقبل         -1
الدعاوي ما لم يكن مقدمها قد تظلم كتابة        
عن موضوعها إلى األمين العام ورفض      
تظلمه وال يقبل التظلم لألمين العام بعد       

 مـن تـاريخ علـم       انقضاء ستين يوماً  
صاحب الشأن بالواقعة محل النـزاع ،       
  وإذا انقضت ستون يومـاً مـن تـاريخ         
  تقديم التظلم إلـى األمـين العـام دون         
  رد فإن ذلـك يعتبـر بمثابـة رفـض          

  .التظلم
  
وال تقبل الدعوى ما لـم ترفـع خـالل         -2

تسعين يوماً من تـاريخ علـم الـشاكي         
برفض تظلمه او مـن تـاريخ علمـه         

  . قرار مجلس التأديبباعتماد 
  

كما نصت المادة الـسابعة مـن النظـام         
  :الداخلي للمحكمة على اآلتي

  
يقدم التظلم كتابة إلـى األمانـة العامـة           -1

للجامعة خالل ستين يوماً من تاريخ علـم        
  .المتظلم بالقرار أو الواقعة مثار التظلم

  
ويتعين على الموظف المختص باألمانـة        -2

ظلم إيـصاالً مثبتـاً     العامة أن يسلم المـت    
لتاريخ تسلمه التظلم وللمتظلم ان يرسـل       
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 عليه مصحوب بعلم    يتظلمه بكتاب موص  
الوصول الثبات تـاريخ وصـوله إلـى        

  .األمانة العامة
  

وحيث أنه ولما كان ذلك وكـان الطلـب         
م قد خال مما    8/9/2007المقدم من المدعى في     

يدل على تسليمه إلى الموظف المخـتص علـى         
ي رسمته أحكـام النظـام األساسـي        النحو الذ 

للمحكمة ونظامها الداخلي فإنه يتعين عدم قبولها       
شكالً وال ينال من ذلك أن المدعى قـد أرسـل           

م بطريق الفـاكس لعـدم      2/9/2007تظلمه في   
  .اعتداد هذه المحكمة بذلك في احكام سابقة

  
  
  

وحيث ان المدعى قد خسر الدعوى فإنـه        
   ،يتعين الحكم بمصادرة الكفالة

  
  :مما تقدم حكمت المحكمة 

  
بعدم قبول الـدعوى شـكالً ومـصادرة        

  .الكفالة
  

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

  

  رئيس المحكمة          أمين سر المحكمة

  

  


