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محمـــد ســـامي عبـــد الحمیـــد، قـــانون المنظمـــات الدولیـــة، مؤســـسة الثقافـــة الجامعیـــة .د: انظـــر) ١(

  . ٢٧٥،ص١٩٨٢باإلسكندریة، الطبعة الخامسة،
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)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  
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  مبحث تمھیدي
  نبذه موجزة عن تطور القضاء الدولي اإلداري
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  ٣١٩





 







 

















 

                                                        
ــــــــدار .انظــــــــر،د) ١( ــــد شــــــــلبي،التنظیم الدولي،النظریــــــــة العامــــــــة واالمــــــــم المتحدة،ال إبــــــــراهیم احمــــ

  .١٠٠،ص١٩٨٦الجامعیة،بیروت،



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٢٠







 











 















 

                                                        
ل طـه نـدا،الموظف الدولي،دراسـة مقارنـة فـي القـانون الــدولي جمـا.د:لمزیـد مـن التفـصیل انظـر) ١(

  .٢٧٣-٢٧٢،ص١٩٨٦اإلداري،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة
  :لمزید من التفصیل عن هذه المحكمة انظر الموقع الخاص بها على شبكة االنترنت) ٢(

 http:// www-ilo-mirror. Comell.edu/public/english/stateng/htm#statute of the 
Administrative Tribunal  
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  ٣٢١













 













 

                                                        
محمــد خلیــل الموســى،الوظیفة القــضائیة للمنظمــات الدولیــة،الهیئات المعنیــة بتــسویة نزاعــات . د:انظــر) ١(

حقـــــــــوق اإلنـــــــــسان والبیئـــــــــة والتجـــــــــارة الدولیـــــــــة،دار وائـــــــــل للنـــــــــشر والتوزیع،عمان،الطبعـــــــــة األولـــــــــى 
  . ٢٣١،ص٢٠٠٣،

ا الختــصاص المحكمة،منظمــة الــصحة العالمیــة ومنظمــة األغذیــة مــن المنظمــات التــي أعلنــت قبولهــ) ٢(
والزراعة واالتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة ومنظمة األرصاد الجویـة العالمیـة والمنظمـة 

والوكالـــة ) الجــات(األوروبیــة لألبحــاث النوویــة ومنظمــة االتفــاق العــام للتعریفــات الجمركیــة والتجاریــة 
الذریـــة والمكتـــب الـــدولي المتحـــد لحمایـــة الملكیـــة األدبیـــة والمنظمـــة األوروبیـــة لحمایـــة الدولیـــة للطاقـــة 

محمـــد طلعـــت الغنیمي،الغنیمـــي الـــوجیز فـــي التنظـــیم .انظـــرد. المالحـــة الجویـــة واتحـــاد البریـــد العـــالمي
وكانــت منظمــة . ١٥٢ص١٩٧٧الدولي،النظریــة العامــة ،منــشأة المعــارف باالســكندریة،الطبعة الثالثــة،

صالح .فخري رشید مهنا ود.نسكو اسبق من بقیة المنظمات في قبول اختصاص المحكمة،انظر،دالیو
  .٥١ص)ت.د(الحدیثي،المنظمات الدولیة،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٢٢
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  :لمزید من التفصیل عن إنشاء هذه المحكمة انظر) ١(

C.F. AMERASINGHE, AND WHAT ABOUT INTERNATIONAL CIVIL 
SERVANTS? UN. 
CHRONICLE.02517329,1998,VOL35,ISSU 4. HTTP:// WEB8.EPNET.COM 

یمكـــن االطــــالع علــــى النظــــام االساســــي للمحكمــــة مــــن خــــالل موقــــع المحكمــــة علــــى شــــبكة ) ٢(
  :االنترنت

http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From1
0_69_To9_74_home.asp 
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  المبحث األول
  الھیكل التنظیمي للمحاكم الدولیة اإلداریة











 

 

 

 

                                                        
  .٢٣٢محمد خلیل الموسى،مصدر سابق،ص.انظر ،د) ١(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٢٤

  المطلب األول
  تكوین المحاكم الدولیة اإلداریة









 













 









 
                                                        

  . من النظام األساسي للمحكمة اإلداریة لمنظمة األمم المتحدة٣ من المادة ١انظر الفقرة ) ١(
  .  من النظام األساسي للمحكمة اإلداریة لمنظمة األمم المتحدة٣ من المادة ٣انظر الفقرة )٢(
 النظــام األساســي للمحكمــة اإلداریــة لجامعــة الــدول ٥ مــن المــادة ٦و٥و٤و٣و١انظــر الفقــرات )٣(

  . العربیة
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  ٣٢٥







 











 









 







 

                                                        
 مــن النظــام األساســي للمحكمــة اإلداریــة لمنظمــة العمــل ٣ مــن المــادة ٣و٢و١انظــر الفقــرات ) ١(

  . الدولیة
  .  من النظام األساسي للمحكمة اإلداریة لجامعة الدول العربیة٥ من المادة ٢انظر الفقرة ) ٢(
  . ن النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة م٢انظر المادة ) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٢٦







 











 







 

                                                        
 مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة ٣٦ مـــن المـــادة ٣انظـــر الفقـــرتین الفـــرعیتین أوب مـــن الفقـــرة ) ١(

  .  الدولیة الجنائیة الدائمة
 مــن النظــام األساســي للمحكمــة اإلداریــة لجامعــة الــدول العربیــة والفقــرة ب مــن ٧انظــر المــادة ) ٢(

  .ام األساسي للمحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیةالملحق الخاص بالنظ
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  ٣٢٧







 











 





 











                                                        
 مــن النظــام األساســي للمحكمــة اإلداریــة لمنظمــة األمــم المتحــدة ٣ مــن المــادة ٥انظــر الفقــرة ) ١(

  .  من النظام األساسي للمحكمة اإلداریة لجامعة الدول العربیة٥ من المادة ٧والفقرة 
األساســي للمحكمــة اإلداریــة لمنظمــة األمــم المتحــدة  مــن النظــام ٣ مــن المــادة ٤انظــر الفقــرة ) ٢(

  .  من النظام الداخلي للمجكمة اإلداریة لجامعة الدول العربیة٤ من المادة ١والفقرة 
  .   من النظام األساسي للمحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة٩ من المادة ١انظر الفقرة ) ٣(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٢٨



 

 

  المطلب الثاني
  اختصاص المحاكم الدولیة اإلداریة  



 

 

  ولالفرع األ
   االختصاص الشخصي
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 الهیئــات التابعــة لجامعــة -أ.ذت المحكمــةیــشمل اختــصاص هــ( علــى مــایلي ١٧تــنص المــادة) ١(

 كــل هیئــة أو مؤســسة منبثقــة عــن الجامعــة بقــرار مــن مجلــسها،إذا تقــدمت -ب.الــدول العربیــة
بطلـــب یوافـــق علیـــة األمـــین العـــام،وینص فیـــه علـــى التزامهـــا بالنظـــامین األساســـي والــــداخلي 

  ) .للمحكمة وتنفیذ أحكامها



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  
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  ٩٣ق،صإبراهیم احمد شلبي،مصدر ساب.انظر د) ١(
حــسن العطار،المنظمــات الدولیــة ،بغداد،مطبعــة شــفیق، بغــداد، .لمزیــد مــن التفــصیل انظــر د) ٢(

   وما بعدها  ٤٧ص١٩٧٠الطبعة االولى
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  الفرع الثاني
  االختصاص الموضوعي





 











 









                                                        
   .٢٣٦محمد خلیل الموسى ،مصدر سابق،ص.انظر د) ١(
  .  من النظام االساسي للمحكمة االداریة لمنظمة االمم المتحدة٢ من المادة ١انظر الفقرة ) ٢(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٣٢







 
















 











 

                                                        
 مـن النظـام االساسـي للمحكمـة االداریـة لجامعـة الـدول ٢ مـن المـادة٤و٣و٢و١انظـر الفقـرات ) ١(

  . العربیة
 مــن النظــام االسلــسي للمحكمــة االداریــة لمنظمــة ٢ مــن المــادة ٥و٤و٣و٢و١انظــر الفقــرات ) ٢(

  . العمل الدولیة
  . ٣٠٣جمال طه ندا،مصدر سابق،ص.انظر د) ٣(



=========================  

  ٣٣٣

  المبحث الثاني
  إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولیة اإلداریة



 





 





 















 

                                                        
-٢٥٣جمـال طـه نـدا ، ص.وین هذه اللجنة وطریقة عملها،انظر دلمزید من التفصیل عن تك) ١(

٢٥٨.  



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٣٤















 







 











 





                                                        
  .  من النظام االساسي للمحكمة االداریة لمنظمة االمم المتحدة٧ من المادة ٢انظر الفقرة ) ١(
  .   من النظام االساسي للمحكمة االداریة لمنظمة االمم المتحدة٧ من المادة ٣انظر الفقرة ) ٢(
  .  من النظام االساسي لمحكمة االداریة لمنظمة االمم المتحدة٧ المادة  من٤انظر الفقرة ) ٣(



=========================  

  ٣٣٥











 







 





 





 

 

                                                        
  مــن النظــام االساســي للمحكمــة االداریــة لجامعــة الــدول ٩ مــن المــادة ٣و٢و١انظــر الفقــرات ) ١(

  . العربیة
 مــن النظــام االساســي للمحكمــة االداریــة لمنظمــة العمــل ٧ مــن المــادة ٣و٢و١انظــر الفقــرات ) ٢(

  . الدولیة
 مـــن القواعـــد الخاصـــة بـــاالجراءات امـــام المحكمـــة االداریـــة للالمـــم المتحـــدة ٧انظـــر المـــادة ) ٣(

 النظــام الــداخلي للمحكمــة االداریــة ١١و١٠ وكــذلك المــادتین ١٩٩٨ والمعدلــة عــام١٩٥٠لعــام
 مـــن القواعـــد الخاصـــة بـــاالجراءات امـــام المحكمـــة االداریـــة ٦لجامعـــة الـــدول العربیـــة والمـــادة 

  . ١٩٩٣الدولیة لعاملمنظمة العمل 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٣٦

 



 







 







 







                                                        
 من القواعد الخاصة باالجراءات امـام المحكمـة االداریـة ١٦ من المادة ٣و٢و١انظر الفقرات ) ١(

 مــن النظـام الــداخلي للمحكمـة االداریــة لجامعــة ٣٣ و٣٢ و٢٨لمنظمـة االمــم المتحـدة والمــواد 
الداریــة لمنظمــة  مــن القواعــد الخاصــة بــاالجراءات امــام المحكمــة ا١٢الــدول العربیــة والمــادة 

  . العمل الدولیة
 مـن النظـام ٤٢ مـن النظـام االساسـي للمحكمـة االداریـة لالمـم المتحـدة والمـادة ٨انظـر المـادة ) ٢(

 مـــن النظــام االساســـي للمحكمـــة ٥الــداخلي للمحكمـــة االداریــة لجامعـــة الــدول العربیـــة والمــادة 
  . االداریة لمنظمة العمل الدولیة



=========================  

  ٣٣٧





 









 

 

  المطلب األول
  القانون واجب التطبیق من المحاكم الدولیة اإلداریة





 





 

                                                        
لقواعد الخاصة باالجراءات امام الحكمـة االداریـة لالمـم المتحـدة والمـادة  من ا١٩انظر المادة ) ١(

 مـــن القواعــــد ١٣ مـــن النظـــام الـــدخلي للمحكمــــة االداریـــة لجامعـــة الـــدول العربیــــة والمـــادة٣٨
  .الخاصة باالجراءات امام المحكمة االداریة لمنظمة العمل الدولیة



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٣٨





 











 



 





 











                                                        
  . ٣٥جمال طه ندا،مصدر سابق،ص.انظر د) ١(



=========================  

  ٣٣٩



















 

 

  المطلب الثاني
  أنواع األحكام الصادرة عن المحاكم اإلداریة الدولیة







 





                                                        
ـــدولي االداري، انظـــر دلمزیـــ) ١( محمـــد خلیـــل الموســـى، .د مـــن التفـــصیل عـــن مـــصادر القـــانون ال

  .٣٤٤ص-٣٤١مصدر سابق،ص



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٤٠





 












 







 









 

                                                        
ابــــراهیم محمــــد العنــــاني،التنظیم الدولي،النظریــــة العامــــة،االمم المتحــــدة،دار الفكــــر . انظــــر د) ١(

  .٢٩٦ ص١٩٨٢العربي،القاهرة،
  . حكمة االداریة لمنظمة االمم المتحدة من النظام االساسي للم٩ من المادة ١انظر الفقرة ) ٢(
  .  من النظام االساسي للمحكمة االداریة لجامعة الدول العربیة١١ من المادة ١انظر الفقرة ) ٣(
  .  من النظام االساسي للمحكمة االداریة لمنظمة العمل الدولیة٨انظر المادة ) ٤(



=========================  

  ٣٤١











 





 









 











                                                        
  . ٢٣٨محمد خلیل الموسى،مصدر سابق،ص.انظر د) ١(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٤٢















 





 





 

                                                        
االطالع علـى مزیـد مـن القـرارات الـصادرة مـن المحكمـة االداریـة لجامعـة الـدول العربیـة یمكن ) ١(

  :على موقع االنترنیت
http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From1
0_69_To9_74_home.asp.  

 ١االداریـة لالمـم المتحـدة والفقـرة  مـن النظـام االساسـي للمحكمـة ١٠ من المادة ١انظر الفقرة ) ٢(
 من المـادة ١ من النظام االساسي للمحكمة االداریة لمنظمة العمل الدولیة والفقرة ٦من المادة 

  . من النظام االساسي للمحكمة االداریة لجامعة الدول العربیة١٣
 ٢حـدة والفقــرة  مـن النظـام االساسـي للمحكمـة االداریـة لالمـم المت١٠ مـن المـادة ٣انظـر الفقـرة) ٣(

 من المـادة ١ من النظام االساسي للمحكمة االداریة لمنظمة العمل الدولیة،والفقرة ٦من المادة 
  .  من النظام االساسي للمحكمة االداریة لجامعة الدول العربیة١٣



=========================  

  ٣٤٣







 





 











 











                                                        
 مـن النظــام االساســي للمحكمـة االداریــة لمنظمـة االمــم المتحــدة ١٠ مـن المــادة ٢انظـر الفقــرة ) ١(

 ٢ من النظـام االساسـي للمحكمـة االداریـة لمنظمـة العمـل الدولیـة والفقـرة ٦ من المادة١ة والفقر
  .  من النظام االساسي للمحكمة االداریة لجامعة الدول العربیة١١من المادة 

ــــــد انظــــــر د) ٢( ــــــانون المنظمــــــات الدولیــــــة،دار النهــــــضة .للمزی ــــــو الوفا،الوســــــیط فــــــي ق ـــد اب احمـــ
  .١٢٩،ص١٩٨٦-١٩٨٥العربیة،القاهرة،



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٤٤









 











 





 









                                                        
  .  من النظام االساسي للمحكمة االداریة لجامعة الدول العربیة١٢انظر المادة ) ١(



=========================  

  ٣٤٥



 

 

  :الخاتمة 


 

 

 











 

 





 

 





)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٤٦
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  ٣٤٧

 

 

















 

 













 

 
 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٤٨

  :مراجع البحث 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



=========================  

  ٣٤٩

 



  
http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subj
ectA10/From10_69_To9_74_home.asp

 

 

 



 
http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subj
ectA10/From10_69_To9_74_home.asp

 



 

 

 

 

 

 

 

 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٥٠
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