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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/615) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

استعراض النظام األساسي للمحكمة اإلدارية لألمم املتحدة  -١٥٩/٥٥

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تعترف مع االمتنان باإلسهام اهلام الذي قدمتـه احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة (�احملكمـة�) ملنظـومة األمـم املتحـدة يف أدائـها 

ملهامها، وإذ تثين على أعضاء احملكمة ملا أدوه من أعمال قيمة، 

ورغبة منها يف مساعدة احملكمة على القيام بعملها مستقبال بأقصى قدر ممكن من الفعالية، 

وإذ حتيط علما بتقرير وحدة التفتيش املشتركة عن إقامة العدل يف األمم املتحدة(١)، 

وإذ تالحظ ضرورة النظر يف مالءمة إنشاء آلية طعون بإزاء ما تصدره احملكمة من أحكام، 

وإذ تسلِّم بأنه ينبغي للجمعية العامة أن تأخذ يف االعتبـار، لـدى تعيـني أعضـاء للمحكمـة، ضـرورة كفالـة متثيـل كـاف يف احملكمـة 

للنظم القانونية الرئيسية يف العامل ومتثيل جغرايف منصف، وإذ تضع يف اعتبارها أحكام ميثاق األمم املتحدة ذات الصلة، 

ــة لألمـم املتحـدة (�النظـام األساسـي�) علـى النحـو التـايل، اعتبـارا مـن  تقرر تعديل النظام األساسي للمحكمة اإلداري - ١

١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١: 

تعدل الفقرة ١ من املادة ٣ لتصبح كما يلي:  (أ)

�تتكون احملكمة من سبعة أعضاء علـى أال يكـون اثنـان منـهم مـن مواطـين دولـة واحـدة. وتتوافـر لديـهم 

املؤهـالت واخلـربة الالزمـة، مبـا يف ذلـك، عنـد االقتضـاء، املؤهـالت واخلـربة القانونيـة. وال جيـوز أن تتـألف احملكمـة يف 

أية قضية معينة من أكثر من ثالثة أعضاء فقط�؛ 

                                                           
 .A/55/57 انظر (١)
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تعدل الفقرة ٢ من املادة ٣ حبيث تصبح كما يلي:  (ب)

�يعين األعضاء من قبل اجلمعية العامة ملدة أربع سـنوات وميكـن إعـادة تعيينـهم مـرة واحـدة. أمـا العضـو 

املعيـن ليحـل حمـل عضـو مل تنتـه مـدة واليتـه فيشـغل املنصـب للفـترة املتبقيـة مـن مـدة سـلفه، وجيـوز إعـادة تعيينـه مـــرة 

واحدة فقط�؛ 

تدرج املادة ٨ كمادة جديدة تقرأ على النحو التايل:  (ج)

�حيثمـا تـراءى ألعضـاء احملكمـة الثالثـة الذيـن يبتـون يف أي قضيـة مـن القضايـا، أن القضيـة تثـــري مســألة 

قانونيـة هامـة، فإنـه جيـوز هلـم قبـل أن يصـدروا حكمـهم، أن حييلـــوا القضيــة، يف أي وقــت، إىل احملكمــة لتنظــر فيــها 

بكامل هيئتها، على أن يكون النصاب الالزم النعقاد احملكمة بكامل هيئتها هو مخسة أعضاء�؛ 

ــم املـواد السـابقة ٨ إىل ١٣ مـن النظـام الداخلـي حبيـث تصبـح ٩ إىل ١٤، وتعـدل اإلشـارات إىل تلـك املـواد  يعاد ترقي (د)

تبعا لذلك؛ 

حيثما ترد يف النظام األساسي صيغة املذكر العاقل فإا تشمل أيضا صيغة املؤنث؛  (هـ)

يف الفقرة ٧ من املادة ٧ والفقرة ٤ من املـادة ١١ بعـد إعـادة ترقيمـها تعـدل عبـارة �اللغـات الرمسيـة اخلمـس� حبيـث  (و)

تصبح �اللغات الرمسية الست�؛ 

ــدد واليـة األعضـاء املوجوديـن يف اخلدمـة يف احملكمـة بتـاريخ ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ مـدة سـنة  تقرر أيضا أن مت - ٢

واحدة جيوز بعدها إعادة تعيينهم مرة واحدة فقط، شريطة أال يكونوا قد خدموا يف احملكمة مدة تربو على سبع سنوات؛ 

 

 

 

تقرر كذلك أن يصبـح النظـام األساسـي، اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، بالصيغـة الـواردة يف مرفـق هـذا  - ٣

القرار. 

اجللسة العامة ٨٤ 
١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 

املرفق 
النظام األساسي للمحكمة اإلدارية لألمم املتحدة* 

 

                                                           
        * حيثما ترد يف النظام األساسي صيغة املذكر العاقل فإا تشمل أيضا صيغة املؤنث. 
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املادة ١ 

تنشأ مبوجب هذا النظام األساسي حمكمة تعرف باسم احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة. 
 

املادة ٢ 

للمحكمة صالحية النظر يف، وإصدار احلكم على، الطلبات اليت يزعـم مقدموهـا أن هنـاك عـدم تقيـد بعقـود عمـل موظفـي األمانـة  - ١

العامـة لألمـم املتحـدة أو بشـروط تعيـني هـؤالء املوظفـني. وتنـدرج حتـت كلمـة �عقـود� وعبـارة �شـروط التعيـني� مجيـع األنظمـــة األساســية 

واألنظمة اإلدارية ذات الصلة املعمول ا وقت عدم التقيد املزعوم، مبا فيها األنظمة املتعلقة مبعاشات املوظفني التقاعدية. 

تفتح احملكمة باا:  - ٢

لكل موظف من موظفــي األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة وحـىت بعـد أن يكـون قـد انتـهى عملـه، ولكـل شـخص خيلـف  (أ)

املوظف يف حقوقه عند موت هذا املوظف؛ 

لكل شخص يسـتطيع أن يبـني أن لـه حقوقـا مبوجـب أي عقـد أو شـرط تعيـني، مبـا يف ذلـك أحكـام النظـام األساسـي  (ب)

والنظام اإلداري للموظفني اليت كان ميكن للموظف أن يستند إليها. 

يف حالة ظهور نزاع بصدد صالحية احملكمة تسوى املسألة بقرار من احملكمة.  - ٣

ـــانون الثــاين/ينــاير  ومـع ذلـك، فليسـت للمحكمـة صالحيـة التصـدي أليـة طلبـات يكـون سـبب الشـكوى فيـها قـد نشـأ قبـل ١ ك - ٤

 .١٩٥٠
 

املادة ٣ 

تتكون احملكمة من سبعة أعضاء، على أال يكون اثنان منـهم مـن مواطـين دولـة واحـدة. وتتوافـر لديـهم املؤهـالت واخلـربة الالزمـة،  - ١

مبا يف ذلك عند االقتضاء، املؤهالت واخلربة القانونية. وال جيوز أن تتألف احملكمة يف أية قضية معينة من أكثر من ثالثة أعضاء فقط. 

يعني األعضاء من قبل اجلمعية العامة ملدة أربع سنوات، وميكـن إعـادة تعيينـهم مـرة واحـدة. أمـا العضـو املعـني ليحـل حمـل عضـو مل  - ٢

تنته مدة واليته فيشغل املنصب للفترة املتبقية من مدة سلفه. 

تنتخب احملكمة رئيسها ونائيب رئيسها من بني أعضائها.  - ٣

يزود األمني العام احملكمة بأمني تنفيذي وغريه من املوظفني ممن يعتربون ضروريني.  - ٤

ال جيوز صرف عضو من أعضاء احملكمة من اخلدمة مـن قبـل اجلمعيـة العامـة مـا مل يكـن هنـاك إمجـاع يف رأي بـاقي األعضـاء علـى  - ٥

أنه ال يصلح ملواصلة اخلدمة. 

يف حالـة اسـتقالة عضـو مـن أعضـاء احملكمـة، توجـه االسـتقالة إىل رئيـس احملكمـة ليحيلـها إىل األمـني العـام. وهــذا اإلخطــار جيعــل  - ٦

املنصب شاغرا. 
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املادة ٤ 

تعقـد احملكمـة دورات عاديـة يف مواعيـد حتددهـا قواعدهـا، رهنـا بوجـود قضايـا يف جـدول أعماهلـــا تــربر، يف نظــر الرئيــس، عقــد 

الدورة. وجيوز للرئيس الدعوة إىل عقد دورات استثنائية عندما تتطلب القضايا املدرجة يف جدول األعمال ذلك. 
 

املادة ٥ 

يتخذ األمني العام لألمم املتحدة الترتيبات اإلدارية الالزمة لقيام احملكمة مبهامها.  - ١

تتحمل األمم املتحدة نفقات احملكمة.  - ٢
 

املادة ٦ 

تضع احملكمة قواعدها مع عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام األساسي.  - ١

حتتوي القواعد على أحكام تتصل مبا يلي:  - ٢

انتخاب الرئيس ونائيب الرئيس؛  (أ)

تكوين احملكمة يف دوراا؛  (ب)

تقدمي الطلبات واإلجراء الذي ينبغي اتباعه فيما يتصل ا؛  (ج)

تدخل األشخاص الذين تفتح احملكمة هلم باا مبوجب الفقرة ٢ من املادة ٢، ممن قد ميس احلكم حقوقهم؛  (د)

االستماع، ألغراض احلصول علـى معلومـات، إىل أقـوال األشـخاص الذيـن تفتـح هلـم احملكمـة باـا مبوجـب الفقـرة ٢  (هـ)

من املادة ٢، حىت ولو مل يكونوا أطرافا يف القضية؛ وبصورة عامة، 

املسائل األخرى املتعلقة بقيام احملكمة مبهامها.  (و)
 

املادة ٧  

ال جيوز قبول طلب ما مل يكن الشـخص املعـين قـد سـبق لـه عـرض الـرتاع علـى هيئـة الطعـون املشـتركة املنصـوص عليـها يف النظـام  - ١

األساسي للموظفني وأبلغت األخرية رأيها إىل األمني العام، إال حيـث يكـون األمـني العـام ومقـدم الطلـب قـد اتفقـا علـى تقـدمي الطلـب مباشـرة 

إىل احملكمة اإلدارية. 

يف حالة كون توصيات اهليئة املشتركة مؤيــــدة للطلـب املقـدم إليـها، وبقـدر مـا يكـون األمـر كذلـك، يكـون الطلـب املقـــدم إلـــى  - ٢

احملكمة مقبوال إذا ما قـــام األمني العــــام مبا يلي: 

رفض التوصيات؛  (أ)

مل يتخذ أي إجراء يف غضون ثالثني يوما من إبالغه بالرأي؛  (ب)

مل ينفذ التوصيات يف غضون ثالثني يوما من إبالغه بالرأي.  (ج)
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يف حالة كون التوصيات املقدمة من اهليئة املشتركة واملقبولـة مـن جـانب األمـني العـام غـري مؤيـدة ملقـدم الطلـب، وبقـدر مـا يكـون  - ٣

األمر كذلك، يكون الطلب مقبوال، ما مل تر اهليئة املشتركة باإلمجاع أنه تافه. 

ال يكـون الطلـب مقبـوال مـا مل يقـدم يف غضـون تسـعني يومـا حمسـوبة اعتبـارا مـن التواريـخ والفـترات ذات الصلـة املشـــار إليــها يف  - ٤

الفقرة ٢ أعاله، أو يف غضون تسعني يوما حمسوبة اعتبارا مـن تـاريخ تبليـغ رأي اهليئـة املشـتركة املتضمـن للتوصيـات غـري املؤيـدة ملقـدم الطلـب. 

وإذا كـانت الظـروف الـيت جتعـــل الطلــب مقبــوال لــدى احملكمــة، وفقــا للفقرتــني ٢ و ٣ أعــاله، ســابقة لتــاريخ اإلعــالن عــن الــدورة األوىل 

للمحكمة، يبدأ حساب مهلة التسعني يوما اعتبارا مـن ذلـك التـاريخ. ومـع ذلـك متـد فـترة املهلـة املذكـورة إىل سـنة واحـدة يف حالـة قيـام ورثـة 

املوظف املتوىف أو الوصي على موظف ال يكون يف موقف يسمح له بإدارة شؤونه بنفسه بتقدمي الطلب باسم املوظف املذكور. 

جيوز للمحكمة يف أية حالة معينة أن تقرر تعليق األحكام املتعلقة بفترات املهلة.  - ٥

ال يكون لتقدمي الطلب أثر تعليق تنفيذ القرار املطعون فيه.  - ٦

جيوز تقدمي الطلبات بأية لغة من اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.  - ٧
 

املادة ٨ 

حيثما تراءى ألعضاء احملكمـة الثالثـة الذيـن يبتـون يف أي قضيـة مـن القضايـا أن القضيـة تثـري مسـألة قانونيـة هامـة، فإنـه جيـوز هلـم، 

قبـل أن يصـدروا حكمـهم، أن حييلـوا القضيـة، يف أي وقـت، إىل احملكمـة لتنظـر فيـها بكـامل هيئتـها، علـــى أن يكــون النصــاب الــالزم النعقــاد 

احملكمة بكامل هيئتها هو مخسة أعضاء. 
 

املادة ٩ 

تجـرى املرافعـــات الشــفوية يف احملكمــة يف جلســات علنيــة مــا مل تقــرر احملكمــة أن هنــاك ظروفــا اســتثنائية تقتضــي إجراؤهــا يف 

جلسات سرية. 
 

املادة ١٠ 

إذا خلصت احملكمة إىل أن الطلب قائم على أسس سليمة، أمرت بإلغـاء القـرار املطعـون فيـه أو بـأداء االلـتزام علـى وجـه التحديـد.  - ١

وتقوم احملكمة يف الوقت ذاته بتحديد مبلغ التعويض الذي يدفع إىل مقـدم الطلـب عـن األضـرار الـيت حلقـت بـه إذا مـا قـرر األمـني العـام، لصـاحل 

األمـم املتحـدة، يف غضـون ثالثـني يومـا مـن إخطـاره بـاحلكم، دفـع تعويـض إىل مقـدم الطلـب دون اختـاذ أي إجـراء آخـر يف قضيتـه، شـريطة أال 

يتجاوز هذا التعويض ما يعادل األجر األساسـي الصـايف ملقـدم الطلـب ملـدة سـنتني. وجيـوز للمحكمـة، مـع ذلـك، يف حـاالت اسـتثنائية أن تـأمر 

بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يربر ذلك. ويرفق بكل أمر من هذا القبيل بيان بأسباب قرار احملكمة. 

إذا خلصـت احملكمـة إىل أنـه مل تتـم مراعـاة اإلجـراء الـوارد يف النظـام األساسـي للموظفـني والنظـام اإلداري للموظفـني، جيـــوز هلــا،  - ٢

بناء على طلب األمني العام وقبل حتديد اجلوانـب املوضوعيـة للقضيـة، أن تـأمر بإعـادة القضيـة الختـاذ اإلجـراء املطلـوب أو تصحيحـه. ويف حالـة 

ـــب  إعـادة القضيـة، جيـوز للمحكمـة أن تـأمر بدفـع تعويـض، علـى أال يتجـاوز مـا يعـادل املرتـب األساسـي الصـايف ملـدة ثالثـة أشـهر، ملقـدم الطل

نظري ما قد يكون قد حلقه من خسارة نتيجة لتأخري اإلجراءات. 
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يف مجيـع احلـاالت الـيت ينطبـق عليـها دفـع تعويـض، حتـدد احملكمـــة قيمــة التعويــض وتدفعــه األمــم املتحــدة أو، حســب االقتضــاء،  - ٣

الوكالة املتخصصة املشتركة مبوجب املادة ١٤. 
 

املادة ١١ 

تتخذ احملكمة مجيع قراراا بأغلبية األصوات.  - ١

رهنا بأحكام املادة ١٢، تكون أحكام احملكمة ائية وغري قابلة لالستئناف.  - ٢

تورد األحكام األسباب اليت بنيت عليها.  - ٣

تصاغ األحكام بأي مـن اللغـات الرمسيـة السـت لألمـم املتحـدة، يف نسـختني أصليتـني، تودعـان يف حمفوظـات األمانـة العامـة لألمـم  - ٤

املتحدة. 

ترسل نسخة من احلكم إىل كل طرف من طريف القضية، وتتاح أيضا نسخ من احلكم لألشخاص املهتمني بناء على طلبهم.  - ٥
 

املادة ١٢ 

جيـوز لألمـني العـام، أو ملقـدم الطلـب، أن يقـدم طلبـا إىل احملكمـة إلعـادة النظـر يف حكـــم مــا علــى أســاس اكتشــاف واقعــة متثــل 

بطبيعتها عامال حامسا، وكانت، يف الواقع، لـدى إصـدار احلكـم جمهولـة لـدى احملكمـة وكذلـك لـدى الطـرف املطـالب بإعـادة النظـر يف احلكـم، 

شريطة أال يكون اجلهل بتلك الواقعة، يف مجيع األحوال، ناشئا عن اإلمهال. ويتعـني تقـدمي الطلـب يف غضـون ثالثـني يومـا مـن تـاريخ اكتشـاف 

ــن  الواقعـة ويف غضـون سـنة واحـدة مـن تـاريخ صـدور احلكـم. وجيـوز للمحكمـة يف أي وقـت، مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب مـن أي م

الطرفني، أن تقوم بتصحيح أي أخطـاء كتابيـة أو حسـابية واردة يف األحكـام الصـادرة أو أي أخطـاء واردة يف تلـك األحكـام نتيجـة أليـة هفـوة 

أو سهو غري مقصودين. 
 

املادة ١٣ 

جيوز تعديل النظام األساسي احلايل بقرار من اجلمعية العامة. 
 

املادة ١٤ 

ــة، بنـاء علـى تبـادل رسـائل بـني رئيـس احملكمـة واألمـني العـام  ميتد نطاق اختصاص احملكمة ليشمل موظفي قلم حمكمة العدل الدولي - ١

لألمم املتحدة حتدد الشروط ذات الصلة. 

ـــاك عــدم تقيــد بالنظــام األساســي للصنــدوق املشــترك  جيـوز للمحكمـة االسـتماع والبـت يف الطلبـات الـيت يزعـم مقدموهـا أن هن - ٢

للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، الناتـــج عـن مقـــررات يتخذهـــا الـس املشـترك للمعاشـــات التقاعديـة ملوظفـي األمـم املتحـدة مـن 

جانب: 
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أي موظـف تـابع ألي منظمـة عضـو يف صنـدوق املعاشـــات التقاعديــة قبلــت اختصــاص احملكمــة يف قضايــا صنــدوق  (أ)

املعاشات التقاعدية، يكون مستوفيا لشـروط االشـتراك يف الصنـدوق مبوجـب املـادة ٢١ مـن النظـام، حـىت بعـد أن يكـون قـد انتـهى عملـه، وأي 

شخص خيلف املوظف يف حقوقه عند موته؛ 

أي شـخص آخــر يســتطيع أن يبــني أن لــه حقوقــا مبوجــب النظــام األساســي لصنــدوق املعاشــات التقاعديــة بفعــل  (ب)

مشاركة موظف من تلك املنظمة العضو يف الصندوق. 

جيوز مد نطاق اختصاص احملكمـة ليشـمل أيـة وكالـة متخصصـة داخلـة يف عالقـة مـع األمـم املتحـدة، وفقـا ألحكـام املـادتني ٥٧ و  - ٣

ــه األمـني العـام لألمـم املتحـدة مـع كـل مـن تلـك الوكـاالت. ويتعـني أن  ٦٣ من امليثاق، وذلك بناء على الشروط اليت حتدد يف اتفاق خاص يربم

ينص كل اتفاق من تلك االتفاقات اخلاصـة علـى أن تكـون الوكالـة املعنيـة ملزمـة باألحكـام الـيت تصدرهـا احملكمـة، وأن تتحمـل مسـؤولية دفـع 

أي تعويضات حتكم ا احملكمة لصاحل أي موظف يعمل يف تلـك الوكالـة. كمـا يتعـني أن يتضمـن ذلـك االتفـاق، فيمـا يتضمـن، أحكامـا تتعلـق 

باشتراك الوكالة يف إجراء الترتيبات اإلدارية الالزمة الضطالع احملكمة مبهامها، وأحكاما تتعلق مبشاركة الوكالة يف تقاسم نفقات احملكمة. 

جيـوز أيضـا، مبوافقـة اجلمعيـة العامـة، مـد نطـاق اختصـاص احملكمـــة ليشــمل أيــة منظمــة دوليــة أو أي كيــان دويل منشــأ مبعــاهدة  - ٤

ـــام مــع تلــك املنظمــة أو ذلــك  ويشـارك يف النظـام املشـترك لشـروط اخلدمـة، وذلـك بنـاء علـى شـروط حتـدد يف اتفـاق خـاص يربمـه األمـني الع

الكيان. ويتعني أن ينص كل اتفاق من تلك االتفاقات اخلاصة علــى أن تكـون املنظمـة أو الكيـان املعـين ملزمـا باألحكـام الـيت تصدرهـا احملكمـة، 

ـــل يف تلــك املنظمــة أو يف ذلــك الكيــان. كمــا يتعــني أن  وأن تتحمـل مسـؤولية دفـع أي تعويضـات حتكـم ـا احملكمـة لصـاحل أي موظـف يعم

ــتراك املنظمـة يف إجـراء الترتيبـات اإلداريـة الالزمـة الضطـالع احملكمـة مبهامـها، وأحكامـا  يتضمن ذلك االتفاق، فيما يتضمن، أحكاما تتعلق باش

تتعلق مبشاركة املنظمة يف تقاسم نفقات احملكمة. 


