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 املوجز التنفيذي واهلدف 
اهلدف: 

يتمثـل اهلـدف مـن هـذا التقريـر يف النظـر، يف سـياق إصـالح إقامـة العـدل يف منظومــة 
األمم املتحدة، يف إمكانية إنشـاء هيئـة أعلـى السـتئناف القـرارات امللزمـة الصـادرة عـن هيئـيت 
القضـاء اإلداري الرئيسـيتني، أي احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـــل الدوليــة، واحملكمــة اإلداريــة 
لألمـم املتحـدة، بالتشـاور مـع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، ومـع أخـذ النظـم القانونيـــة 

الوطنية بالدول األعضاء يف احلسبان. 
   

أثنـاء إعـداد التقريـر املعنـون �إقامـة العـــدل يف األمــم 
املتحـدة� (A/55/57)، اسـتعرض املفتشـان خمتلـف نظـم إقامـــة 
العــدل يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة. وعنــد تقييـــم 
ــــان إىل أن هـــذه املســـألة،  املعلومــات املتاحــة، خلــص املفتش
وال سيما فيما يتعلق بإنشاء هيئات اســتئناف أعلـى للطعـن يف 
قرارات اهليئات القضائية الدنيا وشبه القضائيـة، تتطلـب إنعـام 
النظر فيها ملياً مـن منظـور شـامل علـى نطـاق املنظومـة. وقـد 
أحـاطت اجلمعيـــة العامــة علمــاً يف اجلــزء احلــادي عشــر مــن 
ــــــه ٢٠٠١  قرارهـــــا ٢٥٨/٥٥ املـــــؤرخ ١٤ حزيـــــران/يوني
�باعتزام وحدة التفتيش املشتركة مواصلة دراسـتها الحتمـال 
احلاجة إىل هيئة قضائية أعلى، بالتشـاور مـع سـائر مؤسسـات 
منظومـة األمـم املتحـدة، مـع مراعـاة النظـــم القانونيــة الوطنيــة 

للدول األعضاء يف األمم املتحدة ...�. 
ـــا املفتشــان أثنــاء  وكـانت أول مسـألة رئيسـية حدده
إعدادمها كال من تقريرمهـا السـابق وهـذا التقريـر هـي احلاجـة 
إىل تعزيز األجهزة غـري الرمسيـة للتوفيـق والوسـاطة والتفـاوض 

قبل الشروع يف اإلجراءات الرمسية. 
وتتعلق املسالة الرئيسـية الثانيـة بإنشـاء هيئـة اسـتئناف 
أعلــى للطعــن يف قــرارات احملكمتــني اإلداريتــني. ومل يصـــدر 
املفتشـان توصيـة لألمـم املتحـدة وحدهـا، بـل قـررا أن ينظـــرا، 
بالتعاون مع مجيع املنظمات، فيما إذا كـان ينبغـي إنشـاء هيئـة 

أعلى ختتص بعـدد قليـل مـن القضايـا احملـددة بوضـوح، حبيـث 
تشمل منظومة األمم املتحدة بأسرها. 

وتتعلق املسألة الرئيسـية الثالثـة بتوفـري مشـورة ومتثيـل 
قانونيني مالئمني للموظفني، ألم يف موقـف أضعـف يف هـذا 
الشـأن مـن اإلدارة الـيت تسـتطيع االعتمـاد علـى الدعـــم الــذي 

توفره هلا الدوائر القانونية واإلدارية مبختلف املنظمات. 
وقد جتنب املفتشان حىت اآلن إنعام النظر يف القوانـني 
املتصلة ذا املوضوع عند حبثهما إلقامة العدل. وركزا، بـدال 
من ذلك، على كافة اجلوانب اإلجرائيـة ومـن الزاويتـني النظـر 
النظرية والعملية. غري أما عثرا، أثناء حترياما، علـى ثغـرات 
جوهريـــة وإجرائيـــة يف القوانـــني، قـــد تســـــمح للمنظمــــات 
بالتملص من أسوأ تبعات القرارات غري الشرعية الـيت يتخذهـا 

مسؤولوها. 
ــــا  ولذلــك، فــهذا التقريــر يقــترح تدابــري مصممــة مب
يضمـن أن توفـر إقامـة العـدل الداخليـــة يف املنظمــات الدوليــة 
خيارات للطعن مماثلة للخيارات املتاحـة يف األجـهزة القضائيـة 
احملليـة الـــيت حيــق فيــها لكــل موظــف مــدين االعــتراض علــى 

القرارات اإلدارية.  
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   استنتاجات وتوصيات 
استقالل إقامة العدل يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 
اقترح املفتشان يف تقريرمها السابق عن هذا املوضـوع 
بعنـوان �إقامـة العـدل يف األمـم املتحـــدة� (A/55/57) إنشــاء 
مكتـب مسـتقل يف األمـم املتحـــدة لتســوية املنازعــات وإقامــة 
العدل، يضم أمانـة احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة، ومكتـب 
أمني املظامل، وأمانيت جملس الطعون املشـترك واللجنـة التأديبيـة 
املشتركة. وعالوة على ذلـك، فقـد الحـظ املفتشـان أن أمانـة 
احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة تتبع مكتب الشـؤون القانونيـة، 
يف حني أن قلم احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليـة مسـتقل 

عن الدائرتني القانونية واإلدارية باملنظمة. 

التوصية ١: 
ينبغي بذل كل جـهد ممكـن لضمـان اسـتقالل كافـة 
األجهزة املعنية بإقامة العدل؛ وحبـذا لـو نظـرت املنظمـات، 
مـىت اقتضـى األمـر ذلـك، يف إنشـاء مكـاتب مســـتقلة جتمــع 
كافة اهليئات واملؤسسات املعنية بإقامة العدل، كمـا أوصـى 

املفتشان األمم املتحدة بذلك. 
تعزيز مهام التوفيق والوساطة والتفاوض 

علـى الرغـم مـن وجـود هيئـات استشـارية داخليـــة يف 
عدة منظمات، مثل جمالس الطعون املشتركة، تتـوىل الوسـاطة 
بني األطراف عند أي من مراحـل اإلجـراءات، سـواء بطريقـة 
رمسية أو غري رمسية، فقد خلص املفتشان إىل أن هـذه اهليئـات 
االستشارية مل تكن دائماً على ذلك القـدر مـن الفعاليـة الـذي 
ميكـن أن تكـون عليـــه يف جمــال منــع التنــازع. وباإلضافــة إىل 
ذلـك، يبـدو أن احملكمتـني يف حاجـة إىل سـلطة وسـاطة تتســم 
ـــا التخفيــف مــن  بطـابع رمسـي وصريـح، وتسـتطيع إىل حـد م
شـــدة التكـــدس يف اهليئـــات القضائيـــة األدىن درجـــة. ومــــن 
البديـهي أن تكـون هــذه الســلطة تقديريــة متامــاً، وأال يكــون 
القرار الصادر عن أي من احملكمتني بعدم ممارستها قـابالً ألي 

نوع من الطعون. 

التوصية ٢: 
ينبغـي تعزيـز قـدرة املنظمـات علـى التوفيــق  (أ)
والوساطة والتفاوض بالطرق غري الرمسية. والدعوة موجهـة 
لتشجيع كل منظمة على إنشاء وظيفـة أمـني مظـامل مسـتقلة 
ومركزيــة يشــغلها أحــد كبــار املســؤولني ويعينــه الرئيــــس 
التنفيذي بالتشاور مع ممثلي املوظفني لفـترة عضويـة واحـدة 
من مخس سنوات غري قابلة للتجديد. وينبغـي أن يتمـم دور 
هــذه املهمــة، يف كــل مركــز رئيســي مــن مراكــز العمـــل، 
شـخص أو فريـق مسـؤول، علـى أسـاس عـدم التفـرغ، عــن 
مـهام التوفيـق والوسـاطة والتفـاوض بـالطرق غـــري الرمسيــة، 

بتوجيه عام وإشراف عام من أمني املظامل. 
ــــة معينـــة يف الـــدول  اقتــداًء يئــات قضائي (ب)
األعضــاء، ينبغــي متكــني احملكمــة اإلداريــة ملنظمــــة العمـــل 
الدولية واحملكمة اإلداريـة لألمـم املتحـدة مـن الوسـاطة بـني 
األطراف. وينبغي ختويل هذه السـلطة صراحـة للمحكمتـني 
حبيث تلجآن، إىل التوفيق مـىت ارتأتـا ذلـك مناسـباً، لتسـوية 
املنازعات، وخباصة املنازعـات الـيت ال تنطـوي علـى مسـائل 

قانونية جوهرية. 
تنســيق أعمـــال احملكمـــة اإلداريـــة ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة 
واحملكمــة اإلداريــة لألمــم املتحــدة، مبــــا يفضـــي إىل إدمـــاج 

احملكمتني 
خيلُـص املفتشـان إىل أن أحكـام النظـامني األساســـيني 
للمحكمة اإلدارية للمنظمـة العمـل الدوليـة واحملكمـة اإلداريـة 
لألمـم املتحــدة وإجــراءات العمــل مــا خمتلفــة يف عــدد مــن 
اجلوانب اهلامة، ال سيما فيما يتعلق باختيار أعضـاء احملكمتـني 
ـــــها وســــوابقها  واختصاصـــات كـــل واحـــدة منـــهما وواليت
القضائيـة. ومـن شـأن التنسـيق بـني هـــذه العنــاصر املتباينــة أن 

ميهد الطريق الندماج احملكمتني احملتمل بطريقة سلسة. 

التوصية ٣: 
حبـذا لـو طـالبت األجـهزة التشـــريعية املختصــة يف 
األمم املتحدة ومنظمة العمل الدوليـة، عنـد النظـر يف مـدى 
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الرغبـة يف حتقيـــق اإلدمــاج احملتمــل حملكمتيــهما اإلداريتــني، 
بتنســـيق النظـــــامني األساســــيني للمحكمتــــني املذكورتــــني 
وإجـــراءات عملـــهما، مـــع التركـــيز بوجـــه خـــاص علــــى 
إجـراءات اختيـار أعضـاء كـل واحـدة منـهما واختصاصاــا 
ـــد  وواليتــها فضــالً عــن ســوابقها القانونيــة؛ وينبغــي أن تع
احملكمتان جدوال زمنيا مفصال هلـذا االندمـاج بالتشـاور مـع 

املنظمات املشاركة معهما حسب االقتضاء. 
جمـــالس الطعـــون املشـــتركة واللجـــان التأديبيـــة املشــــتركة 

واهليئات املماثلة 
ـــدور املــهم الــذي تضطلــع بــه  يعتقـد املفتشـان أن ال
اهليئـات االستشـــارية الداخليــة كمجــالس الطعــون املشــتركة 
واللجــان التأديبيــة املشــتركة وغريهــــا يف مســـاعدة الرؤســـاء 
التنفيذيــني للمنظمــات يف تســوية املنازعــــات بـــني املوظفـــني 
واإلدارة، وخباصة من خالل إثبـات الوقـائع، وحتديـد القضايـا 
الرئيسـية، وإصـدار التوصيـات، ينبغـي أن يلقـــى اعترافــا علــى 
نطاق أوسع. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي للرؤسـاء التنفيذيـني 

للمنظمات أن يلتزموا بالتدابري التالية:  

التوصية ٤: 
اعتماد املمارسة املتمثلة يف قبول مـا يصـدر  (أ)
باالمجــاع مــن توصيــات عــن هــذه اهليئــات، كمبــــدأ عـــام 
للتشــغيل، دون اإلخــالل بســــلطة الرؤســـاء التنفيذيـــني يف 

االضطالع مبسئوليام اإلدارية. 
إصــدار تقــارير ســنوية تتضمــن معلومـــات  (ب)
موجزة عن عدد وطبيعة القضايا اليت عرضـت علـى جمـالس 
ـــات  الطعــون املشــتركة واللجــان التأديبيــة املشــتركة واهليئ
االستشارية املماثلة، كما تتضمن إحصاءات عامة حـول مـا 
انتهت إليه هذه القضايا؛  علـى أن يتـم احلفـاظ علـى سـرية 

إجراءاا. 
إيالء العناية الكافية لعقد جلسات استماع  (ج)
ـــا إذا كــانت هــذه  أمـام مجيـع هيئـات االسـتئناف يف حالـة م
ـــالبت يف  اجللسـات ستسـهم يف تسـوية املنازعـات وتسـرع ب

القضايا. 

خيارات من أجل إنشاء هيئة استئناف أعلى 
يعتقـد املفتشـان أن إلغـاء إمكانيـة اللجـوء إىل حمكمــة 
ــــم  العــدل الدوليــة للطعــن يف قــرارات احملكمــة اإلداريــة لألم
املتحدة ترتب عليه أثر رمبا كـان غـري مقصـود يتمثـل يف إلغـاء 
ســبيل االنتصــاف الوحيــد القــائم مــن أيــة هفــوة حمتملـــة يف 
قـرارات احملكمـة. فقـد ظلـــت حمكمــة العــدل الدوليــة تــؤدي 
بالفعل دورا مهما لعدة سنوات يف القضايا املتصلة باملنظمـات 
الدوليـة وموظفيـها، حيـث كـانت طلبـات اســـتعراض أحكــام 
احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة أمـــام حمكمــة العــدل الدوليــة 
تقدم إىل هيئة خاصة تعرف باسم اللجنـة احملليـة بإعـادة النظـر 
يف قرارات احملكمة اإلدارية. وقـد ألغيـت هـذه اللجنـة يف عـام 
١٩٩٥ وإن كــانت الدوافــع الــيت بــررت إنشــــاءها ال تـــزال 

صاحلة وقائمة. 
التوصية ٥:  

حبذا لو طلبت اجلمعية العامة من اللجنة السادسة 
أن تبحـث مـدى الرغبـة يف إنشـــاء فريــق خمصــص يضطلــع 
مبسـؤولية اسـتعراض أحكـام احملكمتـني القـائمتني أو احملكمــة 
الوحيدة املقبلة (انظر التوصية ٣ أعاله)؛ وميكـن أن تكـون 

للفريق املذكور السمات التالية: 
ينبغـي أن يكـون مشـكالً مــن رئيــس يعينــه  (أ)
رئيـس حمكمـة العـدل الدوليـة، ومـن عضويـن تعـني أحدمهـــا 
اهليئـة التشـريعية للمحكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـــة 
وتعـني اآلخـر اهليئـــة التشــريعية للمحكمــة اإلداريــة لألمــم 
املتحدة. وينبغي أن يكــون األشـخاص املرشـحون للعمـل يف 
هذا الفريق املخصص مـن القـانونيني البـارزين املعـترف ـم 
دولياً. وجيب أال تتعدى مدة خدمتهم املدة املقررة ألعضـاء 
احملكمتني. وينبغي وضع إجراء لفرز الطعون حتاشياً إلغراق 
الفريق يف طوفان من الطعون اليت ال أساس هلا من الصحة. 
ميكـن أن يسـتند تقـــدمي طلبــات اســتعراض  (ب)
قـــرارات احملكمتـــني إىل املعايـــري التاليـــــة: أوالً، أن تكــــون 
ــــاً، أن  احملكمــة قــد جتــاوزت واليتــها أو اختصاصــها؛ وثاني
تكـون احملكمـة قـد أخفقـت يف االضطـالع بالواليـة املســندة 
إليـها؛ وثالثـاً، أن تكـون احملكمـة قـد أخطـأت بشـأن مســـألة 
قانونيـة تتصـل بأحكـــام ميثــاق األمــم املتحــدة؛ ورابعــاً، أن 
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تكـون احملكمـــة قــد ارتكبــت خطــأً أساســياً يف اإلجــراءات 
ـــون  تسـبب يف صـدور حكـم غـري صـائب؛ وخامسـاً، أن تك

احملكمة قد حادت عن حيادًا كبريًا عن واليتها. 
تكــــــون قــــــرارات الفريــــــق املخصـــــــص  (ج)
ــــــني للمنظمـــــات  واســــتنتاجاته ملزمــــة للرؤســــاء التنفيذي
واحملكمتني. وال يقوم الفريق املخصص بإعادة فتح القضايا، 
وإمنـــا يقتصــــر دوره علــــى اســــتعراض احلكــــم، حســــب 
االقتضـاء، حبيـــث تتــوىل احملكمــة الــيت أصدرتــه تــأكيده أو 
إعـادة النظـــر فيــه علــى ضــوء قــرارات الفريــق املخصــص 

واستنتاجاته. 
إسداء املشورة القانونية للموظفني ومتثيلهم 

يقـترح املفتشـان أن تقـوم املنظمـات بضمـــان أوســع 
نطـاق ممكـن التصـال املوظفـني جبـهاز إقامـة العـدل، وضمـــان 
املسـاواة بـــني األطــراف يف قضايــا اخلصومــة املعروضــة علــى 

اهليئات االستشارية والقضائية الداخلية. 

التوصية ٦: 
ــــني للمنظمـــات أن يكفلـــوا  ينبغــي للرؤســاء التنفيذي
التعاون مع رابطات املوظفني يف إعداد خمططات تأمني قـانوين 
شاملة تغطي إسـداء املشـورة القانونيـة للموظفـني ومتثيلـهم يف 
ـــذه  هــذه القضايــا، علمــاً بــأن إســهام املنظمــات دوليــاً يف ه

املخططات سيتوقف عندما تصبح ذاتية التمويل.   
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   مقدمة 
الحــظ املفتشــان، طــوال فــترة حتريامــا، أن مجيـــع  - ١
اإلدارات الدولية باألمم املتحـــدة تواجــه مشــاكل متماثلــة، 
عندما يتصل األمــر باملنازعــات الــيت تنشــأ يف عالقاــا مــع 

موظفيها، رغم ما يتميز به كل منها من مسات خاصة. 
واملنظمـات الدوليـة مجيعـها، وهـــذه مســألة مشــتركة  - ٢
بينـها، تسـلم بأنـه ال بـد مـن مواجهـة املنازعـات اإلداريـة الــيت 
يدخـل فيـها موظفوهـا مواجهـةً قانونيـة تتســـم بالشــفافية مــن 
ـــــالقواعد  خـــالل االرتقـــاء، وهـــذا هـــو هدفـــها املشـــترك، ب

واإلجراءات احلالية للتوصل إىل وضع يرضي اجلميع. 
ووراء هــــذا اهلــــدف املشــــترك مباشــــرة شــــــاغالن  - ٣
متقابالن: أوهلما التخفيف من اإلحبـاط الـذي يصيـب أحيانـا 
الرؤســاء الدوليــني لــإلدارات مــن األحكــــام الصـــادرة مبنـــح 
ـــــاً،  املدعـــني تعويضـــات يعتربوـــا مفرطـــة يف الكـــرم؛ وثاني
التخفيـف مـن خيبـة أمـل بعـض املوظفـني الذيـــن يعتقــدون أن 

حقوقهم أهدرت يف أحكام أخرى. 
ويف مجيع األحوال، وبغض النظر عما يعـتري خمتلـف  - ٤
األطراف املعنية مـن مشـاعر اإلنزعـاج ومـا تعقـده مـن آمـال، 
يعتقـد املشـرفان أن السـعي إىل تنســـيق القواعــد واإلجــراءات 
املنظمـة للعالقـات بـني أربـــاب العمــل واملوظفــني يف جنبــات 
اإلدارة الدوليــة، مــا مل يكــن توحيدهــا فعليــاً، يعــــد سياســـة 
جديــرة بالتزكيــة. ويــرى املفتشــان أن هــذا اهلــدف يشــــكل 
برناجماً أفضل للخدمة املدنية الدولية بوجه عـام، وجييـب علـى 
ـــة بتطبيــق �احلكــم الرشــيد�. ويســعى هــذا  الطلبـات احلديث

التقرير إىل معاجلة هذا الشاغل. 
فحـني ينشـأ نـزاع بـني صـاحب العمـــل واملوظــف يف  - ٥
املنظمـات الدوليـة، عـادة مـا تكـــون اخلطــوة األوىل املتبعــة يف 
كافـة هيئـات األمـم املتحـدة هـــي البحــث عــن تســوية متفــق 

عليها. غري أن الوسائل املستخدمة يف ذلك ختتلف من منظمـة 
إىل أخـرى. فبعـض املنظمـات - مثـل املنظمـة العامليـة للملكيـة 
الفكرية - مل يضع بعد إجـراء قانونيـاً مبعـىن الكلمـة، مقتصـرًا 
علـى �التفـاوض� مـع املدعـني كيفمـا شـاء، دون أدىن الــتزام 
يفـرض عليـه ذلـك. وبعضهــا اآلخــر - األغلبيـة يف الواقـــع - 
ـــق والوســاطة. بــل إن هــذه املنظمــات  يفضـل بوضـوح التوفي
رسـخت هـذه املرحلـة األوىل املتمثلـة يف التمـــاس التوصــل إىل 

تسوية متفق عليها بإنشاء مكاتب للوسطاء أو أمناء املظامل. 
ويرى املفتشان أنـه ينبغـي تنـاول هـذه املرحلـة األوىل  - ٦
من مراحل معاجلة املنازعات اليت يكـون املوظفـون طرفـاً فيـها 
بأكرب قدر ممكن من االهتمام والعناية. فقد اعتادت األطـراف 
املتنازعــة، رغــــم القيمـــة احملتملـــة هلـــذه املرحلـــة األوىل مـــن 
اإلجــراءات، أن تعريهــا اهتمامــاً ضئيــــالً يف غمـــرة انشـــغاهلا 
ــن  بـالوصول إىل املرحلـة القضائيـة نفسـها، رغـم أن البحـث ع
حل متفق عليه، لو أنـه مت بطريقـة سـليمة، يفتـح آفاقـاً واسـعة 

للتوصل إىل تسوية سريعة وائية للرتاع. 
وأول مــا ينبغــي أن تفعلــه كافــة مؤسســــات األمـــم  - ٧
املتحدة هو إرسـاء مراحـل حمـددة قضائيـاً، يف إطـار توجـهات 
متماثلة إىل حد كبري، يتعني فيها البحث داخلياً عن تسـويات 
متفـق عليـها. وجيـــب أال يعتــرب أي مــن اجلــانبني يف املســتقبل 
ـــق والوســاطة األوليــني هــاتني جمــرد إجــراءات  مرحلـيت التوفي
إداريـة يتعـني ختطيـها سـريعا لكـي يتسـىن عـرض القضيـة علــى 
احملكمة اإلدارية املختصة. بل ينبغي التفكري بعنايـة يف الطريقـة 
الـيت تـؤدي ـا املرحلـة األوليـة قضائيـاً إىل التنـازع القضـــائي، 
حبيث يبذل أكرب قدر ممكن من اجلهود الرامية إىل التوصل إىل 
حل متفق عليه. وأخـريًا، جيـب علـى اجلـانبني أن يتنـاوال هـذه 
ـــة إجيابيــة، وكأــا تشــكل آخــر فرصــة  املرحلـة األوليـة بعقلي
للتوصـل إىل تسـوية. وبـدالً مـــن أن يبــدو التوفيــق والوســاطة 
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كمجـرد إجـراء شـكلي جيـــب املــرور بــه بأســرع مــا ميكــن، 
فتسـتطيع هاتـان املرحلتـان أن تثبتـا قيمتـهما وأن تؤديـا خدمــة 
جليلـة، موفرتـني الوقـت واملـال وخمففتـني مـــن األعبــاء امللقــاة 
علـى عـاتق اهليئـات القضائيـة بعـد ذلـك. ويعتقـد املفتشــان أن 
هـذه املرحلـة األوليـة إذا صـارت إلزاميـة يف كـل منظمـــة، مــع 
التحلـي مبزايـا املرونـة التنفيذيـة مـــن أجــل التوصــل إىل نتيجــة 
ناجحـة، فإـا سـتعد مكافئـاً للدرجــة األوىل مــن �اجللســات 
ـــة مــا جتــري مناقشــته مــن  القضائيـة� (غـري التنازعيـة)، جاعل
إدخـال للطعـن يف أحكـام احملـاكم اإلداريـة أمـرًا يكـــاد يكــون 

عدمي الفائدة. 
ونظرا للقيمة اليت ميكـن أن حتملـها هـذه املرحلـة غـري  - ٨
التنازعيـة، يوصـى كثـريًا بـأن تطـرح كافـة املنظمـــات الدوليــة 
مبادرات مالئمة تضع يف حسباا إتاحة إجراءات االسـتئناف 
الداخلية هذه بوجه عـام وتنسـيقها، مـع عـدم إغفـال أسـلوب 

ارتباطها باملراحل الالحقة من اإلجراءات. 
ومـن السـمات البـارزة يف إجـراءات الطعـن الداخلـــي  - ٩
ــــهي منعدمـــة متامـــاً يف بعـــض اإلدارات الدوليـــة،  تنوعــها. ف
ومقتصـرة يف بعضـها علـى توفيـق أو وسـاطة تتسـم بــالغموض 
وسـوء التحديـد، بينمـا تتخـذ يف بعضـها اآلخـر شـكل جمــالس 
الطعون املشتركة اليت ليست هلـا سـلطة اختـاذ القـرار بنفسـها، 
وإمنا كل مـا تسـتطيعه هـو إصـدار توصيـات يـترك البـت فيـها 
أحيانـا، ممـا يثـري احلـرية، لرؤسـاء اإلدارات. وهـذه اإلجــراءات 

يف حاجة إىل إعادة صياغة بالكامل. 
فلــو أن نزاعــا بــــني أحـــد موظفـــي اخلدمـــة املدنيـــة  - ١٠
ـــن خــالل  ورؤسـائه يف العمـل قـد سـوي مبـا يرضـي اجلميـع م
إجــراءات غــري تنازعيــة، فلــن يتعــني عرضــــه علـــى أي مـــن 
ـــم املتحــدة.  احملكمتـني اإلداريتـني ملنظمـة العمـل الدوليـة واألم
ويكــون هــذا يف مصلحــة احملكمتــني، فيفتــح أمامــهما جمــــال 
ــهما،  أرحـب ملعاجلـة احلجـم اهلـائل مـن القضايـا املعروضـة علي

كمـا يكـون يف مصلحـة سـالمة اإلدارات الدوليـة الـيت يعوقـها 
أحياناً سيل من القضايـا املزعجـة، يعكـر صفـو العالقـات بـني 

املنظمة وموظفيها. 
وعـالوة علـى ذلـك، جيـب التذكـري بأنـه ال يوجــد يف  - ١١
ـــة درجــة ثانيــة مــن الســلطة  أي مكـان باخلدمـة املدنيـة الدولي
القضائيـة يسـتطيع أحـد األطـــراف أن يطعــن أمامــها يف قــرار 
يعترب أال أسـاس له من الصحة، رغم أن اخلدمة املدنية الدوليـة 
قـد صيغـت علـى منـوال نظُـم اخلدمـة املدنيـة الوطنيـة املعــترف 
فيها عادة بإمكانية رفع استئناف ثان. وإن هذا ملما يدعـو إىل 
شديد األسف، ألن تطبيق تقدمي الطلبات إىل احملكمة اإلدارية 
ال تسـبقه، كمـا لوحـظ أعـــاله، حمــاوالت مؤسســية وشــاملة 
للتوصـل إىل تسـوية متفـق عليـها. ويـرى املفتشـان أنـــه ينبغــي 
معاجلة عدم وجود الدرجـة الثانيـة مـن السـلطة القضائيـة، مـع 
العلــم بــأن مــــن املرجـــح أن يـــؤدي التوافـــر العـــاملي لنظـــام 
للتسويات املتفق عليها إىل ختفيف العبء عن درجـيت السـلطة 

على السواء. 
وقــد أثــريت مــن وقــت إىل آخــر مســألة الطعــــن يف  - ١٢
قـرارات احملكمتـني اإلداريتـني التـابعتني لألمـــم املتحــدة بــدون 
تلقي رد مناسب. وجيب أن يكون دائماً وراء اجلـهود الراميـة 
إىل إنشـاء درجـة ثانيـة مـن السـلطة القضائيـــة مفــهوم رئيســي 
واضح واحد، هو: أنه ال بد من بذل كل جـهد ممكـن لتـاليف 
ــي.  وضـع إجـراءات طويلـة أو مرهقـة أو مكلفـة أكـثر ممـا ينبغ
ويضـــع املفتشـــان يف اعتبارمهـــا التحذيـــــرات الــــيت أطلقــــها 
املستشارون القانونيون يف عدة منظمات من الطعون الـيت مـن 
شـأا أن �ختلـق عبئـاً بريوقراطيـــا أكــرب�، ومــن أن �تكلفــة 
إقامـة آليـة للطعـن قـد تكـون باهظـة نظـرًا للعـدد احملـــدود مــن 

القضايا اليت ستطلب منها معاجلتها�. 
وهذه األمور صحيحة، وال ينصب اهتمـام املفتشـني،  - ١٣
كعــهدمها دائمــاً، علــى توجيــه اإلدارات الدوليــة قســرًا حنـــو 
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طريـق مـن الروتـني العقيـم أو ذلـــك النــوع مــن اإلســراف يف 
اإلنفاق الذي تسـعى دائمـاً إىل حماربتـه. بـل إمـا يشـريان إىل 
أن اجلهود األوىل الرامية إىل التوصل إىل تسويات متفق عليـها 
إذا مـا نظمـت مبـا حيقـق أفضـل أثـر ممكـــن، فســيخف إمجــايل 
العــبء امللقــى علــى عــاتق درجــيت الســلطة القضائيــة علــــى 
السواء. بل إن الدرجة العليــا سـتؤدي خدمـات أفضـل لقضيـة 
العدالة مبجرد وجودها أو بوقوفها رمـزًا، وليـس بـالعمل بقـوة 
وبتكلفـة مرتفعـة، ألـا لـن تضطـــر كثــريًا إىل ذلــك. وهكــذا 
ينتفي السبب يف عدم توفري درجة ثانية من الســلطة القضائيـة، 
إذ إن هـذه الدرجـة الثانيـة إمنـا تسـتطيع حتسـني صـــورة األمــم 
املتحدة ألن مكانة املنظومة ليست، لألسف، عالية يف الوقـت 
الراهن، وجيري النظـر إىل املنظمـة، سـواء عـن حـق أو بـاطل، 
على أا ال تلقي باالً الختاذ اإلجراءات حسب األصول وأـا 

تفتقر إىل نظام للعدالة سريع ومنصف. 
وعلى أية حال، تنبع اقتراحات املفتشني الواردة أدناه  - ١٤
من تفكري متأن جاء علـى أثـر حتريامـا، وليـس الغـرض منـها 
النيــل مــــن مكانـــة احملكمتـــني اإلداريتـــني بـــأي شـــكل مـــن 
األشكال. ويشيد املفتشان بالدور الذي تضطلع بــه احملكمتـان 

يف تدعيم استقالل وأمن املنظمات الدولية وموظفيها.  
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أوالً - إجراءات الطعن الداخلية غري الرمسية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 
    

تشدد توجــهات اإلدارة احلديثـة علـى تنميـة مـهارات  - ١٥
املوظفني يف جمال التفاوض على مجيع املســتويات. كمـا يـزداد 
التشـجيع علـى اللجـوء إىل الوسـائل غـري الرمسيـة مثـل التوفيـــق 
ــــني  والوســـاطة والتفـــاوض، لتســـوية املنازعـــات بـــني املوظف
واإلدارة. ويتمثل ما هلـذه الوسـائل مـن مزايـا واضحـة يف أـا 
حتول دون إضفاء الطـابع الرمسـي علـى القضايـا بعرضـها علـى 
هيئات الطعن الداخلية واهليئات العليا، وهـي عمليـة جتنـح إىل 
أن تكون طويلة ومكلفة، بل وغري مرضية النتائج يف كثري من 
ـــات بــني املوظــف واإلدارة  األحيـان، حيـث إـا تعمـق اخلالف
بـدال مـن أن تزيلـها. وباإلضافـة إىل ذلـك، فليـس اهلـدف مــن 
اإلجراءات غري الرمسية حتديد من هو على حق ومن هـو علـى 
بـاطل؛ والواقـع أـا تكـون أكـثر فعاليـة حـني ال يلقـــى بــاللوم 
على أحد. وميكن تسوية العديد من املشــاكل الـيت يكـثر عـدد 
مـا ينتـج منـها عـــن العالقــات الشــخصية، بــدون اللجــوء إىل 

منازعات قضائية. 
وتكاد تكون كافة مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة  - ١٦
مسلِّمة ــذه املزايـا. فقـد أنشـأ معظمـها وظـائف علـى أسـاس 
التفرغ أو عدم التفرغ أو هيئات لتسوية املنازعات قبل حتوهلــا 
إىل منازعــات رمسيــة. ولعــل مــــن األفضـــل أن تتجـــه مجيـــع 
املنظمات إىل تسوية املنازعـات مـن خـالل الوسـاطة والتوفيـق 
والتفاوض، وتعزيز اإلجراءات غــري الرمسيـة، واحلـد كثـريًا مـن 
عدد املنازعات املعروضة علـى هيئـات الطعـن. وينبغـي إتاحـة 
اإلجـراءات غـري الرمسيـة طـوال فـترة اســـتمرار الــرتاع القــائم، 

وحىت يف مرحليت الطعن الداخلي والعرض على احملكمة. 
غـري أن اإلجـراءات غـــري الرمسيــة ال ميكــن أن تكــون  -١٧
فعالــة إال إذا كــــان املســـؤولون عـــن التســـوية غـــري الرمسيـــة 
للمنازعـات، أفـرادًا أو هيئـات، يتمتعـــون بالثقــة الكاملــة مــن 

اإلدارة واملوظفني، ولديهم السلطات الالزمة للتحـرك بسـرعة 
وإصـدار توصيـــات حقيقيــة يف الوقــت املناســب. وينبغــي أال 
تسـتغرق اإلجـراءات غـــري الرمسيــة وقتــاً طويــالً وأال تتجــاوز 
احلـــدود الزمنيـــة املقـــررة، بـــل ميكنـــها أن تســـرع بتســـــوية 
املنازعات. وعالوة على ذلك، ينبغي ختويل اإلدارات السلطة 
الالزمــة للتفــاوض أو التوصــل إىل حلــــول وســـط، علـــى أن 
ـــى ســبيل اهلبــة أو  تشـمل سـلطة اإلذن بـالصرف، كـالدفع عل
الدفـع لتحقيـق االنصـاف، ـــدف تســوية املنازعــات وجتنــب 
ـــي إعــادة النظــر يف القواعــد القائمــة  التنـازع القضـائي. وينبغ

حالياً مبا يضمن إتاحة عمليات الصرف هذه. 
وآليـــات تســـوية املنازعـــات بـــالطرق غـــري الرمسيــــة  - ١٨
موجودة يف منظمات عديـدة. وهـي تتـألف حاليـاً، يف األمانـة 
العامة لألمم املتحـدة مثـالً، مـن اهليئـة املنشـأة يف عـام ١٩٩٧ 
مبقر األمم املتحدة عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة ٢٦/٣١ باسـم 
فريق التحقيق يف االدعاءات باملعاملة التمييزية. مث تواىل إنشـاء 
الفـرق يف مراكـز العمـل الرئيسـية. وقـد أعيـــدت تســميتها يف 

عام ١٩٨٣ إىل الفرق املعنية بالتمييز واملظامل األخرى. 
ــق يف  ولألسـف، عندمـا التقـى املفتشـان بأعضـاء الفري - ١٩
نيويورك أثناء إعداد تقريرمها السابق، مل خيـف أعضـاء الفريـق 
شعورمها باإلحباط. وأدرك املفتشان ضـرورة االسـتعاضة عـن 
الفريق مبؤسسة أكثر دينامية، فاقترحا، بناء على ذلـك، إنشـاء 
وظيفة أمني املظامل على أساس التفرغ. وبعد اقـتراح تقـدم بـه 
األمني العام يف هذا الصدد، رحبت اجلمعية العامة بنية األمـني 
العام املذكورة يف قرارهـا ٢٥٨/٥٥، ومت مؤخـرًا تعيـني أمـني 

للمظامل برتبة أمني عام مساعد. 
وقـد أرســـت أيضــاً منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  - ٢٠
(اليونيسـيف) إجـراًء غـري رمسـي للمظـامل ونظامـــاً للتحقيــق يف 
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املظامل بغية يئة بيئة عمل متناسقة ومنتجـة، ويتمثـل هدفـهما 
املباشــر يف التوفيــق فيمــــا بـــني املوظفـــني، وبـــني واملوظفـــني 
ورؤســائهم، وبــني املوظفــني واإلدارة، بالتمــاس حلــول غـــري 
رمسيـة يقبلـها الطرفـان. ويتـم اختيـار أمنـاء املظـامل للعمـل ملـدة 

سنتني إما بتوافق اآلراء أو باالنتخاب. 
ويوجـد يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي (الربنـــامج  - ٢١
ـــدم خدماتــه أيضــاً إىل  اإلمنـائي) فريـق للتحقيـق يف املظـامل، يق
صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان (صنـــدوق الســكان). ويتــم 
تعيني أعضاء الفريق، مع تنصيب أحدهم منسقا، ملدة سـنتني. 
ـــي املوظفــني،  ويقـترح املنسـق أمسـاء األعضـاء اجلـدد علـى ممثل
فيوصــون بتعيينــهم بالتشــاور مــع مديــري الربنــامج اإلمنـــائي 
وصنـدوق السـكان. ويتصـدى أعضـاء الفريـق لطائفـة عريضــة 
من املسائل، تشــمل شـؤون املوظفـني، والرتاعـات الشـخصية، 
واملظامل العامة، والتحرش اجلنسي وغريه مــن أنـواع التحـرش. 
وال يتدخلـون يف القضايـا الـيت تتـم معاجلتـها مبوجـب ترتيبــات 
أخرى، كالقضايا �اجلماعية� اليت يتوالها ممثلو املوظفني، أو 

الطعن يف تقارير تقييم األداء، أو قضايا الترقية. 
ولتسـوية املظـامل خـارج نطـاق التنـازع الرمسـي، توفــر  - ٢٢
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة (الفـاو) ملوظفيـها آليـة 
توفيق اختيارية، ال ترقـى، رغـم ذلـك، إىل مصـاف إجـراءات 
الوسـاطة احلقيقيـة. كمـا أن الفـاو أعـدت إجـــراءات ملواجهــة 
االدعاءات بالتعرض للتحرش اجلنسي. وليس لربنامج األغذيــة 
العـاملي طرائـق غـري رمسيـــة لتســوية املنازعــات، ولكنــه وضــع 
إجراءات ملواجهة قضايـا التحـرش اجلنسـي، وإسـاءة اسـتغالل 
الســلطة ومــا شــــابه ذلـــك. وقـــد ذكـــر ممثلـــو املوظفـــني يف 
الفاو/برنامج األغذية العاملي، أثنـاء اجتمـاع مـع املفتشـني، أن 
مديري املنظمتني غري ملزمني بـالدخول يف إجـراءات التوفيـق. 
كما أم أكدوا أن املديرين نـادرًا مـا يسـاءالن عـن أفعاهلمـا. 
ويف غيــاب إجــراءات حقيقيــة لتســوية املنازعــات، وخباصــــة 
ملوظفــي امليــدان، يضطــر املوظفــون إىل الطعــن أمــام هيئـــات 

االستئناف الداخليــة التابعـة للمنظمـة مث أمـام احملكمـة اإلداريـة 
ملنظمة العمل الدولية. 

ويوجد نطاق عريض من آليات الوساطة والتوفيق يف  - ٢٣
الوكالة الدولية للطاقة الذريـة. وفيـها حيـاول مسـؤولو شـؤون 
ــني  املوظفـني، يف املرحلـة األوىل، تسـوية املنازعـات بـني املوظف
ورؤســائهم. وجيــوز ملستشــاري املوظفــني معاجلــــة املشـــاكل 
الشــخصية، كاملشــاكل األســرية واملاليــــة وإســـاءة اســـتعمال 
املخـدرات، وغريهـا. وجيـــوز للموظفــني الذيــن حيتــاجون إىل 
مسـاعدة يف التغلـب علـى املصـــاعب النامجــة عــن إقامتــهم يف 
فيينـا أن يلجـأوا إىل جمموعـة املوظفـــني املتطوعــني الــيت يطلــق 
عليها اسم SOS Colleagues. أمـا املنازعـات اليت مـن احملتمـل 
ـــن أعضــاء  أن تـؤدي إىل طعـون، فيجـوز إحالتـها إىل واحـد م
فريق مؤلف من مخسة أو ستة وسطاء. والنظام فعـال جـدًا يف 
ـــريًا مــن  تسـوية املشـاكل بـالطرق غـري الرمسيـة، وهـو يقلـل كث
عدد الطعون الرمسية. وباإلضافة إىل ذلك، فال تـزال الوسـاطة 

والتوفيق تشكالن اثنتني من مسات عمليات الطعن. 
وال توجد حالياً آلية يف املنظمة البحرية الدولية مماثلـة  - ٢٤
آلليــيت الوســطاء وأمنــاء املظــامل. وقــد كــان هنــــاك وســـطاء 
ينتخبهم املوظفون قبل أكثر من عقـد مضـى، ولكـن يبـدو أن 
اللجـوء إليــهم كــان قليــال ومل يكــن فعــاالً. فحجــم املنظمــة 
املؤلف من حوايل ٣٠٠ موظف فقط يسـهل التعـرف املباشـر 
إىل املوظفني، واحلصول على معلومات من مصادرها األصليــة 
عـن املشـاكل والصعوبـــات الفرديــة واجلماعيــة. ومــن ناحيــة 
أخرى، فقد اعترب ممثلو موظفي املنظمـة البحريـة الدوليـة عـدم 
وجود آلية للتوفيق والوساطة مبثابة حاجز يعكر صفـو العالقـة 

بني اإلدارة واملوظفني. 
وأسفرت املناقشة اليت أجراها املفتشـان مـع الشـعبتني  - ٢٥
ــــة عـــن اقـــتراح  اإلداريــة والقانونيــة باملنظمــة البحريــة الدولي
ــة إىل  باالسـتعاضة عـن آليـة الطعـون املشـتركة، الـيت تعتـرب فعال
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حد كبري، بأمني للمظامل أو وسيط متفرغ يتمتع بثقة كل من 
األمــني العــام واملوظفــني. فيبحــث الوســيط الــرتاع ويصـــدر 
توصياته إىل األمني العام الـذي لـه احلـق يف رفضـها. ويف هـذه 
احلالــة، يكــون للطــاعن، رغــم ذلــك، احلــــق يف اللجـــوء إىل 
احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة. ويرى املفتشان أن هــذا اخليـار 
يصلح ملنظمة صغرية احلجم كاملنظمة البحرية الدولية وجينبـها 
ـــة مــن التأخــري بســبب إجــراءات العــرض علــى  فـترات طويل

هيئات الطعون الداخلية. 
ويعمل عدة موظفني متقاعدين عن العمـل يف منظمـة  - ٢٦
األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) كوســـطاء 
ـــاد تســوية غــري رمسيــة  تتمثـل مهمتـهم الرئيسـية يف حماولـة إجي
ــــرون. ومـــع  للمنازعــات الــيت يتــورط فيــها املوظفــون واملدي
األسـف، فرغـم إطـالق احلريـــة للوســطاء لالتصــال بــاملديرين 
العــامني علــــى مـــدى الســـنني، فـــال يزالـــون عـــاجزين عـــن 
االضطالع مبهامهم بفعالية بدون اللجوء بانتظـام إىل املديريـن 

العامني. 
ــــس الطعـــون باليونســـكو، يف  وقــد ذكــر رئيــس جمل - ٢٧
اجتمـاع مـع املفتشـني، أنـه يعتقـد أن اإلجـراءات الـيت تشـــمل 
اإلدارة واملوظفـــني ينبغـــي أال تقتصـــر علـــى اخلصومــــة، وأن 
للوســاطة والتوفيــق بــالطرق غــري الرمسيــــة فـــائدة يف تســـوية 
املنازعات. ومع ذلك، فال ميكـن ألمـني للمظـامل أن حيـل حمـل 
ــــني املظـــامل أن يقـــدم فتـــاوى  الــس، حيــث ال يســتطيع أم
قانونيــة، وإمنــا بإمكانــه فقــط أن حيــــاول تســـوية املنازعـــات 

بالطرق غري الرمسية. 
ـــة (اليونيــدو)  ومبنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعي - ٢٨
مخسة وسطاء تشترك يف اختيارهم اإلدارة واملوظفـون. تتمثـل 
مهمتــهم يف حتاشــــي التنـــازع يف مراحلـــه األوىل. وجيـــوز أن 
يكون الوسطاء من بني موظفـي الفئـة الفنيـة أو فئـة اخلدمـات 

العامة. 

أما وظيفة أمني املظامل يف منظمة الصحـة العامليـة الـيت  - ٢٩
أنشـئت يف أوائـل الثمانينـات مـن القـرن املـاضي، فقـد حتولــت 
مـن وظيفـة لنصـف الوقـت إىل وظيفـــة علــى أســاس التفــرغ. 
وخيتـار املوظفـون أمـني املظـامل مـن قائمـة يعدهـا املديـر العـــام. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد صــاغت منظمــة الصحــة العامليـــة 
سياسة يف شكلها النهائي ملواجهة التحرش اجلنسي وغريه مـن 

أنواع التحرش. 
ولعـل أكـثر النظـم تطـورًا يف جمـال تسـوية املنازعـــات  -٣٠
هـو �االتفـاق اجلمـاعي علـى إجــراء لتســوية املظــامل� الــذي 
عقده مكتب العمـل الـدويل مـع احتـاد موظفـي منظمـة العمـل 
الدوليـة يف ١٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠. فمـن أهـم مسـات هــذا 
االتفاق اعتراف اجلانبني، أي املنظمة واالحتـاد، بـأن �املبـادئ 
األساسية للعدالة تستلزم أال يبت أحد يف قضيتـه، وأنـه ينبغـي 
أن يتمتع الطرفان باحلق يف االسـتماع إليـهما�. كمـا يعـترف 
فيه الطرفان بأنـه �ال بـد مـن رفـع املظلمـة بأسـرع مـا ميكـن، 
ـــتوى الــذي نشــأت  وعلـى مسـتوى أقـرب مـا يكـون إىل املس
عنده�، فضال عن ضرورة إعداد وتنفيذ استراتيجيات ـدف 
إىل منـع وقـوع املظـامل. وعـالوة علـى ذلـك، �ينبغـي التركــيز 
بصفة خاصة على اختـاذ تدابـري ـدف إىل القضـاء علـى مجيـع 
أشـكال التحـرش�. وتعـترف منظمـة العمـــل الدوليــة كذلــك 
بـ �دور احتاد املوظفني يف متثيل أي موظف، بنـاء علـى طلبـه، 

فيما يتصل باملسائل اليت يتناوهلا هذا االتفاق�. 
وينص االتفاق علـى تعيـني أمـني للمظـامل. وجيـب أن  - ٣١
يكون أمني املظامل شـخصاً مـن خـارج منظمـة العمـل الدوليـة 
مؤهـالً تـأهيالً مالئمـــا، ويعــني باتفــاق مشــترك بــني املنظمــة 
واالحتـاد. وخيتـــص شــاغل هــذه الوظيفــة بــالتحقيق يف كافــة 
املظامل اليت تعرف بأا اخلالف على أية مسألة تنشأ عن عمل 
املوظف أو توظيفه. وتتمثل االسـتثناءات الوحيـدة يف املسـائل 
اليت تغطيها إجراءات أخرى كاإلجراءات التأديبية أو تصنيف 
الوظـائف أو االختيـار أو تقييـم األداء. ويسـاعد أمـــني املظــامل 
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منسـقون لتســـوية املظــامل تشــترك يف تعيينــهم منظمــة العمــل 
الدولية واحتاد املوظفني. 

وجيـوز للموظفـني، يف املرحلـة األوىل، أن يلجـــأوا إىل  - ٣٢
عملية التسوية باحلوار اليت تنطوي على عقـد اجتماعـات بـني 
ـــين، مــع ختيــريه يف  املسـؤولني اإلداريـني املعنيـني واملوظـف املع
ـــهما. وجيــوز  طلـب مسـاعدة املنسـقني أو أمـني املظـامل أو كلي
للموظــف، بعــد االجتمــاع، أن يلجــأ إىل اختــــاذ مزيـــد مـــن 
اإلجراءات أمام أمني املظامل أو الفريق املشـترك. ويتمتـع أمـني 
املظـامل بصالحيـات كاملـة للسـعي إىل تفعيـل تســـوية املظــامل. 
ــــاصر هـــذه اإلجـــراءات عقـــد اجتمـــاع جلميـــع  وتشــمل عن
األطراف املعنية وإعداد تقرير يقدمه أمني املظامل إىل املسـؤول 
اإلداري. فـإذا عجـزت اإلجــراءات غــري الرمسيــة عــن تســوية 
املظلمة، جاز للموظف أن يلجأ إىل عملية التسوية باسـتصدار 

حكم من احملكمة. 
ــــفرمها ألداء  وقــد اغتنــم املفتشــان الفرصــة، أثنــاء س - ٣٣
مهمتـــهما يف ســـياق إعـــداد تقـــارير أخـــــرى، للتعــــرف إىل 
الظروف السائدة يف مراكز العمل خارج املقر، وبـالتحديد يف 

نريويب وأديس أبابا. 
ويف ذلك الوقت، أي قبل تعيـني أمـني املظـامل مؤخـرًا  - ٣٤
يف املقر، كان يعمل يف مكتب األمم املتحـدة يف نـريويب فريـق 
معــين بــالتمييز، وأمــني للمظــامل. وأثنـــاء االجتماعـــات الـــيت 
عقـدت مـع أعضـاء فريـق املكتـب، قيـــل للمفتشــني إن تقــدمي 
الشــكاوى الرمسيــة ضــد الرؤســاء يف العمــل خيـــالف الثقافـــة 
السـائدة يف املنطقـــة، وإن موظفــي مكتــب األمــم املتحــدة يف 
نريويب يفضلون بوجـه عـام احللـول الوسـط. ولذلـك، كـانت 

مهام الفريق رئيسية يف حل العديد من املنازعات اليومية. 
ورأي أعضـاء الفريـق أن إنشـاء وظيفـة أمـني للمظــامل  - ٣٥
ـــن  يف املقـر لألمانـة العامـة بأسـرها أمــر لـه قيمتـه، حيـث إن م
شـأن هـذه املؤسسـة أن تضمـن تطبيـق املعايـري نفسـها يف كـــل 

مكان باملنظمة. ومع ذلك، فمـن املـهم ضمـان احـترام معايـري 
نـريويب الـيت تسـتند إىل اعتبـارات ثقافيـة خاصـة، ووضـع هــذه 
املعايــري يف احلســــبان. كمـــا رأى أعضـــاء فريـــق املكتـــب أن 

بإمكان املكتب وأمني املظامل أن يعمال سوياً. 
ومن املهم مالحظة أن ممثلـي املوظفـني رحبـوا أيضـاً،  - ٣٦
أثناء اجتماعات أخـرى، بتعيـني أمـني للمظـامل مسـتقل ورفيـع 
املستوى. فهم ال يرون أية قناة مالئمة متاحة للموظفني حالياً 
للتعبري عن مظاملهم كـأفراد، كمـا ال توجـد ضمانـات حلمايـة 
املوظفـني املتقدمـني بشـكاوى، وال مـا يكفـــل عــدم تعرضــهم 

لالنتقام فيما بعد. 
والفريق يتبع جا غـري رمسـي ومرنـاً جتـاه املنازعـات.  - ٣٧
فـهو حييـل الشـكاوى الـيت يتلقاهـا إىل اإلدارة، كخطــوة أوىل، 
للتعليـق عليـها قبـل التدخـل بـني األطـــراف. وتتمثــل املشــكلة 
الرئيســية يف أن اإلجــراء بطــيء جــدًا، يف حــــني أن الســـرعة 
جوهريـة للحصـول علـى أفضـل النتـائج. مث ان أعضـاء الفريــق 
ــــإصدار التوصيـــة، يف حـــني أن  يعتــربون أن عملــهم ينتــهي ب
املوظفني يشعرون بأن العملية ال تكتمل حىت يظـهر رد الفعـل 

على التوصية. 
وتتمثل مهمة أمـني املظـامل الرئيسـية يف مكتـب األمـم  - ٣٨
املتحدة يف نريويب يف الوساطة وحماولة املصاحلــة بـني األطـراف 
قبل إضفاء الطـابع الرمسـي علـى املظلمـة بعرضـها علـى جملـس 
الطعون املشترك. وقد قيل للمفتشني أثناء زيارما إىل نـريويب 
إن ديوان مظامل املكتب يضطلع بنحـو ٠٠٠ ١ حالـة وسـاطة 

يف السنة. 
وأعرب أمني املظامل عن تأييده الشديد لالسـتنتاجات  - ٣٩
والتوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشـتركة السـابق 
عن إقامة العـدل، وخباصـة مـا يتعلـق منـه بإنشـاء وظيفـة أمـني 
للمظامل رفيع املستوى، وإنشاء مكتب مستقل إلقامـة العـدل. 
ورأي أن فترة السنوات اخلمـس املقترحـة لواليـة أمـني املظـامل 
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كافية متاماً. فقد عمـل هـو نفسـه يف هـذه الوظيفـة ملـدة أكـثر 
من سبع سنوات، وهي فترة يعتربهـا أطـول مـن الـالزم. ومـن 
البديهي أن تعيني أمني للمظـامل رفيـع املسـتوى قـد يفضـي إىل 

إلغاء وظائف أمناء املظامل احمللية، مبا فيها وظيفته. 
ومثة خيارات أخرى متاحة لتسوية املنازعات بالطرق  - ٤٠
غـري الرمسيـة يف مكتـب األمـم املتحـدة يف نـــريويب. فــالواقع أن 
النظـام الداخلـي واملبـادئ التوجيهيـة لـس الطعـــون املشــترك 
تعــهد إىل رئيســه مبهمــة تعيــني مســؤولني عــن التوفيــق يتــــم 
اختيارهم من بـني أعضـاء الـس لتنفيـذ إجـراءات التوفيـق يف 
احلـاالت الـيت تسـتدعي اللجـوء إىل هـذه االجـراءات مبوجـــب 
املادة ١١١- ١ (ب) من قواعد املوظفني. وقد اقترح أعضــاء 
ـــم النظــر، يف مراكــز العمــل الــيت ال يــربر عــدد  الـس أن يت
احلـاالت احملتملـة فيـــها إنشــاء كــل مــن وظيفــة أمــني املظــامل 
وجملـس الطعـون املشـــتركة، يف إمكانيــة متديــد واليــة الــس 
وأعضائـــه، ســـواء بصـــورة فرديـــة أو مجاعيـــة، لالضطــــالع 
بإجراءات توفيقية غري رمسية الطــابع مـع التشـاور القـانوين مـع 

أمني الس قبل رفع دعاوى الطعن الرمسية. 
وعلى النقيض مـن مكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب،  - ٤١
متلك اللجنة االقتصـادي ألفريقيـا عـددا قليـالً مـن املؤسسـات 
املنشــأة لتســوية املنازعــات بــني املوظفــــني واإلدارة. فيجـــوز 
للموظفـني أن يتوجـهوا بأنفســهم إىل الفريــق املعــين باملظــامل، 
وإن كان ال يعترب فعاالً، أو أن يلتمسوا املشورة من املستشـار 
املقيم املتطوع للمصلحـة العامـة، وهـو موظـف متقـاعد يتـوىل 
إسـداء املشـــورة لبعــض املوظفــني. واألمــر مــتروك يف معظــم 
األحيـان إلدارة اللجنـة حملاولـة تســـوية اخلالفــات بينــها وبــني 
املوظفني حني توجه عنايتها إليها. وقـد عينـت اللجنـة مؤخـرًا 
مستشارًا للموظفني عهدت إليه باحتواء املشاكل يف مراحلـها 
األوىل، بعقد اجتماع يضم األشخاص العاجزين عن رؤيـة مـا 
هــو أبعــد مــن مصاحلــهم الشــــخصية، وجعلـــهم يشـــاهدون 
الصورة بأبعادها العريضة، وحماولة تسـوية اخلـالف علـى هـذا 

األساس. ومع ذلك، فإذا عجزت اإلدارة عن حل املشكلة مبـا 
يرضــي املوظــف، فيجــوز لــه التمــاس املســــاعدة مـــن احتـــاد 
املوظفني. وقيل للمفتشـني إن اإلدارة تفضـل، علـى مـا يبـدو، 
أن يعرض املوظفون مشاكلهم عليها، بـدال مـن عرضـها علـى 
احتاد املوظفني، علـى الرغـم مـن أن االحتـاد ال يؤيـد يف الواقـع 
العملي كل إدعاء يتقدم به املوظف، ويكتفي بإسداء املشـورة 

إىل املوظفني حني ال يكونون على حق.  
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إصـالح إقامـة العـدل: خيـارات مـن أجـــل  ثانيا -
إنشاء هيئة استئناف أعلى   

معلومات أساسية  ألف -
كمـا تبـني يف الفصـل الســـابق، تكــون عــادة املرحلــة  - ٤٢
األوىل من الطعن الداخلي يف القرارات اإلدارية إجـراًء يطلـب 
فيـه مـــن رئيــس املنظمــة إلغــاء قــرار متخــذ بامســها. وتكــون 
املرحلة الثانية عرض الطعن علـى إحـدى احملكمتـني اإلداريتـني 
ـــة،  باملنظومــة، ومهــا: احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدولي
واحملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة. (تـرد يف كـل مــن املرفقــني 
ــــاء علـــى التـــوايل قائمـــة باملنظمـــات الـــيت تعـــترف  ألــف وب

باختصاص كل من احملكمتني.) 

ومل تكــن احملكمــة الســابقة هلــاتني احملكمتــني، وهـــي  - ٤٣
احملكمـة اإلداريـة لعصبـة األمـم الـيت أنشـــئت يف عــام ١٩٢٧، 
تنـص علـى إمكانيـة إعـــادة النظــر يف أحكامــها أو اســتئنافها. 
وباملثل، تنص بوضوح الفقرة ١ من املادة السادسة من النظـام 
األساسي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية اليت خلفـت 
احملكمـــة اإلداريـــة لعصبـــة األمـــم يف عـــام ١٩٤٦ علـــــى أن 

�األحكام تكون ائية وغري قابلة لالستئناف�. 

غـري أن الفقـرة ١ مـن املـادة الثانيـة عشـرة مـن مرفـــق  - ٤٤
النظام األساسي، اليت تطبـق علـى املنظمـات الدوليـة الـيت حيـق 

هلا االعتراف باختصاص احملكمة، تنص على ما يلي: 

�يف أيــة قضيــة يعـــترض فيـــها جملـــس إدارة 
ــــات الدوليـــة الـــيت أصـــدرت البيـــان  إحــدى املنظم
املذكـور يف الفقـرة ٥ مـــن املــادة الثانيــة مــن النظــام 
األساسـي للمحكمـة علـى قـرار صـــدر عــن احملكمــة 
يؤكد اختصاصها، أو يرى أن أحد قـرارات احملكمـة 
ــوم  قـد يعيبـه خطـأ أساسـي يف اإلجـراءات املتبعـة، يق
ــــرار  جملــس اإلدارة املعــين بعــرض مســألة صحــة الق

الصــادر عــن احملكمــة علــى حمكمــة العــدل الدوليـــة 
للحصول على فتوى منها�. 

أما احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة، فرغم أا أنشـئت  - ٤٥
بعـد احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـة يف عـــام ١٩٤٩، 
فلم يوضع هلا يف بـادئ األمـر بنـد ممـاثل للمـادة الثانيـة عشـرة 
مـن النظـام األساسـي حملكمـة منظمـة العمـــل الدوليــة. فــافتت 
حمكمـة العـدل الدوليـة اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـــدة يف عــام 
١٩٥٥ بأنـه ال يوجـد سـبب يســـوغ، يف غيــاب هــذا البنــد، 
رفض االمتثال حلكم تصـدره احملكمـة، كمـا ال توجـد وسـيلة 
السـتئنافه أو إعـادة النظـر فيـه. فأضـافت اجلمعيـة العامـــة بعــد 
ذلك املادة ١١ إىل النظام األساسي للمحكمة اإلداريـة لألمـم 
املتحـدة، اسـتنادا إىل ســـابقة احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل 

الدولية. 

ويف الوقت نفسه، أدخلـت اجلمعيـة العامـة جتديديـن،  - ٤٦
أوهلمـا أن بإمكـان مقدمـي الطلبـــات أيضــاً أن يتقدمــوا برفــع 
إجـراء إعـادة النظـــر إىل جــانب الــدول والرؤســاء التنفيذيــني 
(الذيـن يشـكلون يف الواقـع الكيانـات الوحيـــدة القــادرة علــى 
ذلك يف إطار اإلجراءات املماثلـة إلجـراءات احملكمـة اإلداريـة 
ملنظمة العمل الدوليـة، حيـث إـم الوحيـدون الذيـن حيـق هلـم 
االتصــال باــالس التنفيذيــة للمنظمــــات)؛ وثانيـــهما أنـــه مت 
توسيع نطاق أسباب إعادة النظر لتشـمل سـببني إضـافيني مهـا 
عـدم ممارسـة احملكمـة الختصاصـها، واخلطـــأ القــانوين املتعلــق 

بامليثاق. 

ويف النهاية، فلما كانت األمم املتحدة بال هيئة مماثلـة  - ٤٧
�للمجـالس التنفيذيـة� للوكـاالت املتخصصـة، فقـــد عــهدت 
ـــة باختصــاص االســتفتاء فيمــا يتعلــق بقــرارات  اجلمعيـة العام
احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة إىل اللجنة املعنية بطلبات إعادة 
النظر يف قرارات احملكمة اإلداريـة. وكـانت هـذه اهليئـة، كمـا 
عرضـت مالحمـها يف تقريـر وحـدة التفتيـش املشـــتركة الســابق 
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(A/55/57)، �تتكون مــن الـدول األعضـاء الـيت عمـل ممثلوهـا 
يف مكتب اجلمعية العامة يف آخر دورة عادية هلا�. 

ويف كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٥، قـــررت اجلمعيــة  - ٤٨
العامـة يف قرارهـا ٥٤/٥٠ تعديـل النظـام األساسـي للمحكمـة 
اإلداريـة لألمـم املتحـدة حبـذف املـادة ١١، ممــا أدى إىل إلغــاء 
اللجنة املعنية بطلبات إعـادة النظـر، علـى الرغـم مـن اسـتمرار 
صالحية الدوافع اليت أنشئت من أجلها إىل اليوم، مما أدى إىل 
إلغاء سبيل االنتصاف الوحيـد املتـاح مـن اهلفـوات الـيت ميكـن 

أن تقع فيها قرارات احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة. 

وهكـذا صـار الوضـع الراهـــن علــى حنــو ال جتــد فيــه  - ٤٩
املنظمـة أو املوظفـون سـبيل انتصـاف مـن القـــرارات الصــادرة 
عن احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة، وليس من سـبيل انتصـاف 
ـــرارات احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة إال يف  مـن ق
ــدل  شـكل طلـب يقدمـه الـس التنفيـذي باسـتفتاء حمكمـة الع

الدولية. 

واعتبـارا مـن عـام ١٩٩٨، نـاقش مستشـارو منظومــة  - ٥٠
األمم املتحدة القانونيون يف عـدة اجتماعـات مـدى الرغبـة يف 
إنشاء آلية استئناف من الدرجة الثانية. وبنـاء علـى طلـب مـن 
جلنـة التنسـيق اإلداريـة آنـذاك عكـف املستشـارون القـــانونيون 
علـى متابعـة املسـألة، وتوصلـــوا، باســتثناء املستشــار القــانوين 
ـــة  لليونسـكو الـذي دفـع بـأن النظـام احلـايل يكـاد يسـتبعد كاف
ســبل االنتصــاف مــن أحكــام احملكمــــة، إىل توافـــق يف اآلراء 
بشأن موقف مشترك يف االجتمـاع الـذي عقـدوه يف رومـا يف 
آذار/مارس ١٩٩٩. ويرد املزيد من التفاصيل عن ذلك أيضـا 

 .(A/55/57) يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة السابق

ـــه الثالثــني  وقـد أبلـغ املؤمتـر العـام لليونسـكو يف دورت - ٥١
اليت عقدت فيما بني ٢٦ تشـرين األول/أكتوبـر و١٩ تشـرين 
الثـــاين/نوفمـــرب ١٩٩٩ عـــن التقـــدم احملـــرز علـــى مســــتوى 

الوكاالت يف إنفاذ القرار املذكـور، واعتمـد القـرار ٣٠م/٨٤ 
الـذي طلـب مـن خاللـه مـن �املديـــر العــام مواصلــة جــهوده 
إلجياد حل يقوم على صيغة مشتركة بـني الوكـاالت لتحسـني 
آليـات احملكمـة اإلداريـة داخـل النظـام املوحـد لألمـــم املتحــدة 

ويراعي القرارات اليت اعتمدا جلنة التنسيق اإلدارية�. 
 باء - آراء منظمات منتقاة من منظومة األمم املتحدة 

اليونسكو 
ــــى  تــرى غالبيــة املنظمــات، مــن الناحيــة الرمسيــة عل - ٥٢
األقل، أن إقامة العدل يف املنظمـات الدوليـة ليسـت يف حاجـة 
ــــرارات احملكمـــة  إىل درجــة ثانيــة، أي إىل هيئــة الســتئناف ق
اإلداريــة لألمــم املتحــدة واحملكمــــة اإلداريـــة ملنظمـــة العمـــل 
الدوليــة، كمــا هــو مذكــور يف الفقــرة ٣٦ أعــــاله. ولطاملـــا 
جاهدت اليونسكو، يف املقابل، يف سـبيل إصـالح نظـام إقامـة 
العدل مبا يوفر للموظفني واإلدارة على السـواء وسـيلة للطعـن 
يف قرارات احملكمتني. وقد امتنع ممثـل اليونسـكو، يف اجتمـاع 
املستشارين القانونيني املذكور أعاله، عن االنضمام إىل توافق 
اآلراء. غري أن الصعوبة اليت واجهها هذا املوقف الذي اختذتـه 
اليونسكو متثلت يف أن الكثـريين كـانوا يـرون أنـه ال ينبـع مـن 
مسألة مبدأ بقدر ما يعكس مـن قريـب آراء شـخصية ملديرهـا 
العام السابق. وبالفعل، فقد قدم املدير العام السابق لليونسكو 
ـــــا الثامنــــة والعشــــرين يف عــــام ١٩٩٨  أثنـــاء انعقـــاد دور
مقترحـات مصممـة لالرتقـاء بأسـاليب عمـل احملكمـة اإلداريــة 
ملنظمة العمل الدولية وتوسـيع نطـاق إمكانـات الطعـن. إال أن 

الس التنفيذي مل يؤيد هذه املقترحات. 

وقـد أعـــرب كبــار املســؤولني باليونســكو عــن رأي  - ٥٣
مفاده أن إنشاء درجة ثانية يعد، من الناحية القانونيـة البحتـة، 
ـــــة املتبعــــة يف خمتلــــف  تطـــورًا إجيابيـــاً. فـــاإلجراءات الداخلي
املنظمـــــات ال تشـــــكل درجـــــة أوىل مكتملـــــة اجلوانــــــب، 
وال تســتويف الشــرط العــام بضــرورة قيــام أكــثر مــن ســــلطة 
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مســـتقلة واحــــدة باســــتعراض الطعــــون. وليســــت جمــــالس 
االسـتئناف الداخليـة، يف ظـل مـــا يتصــل ــذا املوضــوع مــن 
قواعد، هيئات قضائية بل استشارية. وحيث إن توصياا غـري 
ملزمة، فينبغي اإلبقاء علـى االمتيـاز الـذي يتمتـع بـه املديـرون 
التنفيذيون برفض ما تقدمه من مشـورة. ومـن ناحيـة أخـرى، 

ينبغي بذل كل جهد ممكن إلنفاذ توصياا مىت تسىن ذلك. 

ويعتقــد مســؤولو اليونســكو أنــه ال بــد مــن وجـــود  - ٥٤
الدرجة الثانية حبيـث تقتصـر علـى مواجهـة حـاالت اسـتئناف 
حمـدودة ينبغـي بياـا وحتديدهـا بوضـوح، وال تسـتدعي إعــادة 
فتــح القضيــة بكاملــها. ومــن املزايــا اإلضافيــة لوجــود هيئـــة 
استئناف أعلى أنه قد حيفز احملكمتـني األدىن درجـة علـى بـذل 
جهود إضافية، حني تعرفان أن قرارامـا قـد تتعـرض لتدقيـق، 
ــــن اإلفـــالت مـــن  وأمــا ليســتا يف منــأى عــن اخلطــأ وال ع

العقاب. 

وينبغي التماس التنسيق بني أعمال احملكمتني واتسـاق  - ٥٥
ـــو  قرارامــا. وينبغــي لــإلدارات واملوظفــني أن يعرفــوا مــا ه
متوقع من احملكمتني وأن يقيـض هلـم التنبـؤ إىل حـد مـا بنتـائج 
اإلجراءات القانونية املعروضة على هـاتني اهليئتـني. فمـا صـدر 
حـىت اآلن عــن احملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة مــن 
قـرارات عديـدة يبعـث علـى احلـــرية ملــا فيــه مــن أوجــه عــدم 

االتساق. 

ـــه  وقــد أعــرب رئيــس جملــس اليونســكو عــن تفضيل
إدماج احملكمتني، حبيث يطلق على احملكمة اجلديدة مثـالً اسـم 
ــــها  احملكمـــة القضائيـــة املشـــتركة، للتـــأكيد علـــى أن أحكام
ستشـكل قـرارات ملزمـة وليسـت آراء استشـارية. وينبغـــي يف 
الوقت نفسه نشر األحكام الصـادرة عـن احملكمـة علـى نطـاق 
ـــوابقهما القضائيــة وتعليقــات  واسـع، وإعـداد مرجـع يضـم س

عليها. 

املنظمة البحرية الدولية 
ـــة أن  مــن رأي املســؤولني يف املنظمــة البحريــة الدولي - ٥٦
إدمــاج احملكمتــني اإلداريتــني ملنظمــة العمــل الدوليــة واألمـــم 
املتحدة خيار يستحق إنعام النظر فيه. غري أن إحدى املشـاكل 
ـــع مــن اختــالف الســوابق القضائيــة  الـيت يتعـني مواجهتـها تنب
للمحكمتني، بل وتضارا: فسيتعذر على األطراف املعروضـة 
قضاياها على احملكمـة املدجمـة أن ختتـار مـن السـوابق القضائيـة 
مـا يتعـــني االحتجــاج بــه. وعلــى أيــة حــال، تعتقــد املنظمــة 
البحرية الدولية أن من التوصيات املفيدة يف هذه املرحلـة نشـر 
مرجــع شــامل مقســم حســب املوضــوع للســوابق القضائيـــة 
للمحكمــة اإلداريــة لألمــم املتحــدة مــع حتليــلٍ هلــا. ويتمثـــل 
موقف إدارة املنظمة البحرية الدولية جتـاه الدرجـة الثانيـة فيمـا 
يلــي: (أ) ينبغــي أن تعقــد احملكمــة اإلداريــة لألمــــم املتحـــدة 
جلسات شفوية جيـوز فيـها االسـتماع إىل ممثلـي إدارة املنظمـة 
البحرية بشأن النقاط القانونيـة والوقائعيـة اهلامـة؛ (ب) ويبـدو 
أال ضـرورة إلنشـاء جـــهاز قضــائي منفصــل لعــرض الطعــون 

اإلدارية يف وجود حمكمة العدل الدولية. 

إذا مـا أنشـئت درجـة اسـتئناف ثانيـة، فينبغـي أال يـأ  - ٥٧
الفرصـة للمسـتأنفني للجـوء إىل جهـة االختصـاص العليـا هـــذه 
إال يف احلــاالت الــيت يقــع فيــها خطــأ جســيم يف القـــانون أو 
الوقـائع أو املسـائل الدسـتورية. وسـيتعني بـذل جـهود لضمــان 
االقتصـار علـى عـرض أكـثر القضايـا اسـتحقاقاً للعـــرض علــى 
جهة االختصاص العليا هذه، وليس هذا فقط ألسباب قانونية 
حبتة، وإمنا أيضاً بسبب ارتفاع تكلفـة إجـراءات العـرض علـى 

اهليئات القضائية العليا كمحكمة العدل الدولية. 

ولقـد كـانت جتـارب املنظمـة البحريـة السـابقة ســـلبية  - ٥٨
إىل حد ما، من وجهة نظر إدارا. ففي أوائل التسـعينات مـن 
القـرن املـاضي، حـاولت املنظمـة البحريـة الدوليـة إحالـة قضيــة 
إىل احملكمة. وكان يف هذه القضية الـيت خسـرا املنظمـة أمـام 



02-6265619

A/57/441

احملكمة اإلدارية لألمم املتحـدة عـدد كبـري نسـبياً مـن موظفـي 
فئـة اخلدمـات العامـة. فقـد قـامت املنظمـة البحريـة الدوليـــة يف 
فترة ما بتعيني موظفـني مـن فئـة اخلدمـات العامـة علـى أسـاس 
ـــر اللغــات، تتطلــب مــهارات  دويل يف وظـائف معينـة يف دوائ
لغوية حمددة. مث تغريت هـذه السياسـة فيمـا بعـد، حبيـث صـار 
ــــاً. فرفـــع بعـــض املوظفـــني  يتــم تعيــني هــؤالء املوظفــني حملي
املتضررين من هذا التغري يف السياسة دعـوى طعـن وصلـت يف 
ـــد  هـذه احلالـة إىل احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة. وكـان أح
االدعاءات يرتكز إىل أن اإلعالن عن الوظيفـة الشـاغرة أغفـل 
اإلشـارة إىل أن شـغل الوظـائف سـيتم بواسـطة التعيـــني احمللــي 
فقــط. فقــررت احملكمــة، نظــرًا لعــدم ذكــر هــذا الشـــرط يف 
اإلعـالن عـــن الوظيفــة الشــاغرة، أن مــن حــق شــاغلي هــذه 
الوظائف احلصول على املركز الدويل. وقد كلف هـذا القـرار 
املنظمـة أمـواالً طائلـة لدفـع اسـتحقاقات بـأثر رجعـــي، مشلــت 
ـــم وإجــازات زيــارة الوطــن، وغريهــا مــن  صـرف منـح التعلي

استحقاقات. 
مث قدمـت املنظمـــة البحريــة الدوليــة طلبــاً إىل اللجنــة  - ٥٩
املعنيــة بطلبــات إعــادة النظــر يف قــرارات احملكمــة اإلداريــــة. 
فرفضـت اللجنـة طلـب املنظمـة بعـــرض القضيــة علــى حمكمــة 
العـدل الدوليـة. ومـا كـــاد الوقــت ميــر حــىت علمــت املنظمــة 
البحرية الدولية أنه مت وقف العمل بإجراء العرض على حمكمــة 
العـدل الدوليـة، وأنـــه مت تعديــل النظــام األساســي للمحكمــة 

اإلدارية مبا يعرب عن هذه احلقيقة. 
 

اليونيدو 
يعترب كبار املسؤولني يف اليونيدو أن إلقامة العـدل يف  - ٦٠
مؤسسات منظومة األمم املتحدة أمهية رئيسية. وأكد بعضـهم 
أن مديري األمم املتحدة مييلون إىل االحتمـاء بـالقواعد. ومـع 
ذلك، فعلى األمم املتحـدة أن تكـون قـدوة يف كافـة امليـادين، 
وتعـد إقامـة العـدل مسـألة مرتبطـة ارتباطـاً مباشـــرًا بصورــا. 

ولذلك يؤيد هؤالء اعتمـاد هيئـة اسـتئناف أعلـى، أي حمكمـة 
من الدرجة الثانية،  للطعن يف قـرارات احملكمتـني. فمـن شـأن 
هـذا التدبـري أن جيعـل منظومـة األمـم املتحـدة مســـايرة لغالبيــة 

األجهزة القضائية احمللية. 

وينبغـي حتديـد قيمـــة التعويــض املمنــوح للمســتأنفني  - ٦١
احلـاصلني عـن حكـم يف صاحلـهم حبيـث يكـون متوقفـــا علــى 
نـوع العقـد الـذي معـهم. فاملسـتأنف الـــذي معــه عقــد حمــدد 
الفترة تكفيه بضعة أشهر من املرتب كتعويض مناسب، بينمـا 
ميكن منح املستأنف احلـاصل علـى عقـد دائـم مبلغـاً أكـرب مـن 
ذلـك. واملبلـغ الـذي منحتـه احملكمــة اإلداريــة لألمــم املتحــدة 
مؤخرًا للمدعني، وهو ما يعادل ١٨ شهرا من مرتبام، يبدو 

مبلغاً مناسباً. 

ومن ناحية أخرى، فقد خلـص عـدد قليـل مـن كبـار  - ٦٢
املسؤولني يف اليونيدو ومكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا إىل أن 
مـن الصعـب تـــأييد مقــترح األخــذ يئــة االســتئناف األعلــى 
ــــة، ويرجـــع  للطعــن يف قــرارات احملكمتــني، أو الدرجــة الثاني
السبب يف ذلك إىل أنه سيضيف طبقـة بريوقراطيـة أخـرى إىل 
اإلجراءات. وعالوة علـى ذلـك، فإقامـة العـدل مكلفـة، ومـن 
شأن إضافة املزيد من اهليئات إليها أن يفضي حتمـاً إىل زيـادة 

تكاليفها بدون أن يؤدي بالضرورة إىل اإلرتقاء ا. 

ويعتقـد بعـض كبـار املسـؤولني اآلخريـن يف اليونيـــدو  - ٦٣
أنـه إذا كـانت جمـالس الطعـون املشـتركة قـــادرة علــى إصــدار 
قــرارات ملزمــة بــدال مــن التوصيــات فــإن بإمكــان أي مـــن 
ـــة عــن هــذه القــرارات أن يلتمــس مــن  األطـراف غـري الراضي
إحـدى احملكمتـني إعـادة النظـــر فيــها. وهــم يــرون أن إضافــة 
ـــبق  درجـة ثانيـة ذات اختصـاص مقتصـر علـى القضايـا الـيت س
عرضـها علـى احملكمتـني اإلداريتـني لـن يعـاجل املشـكلة معاجلـــة 
حقيقية. فمن بني الصعوبات املتصلة باالستئناف أمـام حمكمـة 
العدل الدولية أن اإلجراء يصطبـغ، خباصـة يف مراحلـه األوىل، 
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بصبغـة سياسـية. وكـان هـذا هـو الســـبب األساســي يف إلغــاء 
العمل كما حدث يف املاضي. 

وللمحكمتني أساساً االختصاص نفسه. غري أنه يبــدو  - ٦٤
أن احملكمة اإلدارية ملنظمـة العمـل الدوليـة أفضـل مـن احملكمـة 
اإلداريـة لألمـم املتحـدة. ومـا كـادت اليونيـدو تصبـــح وكالــة 
متخصصـة حـىت نقلـت اعترافـــها مبحكمــة األمــم املتحــدة إىل 
حمكمة منظمة العمـل الدوليـة الـيت تعتـرب احملكمـة األقـوى. ومل 
ــل  حتـل دون اندمـاج احملكمتـني سـوى اعتبـارات سياسـية. ولع
احلـل يكمـن يف إلغـاء احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـــدة كليــةً، 
ــاً  وانضمـام األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات الـيت تعـترف حالي
باختصــاص حمكمتــها اإلداريــة إىل احملكمــة اإلداريــــة ملنظمـــة 

العمل الدولية. 
 

الفاو/برنامج األغذية العاملي 
ال يؤيد برنامج األغذية العاملي إنشاء درجة ثانيـة، إن  - ٦٥
كانت النتيجة الوحيدة العائدة منـها هـي إضافـة طبقـة أخـرى 
مـن طبقـات االسـتئناف علـى رأس الطبقـات القائمـــة. ويــرى 
ممثلو املوظفني بالفاو/برنامج األغذية العـاملي أن وجـود درجـة 
ثانيـة قـــد مينــح اإلدارة فرصــة إضافيــة لكســب القضايــا الــيت 
ختسرها أمام احملكمة اإلدارية. وفيما يتعلق بإدمـاج أو توحيـد 
ـــع األمــم املتحــدة أن تنضــم إىل  احملكمتـني، فقـد رأوا أن بوس
احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـــة إذا مــا أرادت ذلــك. 
وبـدا أن الدافـــع وراء هــذا الــرأي هــو الشــعور بــأن احملكمــة 
اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ستسـمح هلـم بـالطعن أمامـها يف 
ـــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة، بينمــا ال تســمح هلــم  قـرارات جلن
احملكمــة اإلداريــة لألمــم املتحــدة بذلــك. وأشــــاروا يف هـــذا 
ــــن احملكمـــة اإلداريـــة  الســياق إىل احلكــم ١٧١٣ الصــادر ع

ملنظمة العمل الدولية. 

منظمة الصحة العاملية 
مل يبـد مسـؤولو منظمـة الصحـة العامليـة تـأييدًا كــامالً  - ٦٦
إلنشـاء درجـة ثانيـة، حيـث إـــم يعتقــدون أن النظــام القــائم 
حاليــا باملنظمــة، الــذي يضــم جمــالس إقليميــة وجملــس املقــــر 
واحملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، كــاف للمنظمـــة 
ـــدة  وحيقـق هلـا نسـبة مرتفعـة مـن النجـاح. وإضافـة طبقـة جدي
ـــة العــدل، وخباصــة يف حالــة  للطعـن قـد تزيـد مـن تكلفـة إقام
السماح بوصول القضايا البسيطة إىل الدرجة العليا. غـري أـم 
يرون أن السوابق القضائيـة للمحكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل 
الدولية كانت عادة غري متسقة أو متضاربة. ولذلك كان مـن 
الصعب التنبؤ بنتيجة الطعون. وعليه، فقد يكون إنشاء درجة 
ثانيــة أمــرًا إجيابيــاً إذا مــا اســتطاع اإلســهام يف التوفيــق بـــني 

قرارات احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. 
جيم - معلومات موجزة عن النظم القانونية الوطنيـة يف 

بعض الدول األعضاء 
حىت يتسىن الوقوف علـى أفضـل املمارسـات وإرسـاء  - ٦٧
أساس للمقارنة بني الدول األعضاء، علـى النحـو املطلـوب يف 
قـرار اجلمعيـة العامـــة ٢٥٨/٥٥، وجــه املفتشــان اســتبياناً إىل 
٤٤ دولـة عضـــوًا، اســتند اختيارهــا إىل متثيــل خمتلــف النظــم 
ـــرد أدنــاه  القضائيـة السـائدة يف مجيـع اجلماعـات اإلقليميـة. وي

نـــــــــص االســـــــــــتبيان وموجــــــــــز بــــــــــالردود املتلقــــــــــاة  
(١٧). وقـد ترغـب اجلمعيـة العامـة يف أن تطلـب، عـن طريــق 
األمني العام، استكمال ما لديها من معلومـات مبعلومـات عـن 

النظم القانونية يف مجيع الدول األعضاء. 
 

استبيان موجه إىل جمموعة خمتارة من الدول األعضاء 
هل توجد حمكمـة إداريـة يف بلدكـم ميكـن أن تعـرض  - ١

عليها املنازعات املتعلقة بالقرارات اإلدارية؟ 
هل توجد أية هيئة اسـتئناف أعلـى مـن هـذه احملكمـة  - ٢

للطعن يف قراراا؟ 
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ـــا هــي بــالتقريب نســبة  إذا كـانت اإلجابـة بنعـم، فم - ٣
الطعون اليت حتال إىل اهليئة أو اهليئات العليا؟ 

هـــل توجــــد أســــاليب بديلــــة لتســــوية املنازعــــات  - ٤
(كالوساطة أو التحكيم، أو أمني املظامل، أو ما إىل ذلك)؟ 

يرجى تقدمي أية معلومات إضافية ترون أن هلـا عالقـة  - ٥
ذا املوضوع. 

 
الردود املوجزة املقدمة من بعض الــدول األعضــاء 

بشأن النظم القانونية الوطنية   
اجلزائر 

ــــات إداريـــة، ميكـــن مقاضـــاة  يف حالــة وقــوع خالف  - ١
املؤسسـات واإلدارات العامـة، حسـب طبيعـة اخلـــالف، أمــام 

القضاء اإلداري (احملكمة اإلدارية). 
جيـوز حاليـاً الطعـن يف القـرارات أمـام احملكمـــة العليــا  - ٢
ــــــؤرخ  (الدائــــرة اإلداريــــة). ومبوجــــب القــــانون ٩٨-١ امل
٣٠ أيـار/مـايو ١٩٩٨، يشـكل جملـــس الدولــة اهليئــة املنظمــة 
لنشاط اهليئات القضائية، وخيتص بالنظر، عند االسـتئناف، يف 
األحكـام االبتدائيـة الصـادرة عـن القضـــاء اإلداري. ويف هــذه 
املرحلـة االنتقاليـة، وانتظـــارًا إلنشــاء جملــس الدولــة، ال تــزال 
الدائرة اإلدارية باحملكمة العليا هي املختصة بـالنظر يف القضايـا 

املعروضة عليها. 
غري متاحة.  - ٣

تعــد حماولــة التوفيــق بــني أطــراف اخلـــالف اإلداري  - ٤
إجبارية وفقا للمادة ١٦٩ مكررا ثانيا مـن قـانون اإلجـراءات 

املدنية. 
 

بوركينا فاسو 
ــــة مـــن احملـــاكم  توجــد دوائــر إداريــة يف كــل حمكم - ١

االبتدائية، وعددها إحدى عشرة دائرة. 

تنــص اإلصالحــات املؤسســية األخــرية علــى إنشـــاء  - ٢
جملس دولة خمتص بالنظر يف اخلالفات اإلدارية. 

متـــر احملـــاكم االبتدائيـــة املعـــهود إليـــها بــــالفصل يف  - ٣
اخلالفات اإلدارية بصعوبات يف العمل خالل املرحلـة احلاليـة، 
نظـرًا لكـثرة عـدد امللفـات وعـــدم كفايــة عــدد القضــاة وقلــة 

التخصص. 
ختوض بوركينا فاصو بنجاح منذ بضع سنوات جتربة  - ٤
نظــام �أمــني املظــــامل الســـويدي� بتعيـــني وســـيط مكلـــف 

بالتقريب بني اإلدارة والعاملني فيها. 
يوجـد يف كـل إدارة وزاريـة مندوبـون عـــن املوظفــني  - ٥
يتم انتخام سنوياً، ويستشارون يف كافـة العقوبـات التأديبيـة 

اليت متس املستقبل الوظيفي للعاملني فيها. 
 

كندا 
ـــن ٢٠ حمكمــة إداريــة يف كنــدا علــى  يوجـد أكـثر م - ١
املســـتوى االحتـــــادي وحــــده، وعــــدة عشــــرات غريهــــا يف 

املقاطعات. 
وينــص بعضــها دون اآلخــر علــى إمكانيـــة الطعـــن.  - ٢
وجيوز للمحكمة االحتاديـة أن تعيـد النظـر يف قـرارات احملـاكم 
اإلداريـة ، يف حالـة احملـاكم اإلداريـة االحتاديـة، أو جيـوز ذلــك 
ـــة  حملكمـة عليـا مـن حمـاكم املقاطعـات يف حالـة احملـاكم اإلداري

للمقاطعات. 
غري معروفة.   - ٣

يقوم بعض احملاكم العليا بتنفيذ، أو التفكري يف تنفيذ،  - ٤
عمليات بديلة لتسوية املنازعات. 

ملزيد من املعلومات، انظر الصفحات الرئيسـية للجنـة  - ٥
اخلدمـة العامـة بكنـدا، وجملـس العالقـات مـع موظفـي اخلدمـــة 
العامة، وجلنة حقوق اإلنسـان الكنديـة، التاليـة عناوينـها علـى 

الترتيب: 
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تتـوىل احملـاكم العاديـة إقامـة العدالـة اإلداريـة يف إطـــار  - ١
اإلجراءات املدنية. أمـا احملكمـة اإلداريـة العليـا الـيت تعـد وفقـا 
ـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٢) هيئــة مســتقلة يف  للدسـتور (ك
نظام احملاكم، فلم يتم إنشـاؤها بعـد. وتتـوىل احملـاكم اإلداريـة 
مـا يلـــي: (أ) إعــادة النظــر يف مشــروعية القــرارات املشــمولة 
بالنفـاذ بقـوة القـانون الـيت تصدرهـا السـلطات اإلداريـة العامــة 
بناء على دعاوى ترفعها األطراف، وبعـد اسـتنفاد كافـة سـبل 
االنتصــاف القانونيــــة العاديـــة املقبولـــة؛ (ب) وتقريـــر ســـبل 
االنتصـاف القانونيـة مـن القـرارات غـري املشـمولة بالنفـاذ الـــيت 

تصدرها السلطات اإلدارية. 
ــد،  حيـث إن احملكمـة اإلداريـة العليـا غـري موجـودة بع - ٢

فإن احملكمة الدستورية تضطلع بدورها. 
غري متاحة.  - ٣

ـــن احلقــوق  يشـغل وظيفـة أمـني املظـامل مدافـع عـام ع - ٤
يعمـل علـى الدفـاع عـن األشـخاص فيمـا يتصـل بـــاإلجراءات 
ــة  الـيت تتخذهـا اهليئـات الرمسيـة واملؤسسـات األخـرى، يف حال
ـــذه اإلجــراءات مــع القــانون أو تعارضــها مــع  عـدم اتفـاق ه
مبـــادئ الوضـــع الدميقراطـــي والقـــــانوين واإلدارة الرشــــيدة، 
وكذلـك يف حالـة عـدم قيـام هـذه املكـاتب باختـاذ اإلجــراءات 
الواجبـة. والربملـان هـو الـذي ينتخـب املدافـع العـام ملـدة ســت 

سنوات، على أال يكون منتمياً إىل حزب سياسي. 
ـــة  جيــري اإلعــداد حاليــاً إلجــراء إصالحــات جوهري - ٥
ــة  للعدالـة اإلداريـة، ال سـيما عـن طريـق إنشـاء احملكمـة اإلداري

العليا. 

فيجي 
ال توجد حمكمة إدارية وطنية تشكل جزءا من النظام  - ١
القضائي الوطين. واآلليات القائمة، مبا فيـها احملـاكم التأديبيـة، 

خاصة بكل قطاع. 
ـــلطة االســتئناف واإلشــراف  متـارس احملكمـة العليـا س - ٢
علــى احملــاكم ومــا دوــا مــن أشــخاص أو هيئــات تضطلـــع 

بوظائف تنفيذية أو شبه قضائية. 
ال ينطبق.  - ٣

مكتـب أمـني املظـامل (الفصـل ٣ مـــن قوانــني فيجــي)  - ٤
ـــــة (قــــانون  ومكتـــب احملكِّـــم الدائـــم يف املنازعـــات الصناعي
التحكيـم، الفصـل ٣٨ مـن قوانـني فيجـي، وقـانون التوظيــف، 

الفصل ٩٢ من قوانني فيجي). 
ال يوجد يف نظام احملـاكم شـكل رمسـي ملرفـق أو آليـة  - ٥
وساطة. وقــد صـدرت توصيـات يف تقريـر بيـايت لعـام ١٩٩٤ 
بإدخال إصالحات علـى احملـاكم يف فيجـي، قـد تفسـح اـال 

إلنشاء حمكمة إدارية. 
فرنسا 

ـــة هــي حمــاكم أول درجــة العاديــة يف  احملـاكم اإلداري - ١
جمال القضاء اإلداري. 

أنشـــأ قـــــانون ٣١ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٨٧  - ٢
اخلــاص بــإصالح القضــاء اإلداري حمــاكم اســــتئناف إداريـــة 
ــــرارات احملـــاكم  خمتصــة بــالفصل يف الطعــون املقدمــة ضــد ق
اإلداريـة، باسـتثناء الطعـون املتصلـة باســـتغالل الســلطة، علــى 
وجـه التحديـد، للطعـــن يف القوانــني التنظيميــة. ويعــد جملــس 
الدولـة، مـن جانبـــه، مبثابــة حمكمــة النقــض لقــرارات حمــاكم 

االستئناف اإلدارية. 
نسبة قرارات احملكمة اإلدارية اليت طعـن فيـها يف عـام  - ٣

٢٠٠٠ تبلغ ١٥,٣ يف املائة. 
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ونسبة قرارات حمكمة االستئناف اإلدارية اليت رفعـت 
دعاوى نقض بشأا يف عام ٢٠٠٠ تبلغ ١١,٤ يف املائة. 

تشكل عمليات الصلح والوساطة والتوفيق والتحكيم  - ٤
يف القانون الفرنسي أساليب بديلة لتسـوية املنازعـات اإلداريـة 

بالطرق غري الرمسية. 
تشهد فعالية العدالة اإلدارية منذ بضع سنوات تعزيـزا  - ٥
مشــهودًا. ويســهم قــانون ٣٠ حزيــران/يونيــــه ٢٠٠٠ عـــن 
اإلجراءات اإلداية املستعجلة موجزة يف هـذا التطـور بقـدر مـا 
يســهم فيــه قــانون ١٢ نيســان/أبريــــل ٢٠٠٠ عـــن حقـــوق 

املواطنني املتصلة بعالقام مع اإلدارات. 
أملانيا 

١ و٢ - إن إقامـة العـدل يف مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة موزعــة 
ــــة أول درجـــة،  بــني ثــالث هيئــات. تشــكل احملــاكم اإلداري
وتشكل احملاكم اإلداريـة العليـا ثـاين درجـة، وتشـكل احملكمـة 
اإلداريــة االحتاديــة أعلــى درجــة. وجيــــوز عـــرض القـــرارات 
الصادرة يف الدرجة الدنيا على اهليئات العليا لكي تعيـد النظـر 

فيها. 
فيمــا يتعلــق بالدعــاوى الــيت فصلــت فيــــها احملـــاكم  - ٣
اإلداريـة بـإصدار حكـم، تبلـغ نسـبة الطعـون يف أملانيـا حـــوايل 
٥٠ يف املائـة. غـري أن النسـبة ال تتعـدى ١٥ يف املائـة يف حالــة 
حتديـد عـدد الطعـون مقارنـة بعـدد القضايـا الـيت نظـــرت فيــها 
حماكم أول درجة اإلدارية. ومن بني القضايا اليت نظــرت فيـها 
احملاكم اإلدارية العليا، حيال مـا يقـرب مـن ١٠ يف املائـة منـها 

إىل احملكمة اإلدارية االحتادية. 
ــــاين علـــى  ال ينــص قــانون اإلجــراءات اإلداريــة األمل - ٤
إجـراءات رمسيـة بديلـة لتسـوية املنازعـــات، مثــل الوســاطة أو 
ــــواز حـــدوث  التحكيــم أو تكليــف أمــني للمظــامل، رغــم ج
الوســاطة أثنــاء املراحــل غــري الرمسيــة مــن اإلجـــراء اإلداري. 
ويعــزى هــذا أساســاً إىل اعتيــاد الســــلطات عقـــد جلســـات 

ـــة، مث  اسـتماع شـاملة مـن أجـل حتديـد مصـاحل األطـراف املعني
التوصـل إىل قـرار إداري علـى أساسـها. وتوجـد يف الواليـــات 
خيارات بديلة إضافية لتسـوية املنازعـات اإلداريـة، منـها أمـني 

املظامل. 
إيطاليا 

يقـوم نظـام إقامـة العـــدل يف إيطاليــا علــى اختصــاص  - ١
مزدوج: السلطة القضائيـة العاديـة (احملـاكم االبتدائيـة وحمـاكم 
االســتئناف) والســلطة القضائيــة اإلداريــة (احملــــاكم اإلداريـــة 
ـــة (رومــا) أو جملــس العدالــة اإلداريــة  اإلقليميـة وجملـس الدول
(منطقة صقلية)). وباإلضافـة إىل ذلـك، يوجـد بعـض اهليئـات 
ـــوان  اإلداريــة اخلاصــة، حيــدد القــانون اختصاصاــا (مثــل دي
ــــة، وجلـــان  احملاســبة، وحمكمــة امليــاه اخلاضعــة للملكيــة العام

الضرائب، وما إىل ذلك). 
ميكن عرض القرارات الـيت تصدرهـا احملـاكم اإلداريـة  - ٢
اإلقليمية على جملس الدولـة أو جملـس العدالـة اإلداريـة للطعـن 

فيها على مستوى ثاين درجة. 
كانت نسبة الطعون املرفوعة إىل جملس الدولة خـالل  - ٣

الفترة ١٩٨٢-٢٠٠١ حوايل ١١ يف املائة. 
تتمثـل احللـول البديلـــة املمكنــة للطعــون القضائيــة يف  - ٤
التســوية الوقائيــة للمنازعــات احملتملــــة مـــن خـــالل التوفيـــق 
والصلح، ويعد التحكيم أكثر هــذه األدوات اسـتخداما. كمـا 
أن هنـاك مؤسسـة أمـني املظـامل الـيت أعـاد القـانون ١٢٧ لعـــام 

١٩٩٧ هيكلتها. 
يرسـي قـانون ٢٠٥ املــؤرخ ٢١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠  - ٥
الذي مت سنه مؤخـرا أحكامـاً جديـدة للعدالـة اإلداريـة ـدف 

إىل تبسيط اإلجراءات اإلدارية وترشيدها. 
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اليابان 
ال توجــد حمكمــة إداريــة كمحكمــة خاصــة ختضــــع  - ١
لسـلطة اجلـهاز اإلداري. ولكـــن يوجــد قــانون خــاص يتعلــق 

باملنازعات املتعلقة بالقرارات اإلدارية. 
يعتـرب الطعـن أمـام احملـاكم القضائيـة يف القـرارات الــيت  - ٢
يصدرهـا اجلـهاز اإلداري مسـألة أساسـية. والدســـتور اليابــاين 

حيظر على اجلهاز اإلداري إصدار قرارات ائية. 
غــري متاحــة، حيــث تتــــوىل جـــهات خمتلفـــة جتميـــع  - ٣

البيانات. 
تشـمل األسـاليب البديلـة لتسـوية املنازعـات الوســاطة  - ٤

والتحكيم. 
لكسمربغ 

تفصــل احملكمـــة اإلداريــة للكســمربغ الــيت أنشــــئت  - ١
مبوجـب قـانون ٧ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٦ يف الطعــون 
املرفوعــة بســــبب عـــدم االختصـــاص، أو اســـتغالل الســـلطة 
وإساءة استخدامها، أو انتهاك القانون أو النصوص املوضوعـة 
ـــرارات اإلداريــة  حلمايـة املصـاحل اخلاصـة، السـتئناف مجيـع الق
ذات الطابع الفردي أو التنظيمـي الـيت ال تتـاح هلـا أيـة وسـيلة 

استئناف أخرى. 
ميكن رفع دعـوى االسـتئناف أمـام احملكمـة اإلداريـة،  - ٢
ما مل ينص القـانون علـى غـري ذلـك. ويف حـاالت معينـة نـص 
عليــها القــانون، تفصــل احملكمــة اإلداريــة يف الدعــوى علــــى 

الدرجتني األوىل والنهائية. 
حيال حنو ٢٣ يف املائة من الدعاوى إىل االستئناف.  - ٣

تتوفر نظرياً إمكانية حل هذه اخلالفـات بـالطرق غـري  - ٤
الرمسيـة بنـاء علـى قـرار مـن القـاضي. ولكـن نـادرا مـا حيـــدث 
ـــع اإلجــراءات الكتابيــة يف  ذلـك يف الواقـع العملـي، حيـث تتب

تسوية هذه الفئة من اخلالفات. 

ال جيوز من حيث املبدأ رفـع اسـتئناف ضـد أي قـرار  - ٥
إال للفــرد أو اجلماعــة الــيت صــدر يف حقــــها القـــرار اإلداري 

الفردي. 
املكسيك 

احملكمة االحتادية للعدالة اإلدارية والضريبية، واحملكمة  - ١
اإلداريــة (علــى الصعيــد احمللــي)، واحملكمــة العقاريــة العليــــا. 
واحملكمــة االحتاديــة للتوفيــق والتحكيـــم، بالنســـبة للرتاعـــات 

العمالية. 
تنـص القوانـني الناظمـة لكـل حمكمـة علـــى الطعــن يف  - ٢
قـرارات الدرجـــة األوىل الــيت تصدرهــا الغالبيــة العظمــى مــن 
احملاكم اإلدارية. وفيما عدا ذلك، جيوز رفـع االسـتئناف أمـام 
�احملكمة اجلماعية الدورية التابعـة للهيئـة القضائيـة االحتاديـة� 
باسـتثناء احملـاكم اخلاضعـة لقـانون �حـــق احلمايــة� (العفــو). 
وقــرارات احملكمــة العليــا ملزمــة يف دعــاوى قــانون العمــــل، 
ــــرارات الـــس القضـــائي االحتـــادي يف القضايـــا  وكذلــك ق

األخرى. 
غري متاحة.  - ٣

ال توجد أساليب بديلة لتسوية املنازعات.  - ٤
هولندا 

توجد بالفعل حمكمة إدارية .  - ١
توجــد ثــالث حمــاكم اســتئناف (حســــب موضـــوع  - ٢

القضية). 
حيال حنو ٨ يف املائة من القضايا إىل االستئناف.  - ٣

توجد أيضاً أساليب بديلة لتسويةاملنازعات.  - ٤
يوجد يف هولندا قانون إداري عام جيري تطبيقه علـى  - ٥
مراحل. ويتمثل نظام االستئناف احلايل يف االعتراض اإللزامي 
أمـام الســـلطة اإلداريــة الــيت أصــدرت القــرار، فيتعــني عليــها 
عندئـذ أن تعيـد النظـر يف القضيـــة وأن تصــدر قــرارًا جديــدًا. 
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وجيب وضع أية معلومات جديدة يف االعتبـار (قـرار جيـب مـا 
قبله). فإن مل يرض مقدم االعتراض عـن القـرار اجلديـد، جـاز 
لــه أن يرفــع القضيــة إىل احملكمــة. ولكــل احملــاكم العامــــة يف 
هولندا دائرة خاصة للقرارات اإلدارية. كما ميكـن لألفـراد أن 
يعرضوا قضاياهم يف حالة عدم قيام السلطة احلكومية بـإصدار 

قرار يف املوعد املقرر. 
رومانيا 

وفقــــا للقــــانون رقــــم ١٩٩٠/٢٩، جيــــوز عـــــرض  - ١
اخلالفـات اإلداريـة علـى احملكمــة اإلقليميــة احملليــة أو احملكمــة 
اإلقليمية لبوخارست، يف نطاق املنطقة اجلغرافية اليت يقع فيها 

مقر إقامة املدعي. 
ـــرة ١  جيـوز اسـتئناف القـرارات املتخـذة يف إطـار الفق - ٢
أمـام حمكمـة االسـتئناف املختصـة. وجيـــوز رفــع قــرار حمكمــة 
االسـتئناف إىل حمكمـة العـدل العليـا لعرضـــه عليــها يف خــالل 

١٥ يوماً من اإلخطار بذلك. 
غري متاحة.  - ٣

ال توجــد إجــــراءات للوســـاطة أو التوفيـــق بـــالطرق  - ٤
الرمسية. 

جنوب أفريقيا 
ينص دستور جنوب أفريقيـا علـى أن لكـل فـرد احلـق  - ١
يف إجراءات إدارية مشروعة ومعقولة وسليمة إجرائيـا. وعلـى 
التشـريعات الوطنيـة أن تنـص علـى إعـادة النظــر يف القــرارات 
اإلداريـة أمـام حمـاكم أول درجـة، أو، حسـب االقتضـاء، أمــام 
حمكمـة اسـتئناف مســـتقلة وحمــايدة. وقــد ســن قــانون تعزيــز 
العدالة اإلدارية لعام ٢٠٠٠ مبا يتفق مع اشتراطات الدستور. 
انتظارًا لسن القواعد اإلجرائيـة املنظمـة إلعـادة النظـر  - ٢
مبوجب قانون تعزيز العدالـة اإلداريـة، جيـب أن ترفـع دعـاوى 
ـــــام احملــــاكم العليــــا أو احملكمــــة  إعـــادة النظـــر القضـــائي أم

الدستورية. 

غري متاحة.  - ٣
ينص قانون التحكيم لعام ١٩٦٥ على إجــراء تسـوية  - ٤
املنازعــات بــالتحكيم. وينــص قــانون عالقــات العمــل لعــــام 
١٩٦٥ علــى إجــراءات بســيطة لتســوية املنازعــات يف جمـــال 
العمـل مـــن خــالل عمليــات قانونيــة مــن التوفيــق والوســاطة 
والتحكيـم (جلنـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم)، ومـن خــالل 
دوائر مستقلة لتسوية املنازعات باألساليب البديلة. كما يعترب 
قانون عالقات العمل حمكمة العمال وحمكمة استئناف العمال 

حمكمتني علييتني. 
قبـل عـرض القـرارات اإلداريـــة علــى احملكمــة، جيــب  - ٥
ــــل لقـــاعدة "اســـتنفاد ســـبل  علــى الشــخص املتضــرر أن ميتث
االنتصاف الداخلية" املنصوص عليـها يف قـانون تعزيـز العدالـة 
اإلدارية. وهذا يعــين أنـه حيثمـا حـدد القـانون إجـراءات تتيـح 
للفـرد إعـادة النظـــر يف قــرار لــإلدارة أو الطعــن فيــه، وجــب 
ــــك الشـــخص إىل  اســتخدام هــذه اإلجــراءات قبــل جلــوء ذل
ــــك أن يطلـــب إعـــادة النظـــر  احملكمــة. وال جيــوز للفــرد بذل

القضائية إال كمالذ أخري. 
سويسرا 

جيـــوز عـــرض القـــرارات اإلداريـــــة الــــيت تصدرهــــا  - ١
الســلطات، ســواء علــــى مســـتوى الكانتونـــات أو مســـتوى 

االحتاد، على حمكمة أحكامها ائية. 
وميكـن مـن حيـث املبـدأ رفـع األحكـام الصـادرة عـــن  - ٢
ــا  احملـاكم اإلداريـة للكانتونـات إىل احملكمـة االحتاديـة، طاملـا أ
صدرت (أو كان ينبغي أن تصـدر) اسـتنادًا إىل القـانون العـام 
االحتادي. وبالنسبة للحـاالت األخـرى، تكـون األحكـام الـيت 
ــــا احملكمـــة  تصدرهــا حمــاكم الكانتونــات أحكامــا ائيــة. أم
االحتادية، فتصدر أحكامها كهيئة عليا. وجتري حالياً مراجعـة 
كاملـة لتنظيـم اجلـهاز القضـائي االحتـادي. ومـن بـني أهـــداف 
هذه املراجعة إنشاء حمكمة إدارية احتادية جديـدة لتكـون هيئـة 
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ســابقة للمحكمــة االحتاديــة. ومبجــرد وضــع هــذا اإلصـــالح 
موضع التنفيذ، ستتوفر هيئتان للطعـن علـى الصعيـد االحتـادي 

للبت يف اخلالفات اإلدارية. 
نسـب األحكـام املرفوعـــة إىل احملكمــة االحتاديــة غــري  - ٣
متوفـرة. غـري أنـه يقـدر أن دعـاوى الطعـن ترفـــع ملــا بــني ١٠ 

و٢٠ يف املائة من احلاالت. 
ال توجـد حاليـا يف سويسـرا أيـة آليـة خمتصـــة بتســوية  - ٤
ـــــة بــــالطرق غــــري الرمسيــــة. وإن كــــانت  املنازعـــات اإلداري

كوميونات وكانتونات معينة تعترف مبؤسسة أمني املظامل. 
يشتمل الدستور االحتادي على ضمان بـالعرض علـى  - ٥
القضاة، وهذا الضمان مينح املواطنات واملواطنني حقاً أساسـياً 
يف أن تتوىل حمكمة مستقلة الفصـل يف قضايـاهم (مبـا يف ذلـك 

اخلالفات اإلدارية). 
اجلمهورية العربية السورية 

توجـد مرحلتـان مـن القضـاء اإلداري ميكـن خالهلمـــا  - ١
لألفـراد الذيـن يتنـازعون شـرعية القـرارات اإلداريـة أن يرفعــوا 

دعاوى طعن يف هذه القرارات. 
جملس الدولة هو أعلى هيئة للطعن.  - ٢

حيال حنو ٣٠ يف املائة من القضايا إىل اهليئات العليا.  - ٣
ال توجد أساليب بديلة لتسوية املنازعات.  - ٤

للمحكمة اإلدارية احلق يف البت فيمـا إذا كـان جيـوز  - ٥
احتفاظ املوظف بوظيفته أم ال انتظارًا لظهور النتيجـة النهائيـة 

للقضية. 
الواليات املتحدة األمريكية 

توجد عدة حمافل أمام املوظفني احلكوميني االحتـاديني  - ١
ـــهم، منــها جملــس محايــة نظــم  لطـرح املنازعـات املتصلـة بعمل
اجلـدارة (www.mspb.gov) الـذي يتمتـع بصالحيــات واســعة 
يف املنازعات الناشئة عن اإلجـراءات الـيت يتعـرض هلـا موظفـو 

اخلدمة املدنية (مثل :إاء اخلدمة، وإنزال الدرجة أو اإليقـاف 
عن العمل ألكـثر مـن ١٤ يومـاً)؛ ومكتـب املستشـار اخلـاص 
ـــــه مــــن  (www.osc.gov) الـــذي حيقـــق فيمـــا يدعـــي ارتكاب
ممارسـات حمظـورة علـى املوظفـني، كأعمـــال االنتقــام بســبب 
ـــائق، ويتــوىل تنفيــذ التشــريعات املتصلــة بأنشــطة  إفشـاء احلق
املوظفـــــني السياســـــــية؛ وجلنــــــة تكــــــافؤ فــــــرص العمــــــل 
(www.eeoc.gov) املختصــــة بادعــــاءات التميــــيز؛ وســــــلطة 
عالقــات العمــل االحتاديــة (www.flra.gov) الــــيت تفصـــل يف 

الشكاوى من املمارسات غري العادلة يف جمال العمل. 
جيوز رفع الطعون كما يلي:  - ٢

جملـس محايـة نظـم اجلـدارة: أمـام حمكمـة االسـتئناف االحتاديــة 
واحملكمة العليا 

ومكتب املستشار اخلاص: أمام حمكمة االستئناف االحتادية 
وجلنـة تكـــافؤ فــرص العمــل: مــن خــالل إعــادة احملاكمــة يف 
احملكمـة احملليـة االحتاديـة، مث يف حمكمــة االســتئناف االحتاديــة، 

وأخريًا يف احملكمة العليا 
وسلطة عالقات العمل االحتادية: حمكمة االستئناف االحتادية 

هنـاك �عـدد معقـول� مـن القضايـا الـــيت ترفــع أمــام  - ٣
سـلطات الطعـن. وميكـن معرفـة املزيـــد مــن التفــاصيل بزيــارة 
ـــع حمكمــة االســتئناف  مواقـع اإلنـترنت املذكـورة أعـاله وموق

ــــــــا  االحتاديــــــة (www.fedcir.gov) وموقــــــع احملكمــــــة العلي
 .(www.supremecourtus.gov)

آليـات تسـوية املنازعـات البديلـة (الوســـاطة يف املقــام  - ٤
األول) متاحـة يف معظـم اهليئـات املذكـورة أعـاله، إذا وافقــت 

األطراف عليها، كما أا متوفرة على مستوى احملاكم. 
تبني بوضوح الردود الـيت تلقاهـا املفتشـان أن هيئـات  - ٦٨
االستئناف العليا موجودة يف معظم البلدان للطعن يف قـرارات 
احملــاكم اإلداريــة. وميكــــن أيضـــاً مالحظـــة أن بقيـــة الـــدول 
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األعضاء تعتزم إنشاء هيئـات قضائيـة مـن هـذا النـوع. وتكـاد 
الدول كلها تعترف بأمهيــة التفـاوض والوسـاطة قبـل التنـازع. 
ويرحب املفتشان، يف هذا الصدد، بإنشاء وظيفة أمـني املظـامل 
باألمانة العامة لألمم املتحدة، كمـا أوصيـا بذلـك يف تقريرمهـا 
السابق (A/55/57). ويؤمل يف أن يسهم إرسـاء هـذه الوظيفـة 
اليت سيشغلها على أساس التفـرغ موظـف رفيـع املسـتوى مـن 
الفئة الفنية يف إقامة العدل بطريقة أفضل، فلطاملـا عـانت إقامـة 
العــدل وال زالــت تعــاين إىل اليــوم مــــن العديـــد مـــن أوجـــه 
القصـور. ومـع األخـذ يف احلسـبان أن احملكمـة اإلداريـة لألمــم 
ـــم، يتضــح  املتحـدة وحدهـا أصـدرت أكـثر مـن ٠٠٠ ١ حك
بالتـأكيد أن هنـاك مـا يـربر تعزيـز عمليـة إقامـة العـــدل داخــل 

مؤسسات منظومة األمم املتحدة.  
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املرفق ألف 
قائمة املنظمات الدولية اليت تعـترف باختصـاص احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة 

العمل الدولية 
منظمة العمل الدولية، مبا فيها املركز الدويل للتدريب  ¦

منظمة الصحة العاملية، مبا فيها منظمة الصحة للبلدان األمريكية   ¦

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)  ¦

االحتاد الدويل لالتصاالت  ¦

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  ¦

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)  ¦

املنظمة األوروبية للبحوث النووية  ¦

منظمة التجارة العاملية  ¦

الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ¦

املنظمة العاملية للملكية الفكرية  ¦

املنظمة األوروبية لسالمة املالحة اجلوية  ¦

االحتاد الربيدي العاملي  ¦

املرصد اجلنويب األورويب  ¦

الس احلكومي الدويل للبلدان املصدرة للنحاس  ¦

الرابطة األوروبية للتجارة احلرة  ¦

االحتاد الربملاين الدويل  ¦

املخترب األورويب لعلم األحياء اجلزيئي  ¦

املنظمة العاملية للسياحة  ¦

املنظمة األوروبية لرباءات االختراع  ¦

املركز األفريقي للتدريب والبحث يف ميدان اإلدارة اإلمنائية  ¦

املنظمة احلكومية للنقل الدويل بالسكك احلديدية  ¦
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املركز الدويل لتسجيل املسلسالت  ¦

املكتب الدويل لألوبئة احليوانية  ¦

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  ¦

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)  ¦

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  ¦

االحتاد الدويل حلماية األنواع اجلديدة من النباتات  ¦

جملس التعاون اجلمركي  ¦

حمكمة العدل للرابطة األوروبية للتجارة احلرة  ¦

سلطة املراقبة التابعة للرابطة األوروبية للتجارة احلرة  ¦

الدائرة الدولية للبحوث الزراعية الوطنية  ¦

املنظمة الدولية للهجرة  ¦

املركز الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا األحيائية  ¦

منظمة حظر األسلحة الكيميائية  ¦

املنظمة اهليدروغرافية الدولية  ¦

مؤمتر ميثاق الطاقة  ¦

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر  ¦

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  ¦

منظمة أوروبا والبحر األبيض املتوسط حلماية النباتات  ¦

املعهد الدويل للموارد الوراثية النباتية  ¦
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املرفق باء 
قائمة املنظمات اليت تعترف باختصاص احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة 

األمم املتحدة مبا فيها:  ¦

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  -

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)  -
صندوق األمم املتحدة للسكان  -

حمكمة العدل الدولية  -
املنظمة البحرية الدولية  ¦

منظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو)  ¦

 


