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 الدورة الثانية والستون
 من جدول األعمال١٣٧ و ١٢٨البندان 
 ٢٠٠٩–٢٠٠٨ة الربناجمية لفترة السنتني امليزاني

   قامة العدل يف األمم املتحدةإ
 إقامة العدل  
 تقرير األمني العام  

 
 موجز 

 األساســي للنظــام اجلديــد اإلطــار ،٦٢/٢٢٨ هــاقرارمبوجــب  ، اجلمعيــة العامــةأنــشأت 
.  تـوفري مزيـد مـن املعلومـات بـشأن عـدد مـن املـسائل        ت فيهوطلبيف األمم املتحدة   العدل  إلقامة  
، لكـي   اجلمعيـة العامـة  علـى حنـو مـا طلبتـه     مزيدا مـن املعلومـات والتوصـيات،   هذا التقرير ويوفر  

وقـد وردت تفاصـيل بـشأن عـدد     . جلزء الثاين من دورهتا الثانية والـستني املـستأنفة      تنظر فيها يف ا   
 األمـم املتحـدة للمنازعـات وحمكمـة     ةبنود املطلوبة يف مشروعي النظامني األساسـيني حملكمـ  من ال 

ويتضمن التقرير . ول والثاين بوصفهما املرفقني األ هبذا التقرير  ، املرفقني األمم املتحدة لالستئناف  
 اجلزء ضافية عن فئات األفراد من غري املوظفني، ويوفر مزيدا من التفاصيل بشأن أداء           إمعلومات  

ــم املتحــدة للمنازعــات وحمكمــة        ــة األم ــشمل حمكم ــذي ي ــن النظــام ال ــم املتحــدة  الرمســي م األم
كما يناقش التقرير التدابري االنتقالية، مبا يف ذلك اآلثار املتعلقة باملوارد، الـيت سـيلزم               . لالستئناف

 الـذي  ، اجلديـد مـن النظـام احلـايل للعـدل الـداخلي إىل النظـام           لالنتقال بسالسة   توفريها للمنظمة   
الـواردة  وتتـضمن املعلومـات     . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١أن يكون قد مت أنشاؤه حبلول       يتوقع  

ومــشروعا النظــامني األساســيني إســهامات مقدمــة مــن ممثلــي املــوظفني الــذين مت يف هــذا التقريــر 
 الثامنــة يف الــدورةأنــشئ التــشاور معهــم مــن خــالل فريــق االتــصال املعــين بإقامــة العــدل، الــذي  

تعتمـد مـشروعي   أن ويطلب إىل اجلمعية العامـة   . والعشرين للجنة التنسيق بني املوظفني واإلدارة     
 توافـق علـى التـدابري االنتقاليـة       وأن  النظامني األساسـيني حملكمـة املنازعـات وحمكمـة االسـتئناف،            

 .دوالر ١ ٧٢٩ ١٠٠ اليت تبلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨رد ذات الصلة لفترة السنتني  واملوااملقترحة
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 املقدمة -أوال  
 نظاما جديدا إلقامة العدل يتـسم        أن تنشئ  ٦١/٢٦١ العامة يف قرارها     قررت اجلمعية  - ١

وز  ينفـذ يف موعـد ال يتجـا        أنباالستقاللية والشفافية واملهنية وكفاية املوارد والالمركزية علـى         
وقدم األمني العام تفاصيل إضافية بـشأن النظـام اجلديـد املقتـرح يف       . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

وأثنــاء . ، الــذي تــضمن أيــضا اآلثــار املاليــة التفــصيلية )A/62/294( بــشأن إقامــة العــدل تقريــره
يـر،  التقرذلـك   الدورة الثانية والستني للجمعية العامة، نظـرت اللجنتـان اخلامـسة والـسادسة يف               

 .حيث ركزت اللجنة السادسة على اجلوانب القانونية للنظام اجلديد
يــستجيب أن  ٦٢/٥١٩ مقررهــا مبوجــب،  إىل األمــني العــاموطلبــت اجلمعيــة العامــة  - ٢

اللجنــة الــيت أصــدرهتا ســتنتاجات اال بتــوفري مزيــد مــن املعلومــات الــواردة يف   املتعلقــةللطلبــات
لتلــك الطلبــات يف واســتجاب األمــني العــام . )ذييل األول، التــ، املرفــقA/C.5/62/11 (الــسادسة
يف العــدل املعنيــة بإقامــة  ســتنظر فيــه اللجنــة املخصــصة  ،)Corr.1 و A/62/748 ( مــستقلتقريــر

 . ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان٢٤إىل  ١٠يف الفترة من األمم املتحدة 
م اجلديـد    األساسـي للنظـا    اإلطـار  ،٦٢/٢٢٨ اهـا قرارمبوجـب   اجلمعية العامة   وأنشأت   - ٣

هـذا التقريـر    ويـوفر   . إلقامة العدل وطلبت توفري مزيد مـن املعلومـات بـشأن عـدد مـن املـسائل                
 يف اجلـزء الثـاين مـن        اللنظـر فيهـ   مزيدا من املعلومـات والتوصـيات علـى حنـو مـا طلبتـه اجلمعيـة                 

 أن يفيـد    الـيت طلـب إىل األمـني العـام        عدد من البنود    ورد  وقد  . دورهتا الثانية والستني املستأنفة   
يف مـشروعي النظـامني األساسـيني حملكمـة األمـم املتحـدة للمنازعـات وحمكمـة         عنها يف تقريـره   

 . حتديدا يف القرارذكرهتما اجلمعية ، الذين األمم املتحدة لالستئناف
 يف تقريــره ٦٢/٢٢٨وسيــستجيب األمــني العــام للطلبــات األخــرى الــواردة يف القــرار  - ٤

الثالثـة والـستني بـشأن إقامـة العـدل، مبـا يف ذلـك                العامـة يف دورهتـا       اجلمعيـة الذي سـيقدمه إىل     
والتـدابري املتخـذة     ؛)١٩الفقـرة    ( املسائل املتـصلة مبكتـب تقـدمي املـساعدة القانونيـة للمـوظفني            

ــة   ــسائل العامــ ــة املــ ــرة  (ملعاجلــ ــتني  )٣٢الفقــ ــي احملكمــ ــصاصات قلمــ ــرة  (؛ واختــ  )٤٨الفقــ
؛ واخليــارات املمكنــة لتفــويض ســلطة ))أ( ٦٧الفقــرة  (مــني املظــاملواالختــصاصات املنقحــة أل

؛ وآليـات تنحيـة     ))ب( ٦٧الفقـرة    (؛ وترتيبات تقاسم التكـاليف    )٤٩الفقرة   (التدابري التأديبية 
؛ والكيفية الـيت ميكـن هبـا لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت              ))ج( ٦٧الفقرة   (القضاة رمسيا 

 ).٧١ة الفقر( حتسن أداء نظام إقامة العدل أن
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 نطاق النظام اجلديد إلقامة العدل -ثانيا  
، طلبــت اجلمعيــة العامــة تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن نطــاق    ٦٢/٢٢٨يف القــرار  - ٥

وطلبت كذلك توفري معلومـات عـن فئـات األفـراد مـن           ) ٨الفقرة   (النظام اجلديد إلقامة العدل   
تـسوية  ”  آليات أخرى ميكن توخيها لــ      ليات تسوية املنازعات املتاحة هلم وأي     آغري املوظفني و  

 ).٦٦الفقرة  (األفراد من غري املوظفنيمن فئات تلك اللفائدة  “املنازعات بفعالية وكفاءة
 

 النطاق املقترح للنظام اجلديد  -ألف  
،  من مشروع النظـام األساسـي      ٣ملادة  يرد نطاق حمكمة األمم املتحدة للمنازعات يف ا        - ٦
رفـع دعـوى أمـام حمكمـة     التالني  أنه جيوز لكل من األفراد   ٣ وحتدد املادة    .)األولاملرفق  انظر  (

 :املنازعات
 موظفو األمم املتحدة مبا يف ذلك صناديقها وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستقلة؛ )أ( 
موظفــو األمــم املتحــدة الــسابقون، مبــا يف ذلــك صــناديقها وبراجمهــا اخلاضــعة    )ب( 

 إلدارة مستقلة؛
رفـع دعـوى باسـم موظـف عـاجز أو متـوف مـن مـوظفي األمـم              أي شخص ي   )ج( 

 املتحدة، مبا يف ذلك صناديقها وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستقلة؛
 لألمانـة العامـة    يقـدمها  كل من يقـوم بـأداء عمـل عـن طريـق خدمـة شخـصية                )د( 

 عـني  ة إلدارة مستقلة، مهما كان نوع العقد الذي       علألمم املتحدة أو صناديقها وبراجمها اخلاض     
 :مبوجبه، باستثناء املنتمني للفئات التالية

 ؛يف عمليات حفظ السالمالعاملون العسكريون أو أفراد الشرطة  ‘١’ 
 ؛)خبالف متطوعي األمم املتحدة(املتطوعون  ‘٢’ 
 ؛املتدربون الداخليون ‘٣’ 
 قابل؛النوع الثاين من األفراد املقدمني دون م ‘٤’ 
ال يقترنوا بتوريد سلع أو تقـدمي خـدمات خـارج           األشخاص الذين يؤدون عم    ‘٥’ 

أو متعهـد أو    نطاق خدمتهم الشخـصية أو عمـال بعقـد دخلـوا فيـه مـع مـورد                  
 شركة خدمات استشارية؛

ــا مبوجـــب البنـــد    )هـ(  ــة للمـــوظفني معتـــرف هبـ ــام ) ب (١-٨أي رابطـ مـــن النظـ
 .األساسي ملوظفي األمم املتحدة
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 ري املوظفنياملسائل املتصلة باألفراد من غ -باء  
: عـن العامة إىل األمـني العـام أن يقـدم معلومـات             ، طلبت اجلمعية  ٦٢/٢٢٨ القرار   يف - ٧
أنــواع  )ج(آليــات تــسوية املنازعــات املتاحــة هلــم؛ ) ب(فئــات األفــراد مــن غــري املــوظفني؛ ) أ(

تلــك  واهليئــات القانونيــة املختــصة بــالنظر يف     تلــكالتظلمــات املقدمــة مــن فئــات املــوظفني    
املسائل لكل فئة مـن فئـات األفـراد          أدناه تلك    ٥ إىل   ١األجزاء الفرعية من    تناول  تو. عاوىالد

 .املوظفني من غري
 

 االستشاريون وفرادى املتعاقدين - ١ 
 وصف الفئة )أ( 

 مــن األمــر ١ يف الفــرع األدوار الــيت يقــوم هبــا االستــشاريون وفــرادى املتعاقــدين  تــرد  - ٨
 :النحو التايل على ST/AI/1999/7اإلداري 
االستشاري هو فرد معترف به كحجة أو أخصائي يف ميـدان معـني،           )أ(”  

خـدمات  تقـدمي   مشورة أو   بإسداء  عقد مؤقت ليقوم    وجب  ترتبط معه األمم املتحدة مب    
 ؛استشارية لألمانة العامة

املتعاقـد الفـرد هـو أحــد األفـراد الـذين تـرتبط هبــم املنظمـة مـن وقــت          )ب(  
تتعلـق بـأداء مهمـة أو    معارف  أو مهارات أو ات مؤقت لتوفري خرب  آلخر مبوجب عقد  

 .“عمل حمددين لقاء دفع أتعاب شاملة
وجيــب أال يقــوم االستــشاريون بــأداء وظــائف املــوظفني، أو تكــون هلــم أي مــسؤولية    - ٩

وظفي األمـم   مبوجب النظـامني األساسـي واإلداري ملـ       “ موظفني”فهم ليسو   . متثيلية أو إشرافية  
ومع ذلـك جيـوز   . “اوحصاناهتاألمم املتحدة اتفاقية امتيازات  ألغراض  نيلومسؤ” ة وال املتحد

ــراد مركــز     ــدين األف ــشاريني واملتعاق ــام اخلــرباء ”مــنح االست ــائمني مبه ــادة  “ الق  ٢٢مبوجــب امل
 .االتفاقية من
ــا     - ١٠ ــرد أحكامهـ ــود تـ ــراد مبوجـــب عقـ ــدين األفـ ــتم االرتبـــاط باالستـــشاريني واملتعاقـ ويـ

يف العقــود اخلاصــة كمــا ُيــنص . ST/AI/1999/7مــن األمــر اإلداري  يف املرفــق ألــف وشــروطها
علــى أحكــام وشــروط خدمــة   املطبقــة علــيهمالــشروط العامــة أو شــروط اخلدمــةبكــل منــهم و

ــراد  ــدين مبوجــب عقــود خدمــة واتفاقــات اخلدمــة اخلاصــة    األف ــستخدمها بعــض  (املتعاق الــيت ت
  .الصناديق والربامج
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 سوية املنازعاتآليات ت )ب( 
أو دمات االستـشاريني    املنـصوص عليهـا يف العقـود املتعلقـة خبـ          مبوجب الشروط العامة     - ١١

 ُتعـاجل أوال املنازعـات الناشـئة عـن          ،)، املرفـق  ST/AI/1999/7/Amend.1انظر  (املتعاقدين األفراد   
لوديــة مبــا يف األحكــام التعاقديــة لالستــشاريني واملتعاقــدين األفــراد مــن خــالل جهــود التــسوية ا

.  للتوفيـق )ترالياألونـس (قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الـدويل  التوفيق وفقا ل ذلك  
أن حييـل املـسألة    الوسـائل جيـوز ألي مـن الطـرفني    تلـك  تسوية الـرتاع مـن خـالل    يتسن وإذا مل   

د الـذين يـتم     ألفـرا ل أيـضا بالنـسبة    للتحكيم ويصدق ذلك   )١(ترالياألونس قواعدوفقا ل لتحكيم  ل
 ).تستخدمها بعض الصناديق والربامجاليت (االرتباط هبم مبوجب عقود اخلدمة 

هبـم  املـرتبط   وأغلبية املنازعـات الـيت تـشمل االستـشاريني واملتعاقـدين األفـراد واألفـراد                 - ١٢
 .مبوجب عقود اخلدمة ميكن تسويتها بصورة ودية يف املرحلة األولية غري الرمسية

وقد يرجع ذلـك    .  تستخدم املصاحلة كوسيلة لالنتصاف من أي من الطرفني        ونادرا ما  - ١٣
إىل أن املــصاحلة ليــست ملزمــة للطــرفني، ممــا يــؤدي إىل اإلحــساس بــأن العمليــة ال تــضيف          

 .ُتذكر قيمة
وعـدد  . أما التحكيم، فُيلجأ إليه بوصفه املالذ األخري عندما تفشل مفاوضات التـسوية            - ١٤

 ١٩٩٦ يعـــامبـــني وخـــالل الفتـــرة . املـــستوىذلـــك ت ُيـــصعد إىل قليـــل جـــدا مـــن املنازعـــا
من االستـشاريني واملتعاقـدين   مطالبة مقدمة  ١٦، أُحيل إىل مكتب الشؤون القانونية   ٢٠٠٦ و

 .)٢٠، الفقرة A/62/294انظر  (إىل التحكيم سوى اثنتان فقطمنها األفراد مل تذهب 
تعاقـدون األفـراد برفـع دعـاوى لـدى          وقد حدثت حـاالت قـام فيهـا االستـشاريون وامل           - ١٥

 وحيثمـا ترفـع تلـك القـضايا بالتـشاور مـع مكتـب الـشؤون القانونيـة،                   .احملاكم الوطنية مباشرة  
، مــع القــضايارد هــذه بــحــصانة املنظمــة أن تؤكــد  الــسلطات احملليــة  مــنفــإن املنظمــة تطلــب 

نازعـات املنـصوص    اإلشارة إىل أنه توجد وسائل كافية لالنتصاف مـن خـالل آليـات تـسوية امل               
 ).تراليأي املصاحلة والتحكيم مبوجب قواعد األونس(عليها يف العقد 

مبوجـب عقـود اخلدمـة    واألفراد املرتبط هبم كما جيوز لالستشاريني واملتعاقدين األفراد       - ١٦
أن يتقدموا بشكاوى بشأن حدوث مضايقات يف أماكن العمـل، أو حتـرش جنـسي، أو إسـاءة                  

االنتقـام لألفـراد   مـن  وتسمح سياسة املنظمة املتعلقة باحلمايـة       . د املوظفني الستخدام السلطة ض  
ــوا عــن اال    ــوظفني أن يبلغ ــوظفني   مــن غــري امل ــام مــن جانــب امل ــة باالنتق انظــر  (دعــاءات املتعلق

__________ 
 هـذا  لالطالع على املعلومات األساسية املتعلقة باسـتخدام التحكـيم املخـصص كوسـيلة لتـسوية املنازعـات مـن                   )١( 

 .٢٠ و ١٩، الفقرتان A/62/294القبيل، انظر 
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ST/SGB/2005/21( .   ــتم معاجلــة تلــك ــا     البالغــاتوت ــا للقواعــد واإلجــراءات املعمــول هب وفق
 .املنظمة يف
 ألفــراد مــن غــري املــوظفني، مبــن فــيهم االستــشاريون واملتعاقــدون األفــراد  وجيــوز أيــضا - ١٧

مبوجب عقود اخلدمة أن يلتمسوا خدمات مكتب أمني املظامل الـذي قـام،              هبم   طاملرتبواألفراد  
 .يف عدد من احلاالت، مبساعدة األطراف على التوصل إىل حلول مقبولة للطرفني

 
 نني املنطبقةوجمموعات القواأنواع التظلمات  )ج( 

االستــشاريون واملتعاقــدون األفــراد، فــضال عــن األفــراد املعيــنني مبوجــب عقــود    يرفــع  - ١٨
وهــذه تــشمل عــدم جتديــد العقــود أو إهنائهــا وجمموعــة  . مــن التظلمــاتطاقــا متباينــا ن، ةاخلدمــ

 ١٦الـــ  يفالــيت رفعــت وقـد كانــت التظلمــات  . متنوعـة مــن املطالبــات املتــصلة باالســتحقاقات 
لبة اليت عرضت للتحكيم املقدمة من االستشاريني واملتعاقدين األفـراد يف الفتـرة بـني عـامي                 مطا

مطالبـات تـزعم    ) أ (:تتعلق مبسائل تتصل بواحد أو أكثر مـن األمـور التاليـة            ٢٠٠٦ و ١٩٩٦
مطالبـات بـأن يعامـل االستـشاريون واملتعاقـدون األفـراد            ) ب(عدم دفع األتعاب وفقا للعقود؛      

مطالبــات تتــصل ) ج(م وشــروط اخلدمــة الــيت يعامــل هبــا موظفــو األمــم املتحــدة؛ بــنفس أحكــا
 . بإهناء العقود أو عدم متديدها

أن يتبعـوا معـايري سـلوك معينـة         علـيهم   تشترط عقود االستشاريني واملتعاقدين األفـراد       و - ١٩
إىل  نادا إمـا وباستطاعة األمم املتحدة أن تنهي خدمة هؤالء األفـراد اسـت      . بصدد تقدمي خدماهتم  

 مـــن ١٦-٥انظـــر الفـــرع  (األداء غـــري املرضـــي أو عـــدم االمتثـــال ملعـــايري الـــسلوك املطلوبـــة  
ST/AI/1999/7  ملعـايري  ةمزعومـ خمالفة كما ميكن لألمم املتحدة أن حتيل أي      . ) والشروط العامة 

 . السلوك إىل السلطات الوطنية املختصة الختاذ اإلجراء القانوين املالئم
رض املنظمة املطالبات املعروضـة للتحكـيم يف ضـوء الـشروط التعاقديـة الـسارية                وتستع - ٢٠

وال تـشمل الـشروط العامـة اختيـار حكـم قـانوين ألن              . فضال عن مبادئ القانون الدويل العامة     
ــة  منظمــة األمــم املتحــدة بوصــفها   ــة دولي ــة عــضوا، ينبغــي أال تكــون   ١٩٢تــضم حكومي  دول

تلـك العقـود    تتقيـد    أن    ينبغـي   أي واليـة قـضائية بعينـها، بـل         عقودها واتفاقاهتا خاضعة لقـوانني    
ــات  ــادئ مبواالتفاق ــدويل  اب ــانون ال ــةلق ــة  . العام ــشروط العام ــى  إال أن ال ــنص عل ــستند ”أن ت ت

 . “مقررات هيئة التحكيم إىل مبادئ القانون التجاري الدويل العامة
لتــزام مبعــايري الــسلوك دمات االاخلــويــتعني علــى األفــراد املــرتبط معهــم مبوجــب عقــود  - ٢١

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يـــتعني علـــى الـــبعض االلتـــزام باملعـــايري . املنـــصوص عليهـــا يف عقـــودهم
غـري مـوظفي األمانـة العامـة        مـن   النظـام األساسـي لتنظـيم مركـز املـسؤولني            املنصوص عليها يف  
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ومبوجــب  ).ST/SGB/2002/9 انظـر  (واخلـرباء القــائمني مبهمـة وحقــوقهم وواجبـاهتم األساســية   
 إىل إهنـاء  اتاخلدمات، ميكن أن يؤدي السلوك غـري القـومي مـن صـاحب عقـد اخلـدم                أداء  عقد  
ويتعني على احلائزين على اتفاقات اخلدمـة اخلاصـة، وفقـا لعقـودهم، أن يلتزمـوا مبعـايري                  . العقد

 . ST/SGB/2002/9 و ST/SGB/2003/13السلوك الواردة يف 
 

 متطوعو األمم املتحدة - ٢ 
 وصف الفئة )أ( 

متطوعــو األمــم املتحــدة هــم أفــراد يعملــون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة واحلكومــات  - ٢٢
 وفقــاواملنظمــات غــري احلكوميــة علــى أســاس طــوعي لفتــرة زمنيــة قــصرية، ويــتم االرتبــاط هبــم 

 . وهم ليسوا من املوظفنيالدوليني شروط اخلدمة ملتطوعي األمم املتحدة ل
اسـتحقاقات  مـم املتحـدة علـى مرتبـات ولكنـهم حيـصلون علـى        وال حيصل متطوعو األ   - ٢٣

بصدد انتداهبم، مبـا يف ذلـك، بـدل معيـشة شـهري للمتطـوع؛ واسـتحقاقات إجـازات سـنوية؛                     
 . ونفقات للسفر؛ وتغطية تأمينية؛ ومنح لالستقرار وإعادة االستقرار

 
 آليات تسوية املنازعات )ب( 

ــوا يف جيــوز ملتطــوعي األمــم املتحــدة أن يط  - ٢٤ قــرار إداري لــدى املنــسق التنفيــذي  أي عن
وإذا رغـب أحـد   . ملتطوعي األمم املتحدة؛ والحقـا لـدى مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          

مدير الربنامج بشأن الطعن املقـدم منـه، حتـال    الذي يتخذه قرار اليعترض على أن  يف   تطوعنيامل
 ١٥ و   ١١انظـر الفقرتـان      (ترالي لألونـس  لتحكيم الذي جيرى مبوجب قواعد التحكـيم      لاملسألة  
املـسائل  يف تـسوية   الأن يلتمسوا وسائل غـري رمسيـة للوسـاطة و         أيضا   لمتطوعنيلميكن  و. )أعاله

 .)٢( املظامل املشترك إىل مقر متطوعي األمم املتحدةاحملالة عن طريق مكتب أمني
مــا بــشأن ظفني ضــد املــوكمــا ميكــن ملتطــوعي األمــم املتحــدة أن يتقــدموا بــشكاوى    - ٢٥

. سـتغالل الـسلطة   الحتـرش جنـسي أو إسـاءة         وأمـضايقات   يتعرضون له يف أمـاكن العمـل مـن          
ــة     ــامج اإلمنــائي املتعلقــة حبماي مــن االنتقــام  متطــوعي األمــم املتحــدة  كمــا تــسمح سياســة الربن

عندئــذ البالغــات وتعــاجل تلــك . انتقــام مــن جانــب املــوظفنيحــدوث بــاإلبالغ عــن ادعــاءات 
 . واعد واإلجراءات املعمول هبا يف الربنامج اإلمنائيمبوجب الق

 

__________ 
انظر التذييل السادس عشر لشروط خدمة متطوعي األمم املتحدة الدوليني، وهو متـاح علـى املوقـع الـشبكي        )٢( 

 .ملتطوعي األمم املتحدة
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 وجمموعات القوانني املنطبقة أنواع التظلمات  )ج( 
تتــصل الفئتــان العامتــان للتظلمــات الــيت تــرد مــن متطــوعي األمــم املتحــدة بــالقرارات     - ٢٦

لة  القـوانني ذات الـص     اتوجمموعـ . اإلدارية املتعلقة بشروط خدمـة املتطـوعني وسـوء سـلوكهم          
كما تؤخذ املبادئ العامـة للقـانون الـدويل         . شروط خدمة متطوعي األمم املتحدة الدوليني     هي  

 .) أعاله٢٠انظر الفقرة  (لتحكيمليف االعتبار يف أي مطالبة حمالة 
 

 املسؤولون من غري موظفي األمانة العامة - ٣ 
 وصف الفئة )أ( 

طلعون، بنــاء علــى ضأشــخاص يــهــم “ املــسؤولون مــن غــري مــوظفي األمانــة العامــة ” - ٢٧
. توجيهات مـن األجهـزة التـشريعية، مبهـام حمـددة للمنظمـة علـى أسـاس التفـرغ إىل حـد كـبري              

. تعينهم األجهزة التشريعية ولـيس األمـني العـام        “ املسؤولون من غري موظفي األمانة العامة     ” و
 اخلامــسة يف املنظمــة مبوجــب املــادتني “ املــسؤولني”وهــم ليــسوا مــوظفني ولكــن هلــم مركــز   

، ويتمتعـــون )االتفاقيـــة العامـــة(األمـــم املتحـــدة وحـــصاناهتا امتيـــازات اتفاقيـــة والـــسابعة مـــن 
وتعتـرف اجلمعيـة العامـة باألشـخاص التـالني بوصـفهم            . باالمتيازات واحلـصانات الـواردة فيهـا      

 :  حتددها اجلمعية العامةاأجور  وتدفع هلم،مبوجب االتفاقية العامة“ مسؤولني”
 اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية؛رئيس  • 
 رئيس ونائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛  • 
 .)٣() عضوا١١(مفتشو وحدة التفتيش املشتركة  • 

 
 آليات تسوية املنازعات  )ب( 

املـسؤولني  أولئـك   األمني العام تقارير دورية بشأن شروط خدمة وأجور بعـض           يصدر   - ٢٨
ن هــؤالء املــسؤولني تعينــهم األجهــزة    بيــد أنــه نظــرا أل  . معيــة العامــة عليهــا  اجللكــي توافــق  

التشريعية، فإن األمني العام ال يطلع على تفاصيل شروط االرتباط الـيت تـنظم خدمتـهم، مبـا يف                   
 . ذلك أية أحكام تتعلق بتسوية املنازعات

__________ 
يتمتـع املفتـشون مبركـز    ” من النظام األساسي لوحدة التفتـيش املـشتركة، الـيت تـنص علـى أن                 ١٣انظر املادة    )٣( 

 . “ألمم املتحدة، ولكنهم ال يعتربون من موظفي األمم املتحدةمسؤويل ا
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ــة العامــة   ”و  - ٢٩  أمــام املنظمــة  معرضــون للمــساءلة “ املــسؤولون مــن غــري مــوظفي األمان
املـسؤولني مـن غـري      ”ونظـرا ألن أحكـام وشـروط خدمـة          . )٤(سـليم  على حنو    مهامهمأداء   عن

، مبا يف ذلـك آليـة أو إجـراء االنتـصاف، حتـددها اهليئـات الـيت تعينـهم،                    “موظفي األمانة العامة  
. األشـخاص أولئـك   اهليئات هي اليت حتدد آلية أو إجراء االنتصاف الذي يطبـق علـى              تلك  فإن  

ينطبـق علـى    لالنتصاف  أو حمدد   معروف موضوع   أو إجراء   هناك آلية    ت ليس ،وباستثناء واحد 
قد اعترفت احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة مبثـول أعـضاء وحـدة التفتـيش               ف :املسؤولنيأولئك  

 أمـام احملكمـة، علـى األقـل         )٥(“مسؤولون من غري موظفي األمانـة العامـة       ”املشتركة الذين هم    
 .املسؤولنيألولئك من اجلمعية العامة لق باالستحقاقات املمنوحة فيما يتع

 
 املنطبقة  القواننياتأنواع التظلمات وجمموع )ج( 

هذه الفئة من األفراد من غـري       املرفوعة من   بشأن التظلمات   حمفوظة  سجالت  توجد  ال   - ٣٠
فــراد يف أحكــام  القــوانني ذات الــصلة مبطالبــات هــذه الفئــة مــن األ اتوتــرد جمموعــ. املــوظفني

ــهم ويف       ــيت تعين ــة ال ــا اهليئ ــيت تقرره ــيني ال ــام األساســي  وشــروط التع ــنظم  النظ ــذي ي ــز ال مرك
وحقــوقهم وواجبــاهتم  مبهــام املــسؤولني مــن غــري مــوظفي األمانــة العامــة واخلــرباء القــائمني        

 ).ST/SGB/2002/9انظر  (“األساسية
 

 مبهاماخلرباء القائمون  - ٤ 
 وصف الفئة )أ( 

 األمـــم املتحـــدة والـــذين ليـــسو مـــنح األفـــراد الـــذين يـــضطلعون مبهـــام لـــصاحل اوزجيـــ - ٣١
 مـن االتفاقيـة     ٢٢؛ مبوجـب املـادة      “مبهـام  القـائمني    اخلرباء” وال موظفني، مركز     “مسؤولني”

 لالستـشاريني أو    اجيـوز مـنحهم إمـا عقـد خدمـة أو عقـد            “ ما مبهـ  اخلـرباء القـائمون   ” و   .العامة
مـــنح وجيـــوز . ا حيـــدد شـــروط خدمتـــهم واملهـــام املوكولـــة إلـــيهماملتعاقـــدين األفـــراد وكالمهـــ
إذا أوكلــت إلــيهم أجهــزة “ مبهــاماخلــرباء القــائمني ”األفــراد مركــز االستــشاريني واملتعاقــدين 

، ST/AI/1999/7 AMAND. 1انظـر   (األمم املتحدة االضطالع مبهام أو وظائف لألمـم املتحـدة  
ــق ــنح . )املرف ــضا ومي ــائم أي ــن  امبهــن واخلــرباء الق ــسو م ــازات   م، وإن كــانوا لي ــوظفني، االمتي امل

 .مبوجب املادتني السادسة والسابعة من االتفاقية العامةاملمنوحة واحلصانات 
__________ 

 الـذي يـنظم مركـز املـسؤولني مـن غـري مـوظفي األمانـة العامـة          النظام األساس يف ملساءلة بشأن ا  ٣انظر البند    )٤( 
ــاهتم األساســية     ــوقهم وواجب ــام وحق ــائمني مبه ــام   واخلــرباء الق ــشرة األمــني الع ــواردة يف ن  ST/SGB/2002/9 ال

 . ٣انظر أيضا التعليق على املادة . ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٨ؤرخة امل
 .  سانشيز-، هرينانديز )٢٠٠٢ (١٠٧٤انظر احلكم رقم  )٥( 
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أدناه املتعلقـة بـاخلرباء القـائمني     ٣٦ إىل ٣٣يف الفقرات من    وتتصل املعلومات الواردة     - ٣٢
 : استشاريني أو متعاقدين من األفرادد كو الذين ال يعملون مبوجب عق،باخلرباء التالنيمبهام 
  ) عضوا٣٤ً(جلنة القانون الدويل  • 
 ) عضوا١٥ً() غري الرئيس(اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  • 
  ) عضوا١٣() غري الرئيس ونائب الرئيس(جلنة اخلدمة املدنية الدولية  • 
 ) عضوا١٣ً(هليئة الدولية ملراقبة املخدرات ا • 
 املعينون مبوجب واليـات     ،املقررون اخلاصون، واخلرباء املستقلون، واملمثلون اخلاصون      • 

 )٣٤(جلنة حقوق اإلنسان اليت اضطلع هبا الحقاً جملس حقوق اإلنسان 
 ؛ ) عضوا١٨(جلنة االشتراكات  • 
 يف ١٢ ١٢١(الــشرطة املدنيــة يف بعثــات حفــظ الــسالم أفــراد املراقبــون العــسكريون و • 

  )٢٠٠٧ديسمرب /ون األول كان٣١
والـذين يقومـون    اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               اخلرباء الـذين تعينـهم       • 

 .مبهام استشارية بصفتهم الشخصية
، قررت اجلمعية العامـة حتديـد مـستوى األتعـاب املـستحقة             ٥٦/٢٧٢مبوجب القرار   و - ٣٣

ن الـدويل، واهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات،           حالياً علـى أسـاس اسـتثنائي ألعـضاء جلنـة القـانو            
واحملكمة اإلدارية لألمم املتحدة، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى      

وهـذا املبلـغ األدىن ال ُينظـر إليـه        . التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل، بدوالر واحد سـنوياً         
لـن   و يعينـون علـى وظيفـة بـأجر       ال  “ مبهـام اخلرباء القـائمني    ”الء  عتباره أجراً وبالتايل فإن هؤ    اب

 . مشمولني بنطاق النظام اجلديد إلقامة العدليكونوا 
 

 آليات تسوية املنازعات  )ب( 
احلـائزين علـى عقـود استـشاريني أن يـستفيدوا مـن             “ مبهـام اخلـرباء القـائمني     ” ـميكن ل  - ٣٤

وفيمـا عـدا    . ) أعـاله  ٣١انظر الفقرة    ( عليه يف العقد   تسوية املنازعات املنصوص  احلكم املتعلق ب  
علـى اخلـرباء القـائمني      ينطبـق   أو حمـددة معروفـة      موضـوعة   ذلك، ال توجد آليـات أو إجـراءات         

مبهـام  واهليئة اليت تقوم بالتعيني هي اليت ُتحـدد أحكـام وشـروط خدمـة اخلـرباء القـائمني                   . مبهام
 . النتصافل مبا يف ذلك أية آلية أو إجراء ،اآلخرين
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 للمـساءلة أمـام املنظمـة عـن أداء مهـامهم علـى       مبهـام خاضـعني  اخلرباء القائمون   ويظل   - ٣٥
مــثالً، شــرطة األمــم املتحــدة، ووحــدات الــشرطة   ( معينــة الت بيــد أنــه يف حــا .النحــو الــسليم

يـة  ، يظل هـؤالء األفـراد خاضـعني لوال        )املُّشكلة، واملراقبون العسكريون التابعون لألمم املتحدة     
، فـإن نطـاق     علـيهم التوجيهـات التأديبيـة للمنظمـة       ولذلك، فإنـه بينمـا تـسري        . بلدهم األصلي 

ــا     ــيت ميكــن للمنظمــة اختاذه ــاهلم اإلجــراءات ال ــة  حي ــسلوك   حمــدود يف حال ــايري ال ــهاكهم ملع انت
 . هبا املعمول

 
 املنطبقة  القوانني أنواع التظلمات وجمموعات )ج( 

ألفراد من غـري    هذه الفئة من ا   املرفوعة من   التظلمات  أن  حمفوظة بش سجالت  توجد  ال   - ٣٦
تقررهـا   القوانني ذات الـصلة املتاحـة هـي أحكـام وشـروط التعـيني، الـيت                  وجمموعات. املوظفني

األمانـة العامـة   من غري مـوظفي    مركز املسؤولني   الذي ينظم   النظام األساسي   اليت تعينهم و  اهليئة  
 .ST/SGB/2002/9)انظر  (اجباهتم األساسيةوحقوقهم وومبهام  نيواخلرباء القائم

 
 العاملون بأجور يومية )٥( 

 صف الفئةو )أ( 
ــة يف بعـــض بعثـــات حفـــظ الـــسالم      - ٣٧ ــة يف البدايـ ــأجور يوميـ ــاملني بـ ــرتبط بالعـ كـــان ُيـ
ومت توســيع نطــاق ).  ومــا إىل ذلــكتفريــغ الــسفن والــشاحنات(املومسيــة الضــطالع باألعمــال ل

وال سـيما  بـصفة مـستمرة،   رمسية لتشمل األعمال اليت يلزم القيام هبا هذه املمارسة بصورة غري     
 . ر االستعانة مبصادر خارجية حملياًذعند تع
ذه املمارسـة حبلـول     العمل هب وتعمل حالياً إدارة الدعم امليداين مع البعثات املعنية إلهناء           - ٣٨

، ســُتمنح عقــود  املــوظفنيوظــائف مالئمــة يف جــدول مــالك وبقــدر تــوفر . ٢٠٠٨هنايــة عــام 
علـى  واملطلـوبني  لعـاملني بـأجور يوميـة الـذين يـؤدون مهـام تتطلـب مهـارات             دائمني ل موظفني  

أســاس مــستمر؛ أمــا أولئــك الــذين يــؤدون مهــام ليــست مطلوبــة علــى أســاس مــستمر فــسيتم    
وستستطلع البعثات جدوى االسـتعانة مبـصادر خارجيـة    . االرتباط هبم بوصفهم متعاقدين أفراد   

ــات مــن العمــال    . ع باألعمــال األخــرى لالضــطال ــة احتياجــات البعث ــومسينيولتلبي ، ســتقوم امل
ــشرية، بإعــداد عقــد للعمــال     اإلدارة ــوارد الب ــومسيني لكــي  ، باالشــتراك مــع مكتــب إدارة امل امل

 علــى أســاس العمــل دالســتعانة خبــدمات شخــصية لفــر مومسيــة لتنــشأ حاجــة يــستخدم عنــدما 
وسـيحدد العقـد بوضـوح وضـع الفـرد والتغطيـة       .  يف الـشهر سـاعة  ٤٠بالساعة، مبا ال يتجاوز   

كمـا سيـشمل العقـد نـصاً بــشأن     . التأمينيـة يف حالـة حـدوث إصـابات أو وفـاة بـسبب اخلدمـة       
 . وسائل االنتصاف
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 تامــاً حبلــول هنايــة عــام  راد العــاملني بــأجور يوميــة إهنــاء ويف حالــة عــدم إهنــاء فئــة األفــ  - ٣٩
جلمعية العامة للموافقة على الوظائف اليت تطلبـها البعثـات           سيلزم احلصول على دعم ا     ،٢٠٠٨

ــدين      ــة أو املتعاق ــأجور يومي ــاملون ب ــا الع ــيت يؤديه ــام ال ــرادملواصــلة امله ــستمر  .  األف ــا سي وبينم
ــة، أشــارت     ــار االســتعانة مبــصادر خارجي ــان   داراإلاســتطالع خي ــه يف كــثري مــن األحي ة إىل أن

 . ة مبصادر خارجية يف بيئات ما بعد انتهاء الصراعيكون من املمكن أو املُجدي االستعان ال
 

 آليات تسوية املنازعات : العاملون بأجور يومية )ب( 
فــون وهــم يعّر. ال يتــوفر للعــاملني بــأجور يوميــة أيــة آليــة حمــددة أو مقــررة لالنتــصاف - ٤٠

قـــة املتعلاألمـــم املتحـــدة وبـــصفة خاصـــة مدونـــة قواعـــد الـــسلوك الـــسلوك املطبقـــة يف مبعـــايري 
ر إدارة  وسـُتذكِ . فون بـأن مـن حقهـم التقـدم بـشكوى          كما ُيعرّ . واإليذاء اجلنسيني االستغالل  ب

اطالعهـم  الدعم امليداين البعثات بإنشاء دورات إحاطة خاصة للعاملني بـأجور يوميـة لتحـسني               
 . حقوقهم وإمكانية وصوهلم إىل آليات الشكاوىعلى 
داده مكتـب إدارة املـوارد البـشرية وإدارة الـدعم          وسيعاجل العقد اجلديد الذي يقوم بإع      - ٤١

 . هذه املسألة بإدراج نص بشأن وسائل االنتصافاملومسيني امليداين للعمال 
 

 أنواع التظلمات وجمموعة القوانني املُطبقة  )ج( 
املرفوعــة مــن نــواع وعــدد التظلمــات ألال حتــتفظ إدارة الــدعم امليــداين بــأي ســجالت  - ٤٢

بيـد  . ويف معظم احلـاالت، تقـوم البعثـات بتـسوية هـذه التظلمـات حمليـاً               . يوميةبأجور  العاملني  
العاملون بأجور يوميـة بـشأن سـوء     رفعها  أنه كانت هناك حاالت أسفرت فيها الشكاوى اليت         

موظفي األمم املتحدة عن قيام اإلدارة باختاذ إجراء مالئم ضـد أولئـك         بعض  سلوك مزعوم من    
، وإســـاءة نيجنـــسيوإيـــذاء الت إدعـــاءات حبـــدوث اســـتغالل احلـــامشلـــت تلـــك و. املـــوظفني

األمـم  أفـراد    كانـت اإلجـراءات املتخـذة ضـد          ،احلـاالت تلـك   ويف  . ستخدام السلطة، وابتزاز  ال
 .اإلدارية ذات الصلةواملنشورات املتحدة وفقاً للنظامني األساسي واإلداري للموظفني 

 
 املني يف األمم املتحدةاآلليات املتاحة جلميع فئات املوظفني الع -جيم  

 )األمانة العامة(مكتب أمني املظامل  - ١ 
ميكن ملكتب أمني املظامل أن ينظر يف أي مسألة تتعلق بالعمل يف األمم املتحدة، بغـض                 - ٤٣

 . النظر عن الترتيب التعاقدي للشخص املعين أو مركزه
 احلاالت املعروضـة علـى      (A/62/311)ويورد تقرير األمني العام عن أنشطة أمني املظامل          - ٤٤

املــوظفني الــوطنيني “ ىالفئـات األخــر ”وتــشمل فئــة . أمـني املظــامل مبوبــة حبــسب الفئـة املهنيــة  
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.  األفــرادواملــوظفني الــسابقني واملتقاعــدين واملتــدربني الــداخليني واالستــشاريني واملتعاقــدين      
هـذه الفئـة، ميكـن ألغـراض        وباستثناء املوظفني الـوطنيني واملـوظفني الـسابقني واملتقاعـدين مـن             

 . هذا التقرير أن تعترب اجملموعة املتبقية هي جمموعة األفراد من غري املوظفني
، نظـر املكتـب   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ومنذ إنشاء مكتب أمني املظامل حىت     - ٤٥
 . حالة تتصل هبذه الفئة من األفراد من غري املوظفني٢ ٩٤٥ حالة من أصل ١٣٦يف 

 
 )الصناديق والربامج(كتب أمني املظامل املشترك م - ٢ 

تنص اختصاصات مكتـب أمـني املظـامل املـشترك علـى أن تتـاح خـدمات أمـني املظـامل                      - ٤٦
للمـوظفني واملتعاقـدين العــاملني مـن برنـامج األمــم املتحـدة اإلمنـائي، وصــندوق األمـم املتحــدة        

ملتحدة خلـدمات املـشاريع، والـربامج     للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب األمم ا       
وقد التمس أفراد من غري املوظفني، وخباصـة األفـراد العـاملون يف امليـدان،       . الفرعية ذات الصلة  

وفئــات األفــراد مــن غــري املــوظفني تــشمل املتعاقــدين ألداء    . االســتفادة مــن خــدمات املكتــب 
 . املتحدة عي األممومتطو) مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة(خدمات، واالستشاريني 

مبوجــب ( استــشاريا ١٧ مــن متطــوعي األمــم املتحــدة و  ٨، عــرض ٢٠٠٦ويف عــام  - ٤٧
 متعاقــدا ألداء خــدمات، علـى أمــني املظـامل املــشترك قــضايا   ٤٥و ) اتفاقـات اخلــدمات اخلاصـة  

ــة أمــور، مبــا يلــي   ــراد؛   ) أ: (تتعلــق، يف مجل إســاءة اســتعمال  ) ب(مــشاكل العالقــات بــني األف
ــسلطة ــسلوك؛   ال ــهاك معــايري ال ــة بــصورة   ) د(األداء؛  االخــتالف بــشأن ) ج( وانت ــاء اخلدم إهن
 . باالستحقاقات املسائل املتعلقة) و(ظروف العمل؛ ) هـ(جائرة؛ 

ويف عدد من القضايا اخلاصة بـاألفراد مـن غـري املـوظفني، سـاعد مكتـب أمـني املظـامل                      - ٤٨
ولو حـرم األفـراد مـن غـري املـوظفني       . لوساطةاملشترك يف إجياد حل مقبول للطرفني عن طريق ا        

مــن االســتفادة مــن النظــام غــري الرمســي، لكــان البــديل الوحيــد املتــاح أمــامهم هــو اللجــوء إىل    
وقد أعرب العديد مـن األفـراد مـن غـري املـوظفني عـن رغبتـهم يف استكـشاف كافـة                      . التحكيم

 . السبل املمكنة بغية جتنب إجراءات التحكيم املطولة واملكلفة
ومشلت القضايا اليت متت تسويتها عـن طريـق الوسـاطة قـضايا تتـصل بـالتعويض املـايل                     - ٤٩

عن أعمال منجزة وإيضاح السلوك غري الالئق، والعالقـات يف جمـال سـلطة التقيـيم، واملـشاكل            
 . املتصلة بالعالقات بني األفراد
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 فنياآلليات البديلة لتسوية املنازعات لألفراد من غري املوظ -دال  
آليات أخـرى   ”أي  طلبت اجلمعية العامة تقدمي مزيد من املعلومات والتوصيات بشأن           - ٥٠

ميكن توخيها لتسوية املنازعات بفعالية وكفاءة لفائدة خمتلف فئات األفراد مـن غـري املـوظفني،                
 . )٦(“مع مراعاة عالقتهم التعاقدية باملنظمة

 مفـاده أن معاجلـة املنازعـات الـيت يكـون            وقد أعرب األمني العـام يف الـسابق عـن رأي           - ٥١
األفراد من غري املوظفني أطرافا فيها من شأهنا أن تكون أكثر فعاليـة لـو أتيحـت هلـؤالء األفـراد           

إال إن  ). ١٨، الفقـرة    A/62/294(إمكانية االسـتفادة مـن نفـس نظـام العدالـة املتـاح للمـوظفني                
وال سيما فيما يتصل بقدرة النظام الرمسـي        توفري هذه اإلمكانية قد تنشأ عنه بعض الصعوبات،         

لـذلك  . على معاجلة خمتلف أحكام وشروط اخلدمة التعاقدية املتصلة باألفراد من غـري املـوظفني             
فإنه قد يلزم توفري آليات رمسية مستقلة لتسوية املنازعات من أجـل التعامـل بفعاليـة مـع خمتلـف       

 . اد من غري املوظفنيجمموعات القوانني املنطبقة على املوظفني واألفر
ويرى األمني العام أن أي نظام رمسي من هـذا القبيـل ينبغـي أن يتـيح إجـراءات أقـصر                      - ٥٢

وينبغــي أن تراعــي تلــك   . وأقــل تعقيــدا مــن إجــراءات النظــام الرمســي املوضــوع للمــوظفني       
 . اإلجراءات أيضا األحكام والشروط التعاقدية للخدمة املنطبقة على الشخص املعين

وميكن إنشاء هيئة داخلية دائمة تكون هلا سـلطات مماثلـة لـسلطات حمكمـة املنازعـات                  - ٥٣
تـصدر عنــها قــرارات ملزمــة يف املنازعـات الــيت يكــون األفــراد مـن غــري املــوظفني أطرافــا فيهــا،    

 . وتكون قرارات اهليئة الدائمة هنائية وغري قابلة للطعن. باستخدام إجراءات مبسطة
يف حني أن اهلدف مـن اهليئـة الدائمـة الداخليـة سـيتمثل يف إتاحـة آليـة        ومع ذلك، فإنه    - ٥٤

مبسطة وسريعة لتسوية املنازعات اليت يكون األفـراد مـن غـري املـوظفني أطرافـا فيهـا، فإنـه مـن                      
أو حمكمـــة /املمكـــن أال تكـــون تلـــك اهليئـــة خمتلفـــة بدرجـــة كافيـــة عـــن حمكمـــة املنازعـــات و 

 . هااالستئناف مبا يربر تكاليف إنشاء
وينبغي ألي آليـة بديلـة مـن هـذا القبيـل خمصـصة لألفـراد مـن غـري املـوظفني أن تـشدد                  - ٥٥

كثريا على التسوية غري الرمسية للمنازعات، إذ تـبني جنـاح هـذا األسـلوب يف تـسوية املنازعـات              
لذلك ينبغـي أن تتـيح تلـك اآلليـة لألفـراد مـن غـري املـوظفني إمكانيـة كاملـة           . يف مرحلة مبكرة  

ــد، مبــا يف ذلــك مكتــب أمــني املظــامل وشــعبة       لال ــة غــري الرمســي اجلدي ســتفادة مــن نظــام العدال
 . الوساطة التابعة له

__________ 
، (A/C.5/62/11من استنتاجات اللجنـة الـسادسة     ) د (٤انظر أيضا الفقرة    ). د (٨٨، الفقرة   ٦٢/٢٢٨القرار   )٦( 

 ).املرفق، التذييل األول
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وبغية استعراض جدوى إنشاء هيئة داخلية دائمة من هذا القبيـل، سـيكون مـن املـتعني        - ٥٦
إلداريـة  وضع اقتراحات مفصلة تتعلق، يف مجلة أمور، بتشكيلها وسلطاهتا ومكاهنا والترتيبات ا           

وقبل وضع مقترحات أخرى هبذا الـشأن، سـيلتمس       . واملالية اخلاصة هبا واحتياجاهتا من املوارد     
 . األمني العام توجيهات اجلمعية العامة بشأن ما إذا كان ينبغي املضي قدما يف هذه املسألة

ن غـري  واختاذ قرار بشأن توسيع نطاق نظام العدالة الداخليـة اجلديـد ليـشمل األفـراد مـ            - ٥٧
املوظفني املعينني يف وظائف مقابل أجر يتطلب موافقة حمددة من اجلمعية أو من اهليئة الرئيـسية                

وتــسري اعتبــارات مماثلــة  ). ١١، الفقــرة (A/61/758املعنيــة، باعتبارهــا اهليئــة القائمــة بــالتعيني  
ك يتعلـــق باعتمـــاد أي آليـــات بديلـــة مقترحـــة لتـــسوية املنازعـــات خمصـــصة لـــنفس أولئـــ فيمـــا

 . األشخاص
 

 اختصاصات ووظائف النظام الرمسي -ثالثا  
طلبــت اجلمعيــة العامــة تــوفري مزيــد مــن املعلومــات بــشأن عــدد مــن املــسائل املتــصلة       - ٥٨

ويــرد يف ). ٦٥، الفقــرة ٦٢/٢٢٨القــرار (باختــصاصات ووظــائف النظــام الرمســي اجلديــد     
األساسـيني حملكمـة املنازعـات وحمكمـة         النظـامني    امـشروع املرفقني األول والثاين، على التوايل،      

كما تـرد أدنـاه مـسائل ذات صـلة باملوضـوع لكـي              . االستئناف كي تنظر فيهما اجلمعية العامة     
 .تنظر فيها اجلمعية

 
 اختصاصات حمكمة األمم املتحدة للمنازعات -ألف  

جيـاز،  وبإ. ملنازعـات اختـصاصاهتا  ا من مشروع النظـام األساسـي حملكمـة    ٢حتدد املادة   - ٥٩
 للطعـن   ٣ختتص حمكمة املنازعات بالنظر يف القضايا املقدمـة مـن األفـراد الـذين حتـددهم املـادة                   

  أو شـروط العمـل أو يفـرض تـدبريا تأديبيـا            ، أنه ال ميتثـل لـشروط التعـيني        ىدعيف قرار إداري يُ   
 )).ب(و ) أ) (١ (٢املادة (

 النظـر يف القـضايا املرفوعــة   وباإلضـافة إىل ذلـك، تتمتـع حمكمـة املنازعـات باختـصاص       - ٦٠
 املــوظفني، املعتــرف هبــا  اتإنفــاذ حقــوق رابطــ ) أ( املــوظفني مــن أجــل  اترابطــإحــدى مــن 

ــادة  (مبوجــب النظــامني األساســي واإلداري للمــوظفني   ــن يف) ب(؛ ))أ) (٣ (٢امل ــرار الطع  ق
ــ فني  أنــه ال ميتثــل لــشروط التعــيني أو لــشروط العمــل، باســم جمموعــة مــن املــوظ    ىدعإداري ُي

ــائع ذاهتــا     ــالقرار اإلداري نفــسه الناشــئ عــن الوق ــأثرين ب ــادة  (املت دعــم ) ج(؛ ))ب) (٣ (٢امل
 حمكمـة املنازعـات   رفع دعـوى أمـام   من فرد أو جمموعة من األفراد ممن حيق هلم         دعوى مرفوعة 

 . ))ج) (٣) (٢(املادة  (يف شكل مذكرة أو عريضة مقدمة من صديق للمحكمة
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 وى االستئناف أمام حمكمة االستئنافأسباب رفع دع -باء  
. كمـة احمل اختـصاصات    االسـتئناف  من مشروع النظام األساسـي حملكمـة         ٢حتدد املادة    - ٦١

ــر يف        ــادة النظ ــة إلع ــتئناف حمكم ــة االس ــد حمكم ــدأ، تع ــث املب ــن حي ــصاص  وم ــام باخت  األحك
تئناف  ختــتص حمكمــة االســ ،مــن مــشروع النظــام األساســي ) ١ (٢ املــادة ومبوجــب. اســتئنايف

بالنظر يف دعاوى االستئناف اليت ترفع بشأن أحكام صادرة من حمكمـة املنازعـات يؤكـد فيهـا                  
 : املستأنف أن حمكمة املنازعات قامت بأي من األفعال التالية

 جتاوزت واليتها أو اختصاصها؛  )أ( 
 مل متارس الوالية املنوطة هبا؛  )ب( 
 دم تطبيق أحكام العدالة؛ ارتكبت خطأ إجرائيا أساسيا تسبب يف ع )ج( 
 . واقعة ماديةمسألة تتعلق بأخطأت بشأن مسألة قانونية أو  )د( 

األمـني العـام بـأن      اقتراح  من مشروع النظام األساسي     ) ٥(و  ) ٤ (٢وتعكس املادتان    - ٦٢
 والـيت ميكـن     ،ديـة واملنظمـات األخـرى     اعق اليت يتخـذها صـندوق املعاشـات الت        تدخل القرارات 

، الـيت   اجلديـدة  فيها أمام احملكمة اإلداريـة، ضـمن اختـصاصات حمكمـة االسـتئناف       حاليا الطعن 
ــة وتلــك املنظمــات      ــصندوق املعاشــات التقاعدي ــسبة ل ــة بالن  ستواصــل العمــل كمحكمــة إداري

 . )١٥٢، الفقرة A/62/294 انظر(
ليـا  أن يتشاور مـع املنظمـات الـيت تـشارك حا          ”وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام        - ٦٣

اإلدارية لألمم املتحـدة هبـدف إتاحـة االنتقـال املـنظم إىل نظـام آخـر مـن اختيارهـا،                     يف احملكمة   
ــدل     ــة العـ ــد إلقامـ ــام اجلديـ ــضمامها إىل النظـ ــدم انـ ــة عـ ــرار  (“وذلـــك يف حالـ ، ٦٢/٢٢٨القـ

 وقد اسـتعرض األمـني العـام تلـك االتفاقـات وهـو يـضطلع حاليـا مبـشاورات مـع                      ).٦٠ الفقرة
 .تلك املنظمات

لـس صـندوق املعاشـات التقاعديـة أمـام احملكمـة            جملوجيوز للموظف أن يطعـن يف قـرار          - ٦٤
وأي قـرار تتخـذه اجلمعيـة العامـة لتغـيري الترتيبـات القائمـة سيقتـضي تنقـيح النظـام                     . )٧(اإلدارية

األساســي للــصندوق املــشترك للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة، املعتمــد مــن قبــل  
 . لعامةاجلمعية ا

 

__________ 
ويـرد هـذا    . ٤٨األساسي للصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمـم املتحـدة، املـادة             انظر النظام    )٧( 

 ).من النظام األساسي للمحكمة اإلدارية() ٢( ١٤احلق أيضا يف املادة 
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 األحوال اليت فيها يبت يف املسألة فريق من ثالثة من قضاة حمكمة املنازعات -جيم  
النظـر يف مـسألة األحـوال الـيت حتـدد مـا إذا كـان        إيـالء  طلبت اجلمعية العامـة مواصـلة        - ٦٥

 .قــرار حمكمــة املنازعـــات ينبغــي أن يتخــذه قـــاض واحــد أو هيئــة مكونـــة مــن ثالثــة قـــضاة        
لــصدد، عيــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا مزيــدا مــن االقتراحــات يف هــذا اطلبــت اجلم كمــا
 دورهتــا الثانيــة لكــي تنظــر فيهــا يف اجلــزء الثــاين مــن املــوارد، يف ذلــك اآلثــار املترتبــة علــى   مبــا

 .)٤٣، الفقرة ٦٢/٢٢٨انظر القرار  (والستني املستأنفة
أن تـــصدر أحكـــام حمكمـــة  مـــن مـــشروع النظـــام األساســـي علـــى ١٠وتــنص املـــادة   - ٦٦

 من جانب قاض وحيد، ولكنها قـد حتيـل أي قـضية إىل فريـق مـن ثالثـة قـضاة                     عادةاملنازعات  
ويرى األمني العام أن من شأن حتديد فئـات معينـة مـن القـضايا يف النظـام                  .  فيها  حكم إلصدار

كمــة  ينظــر فيهــا فريــق مــن ثالثــة قــضاة أن ميثــل اغتــصابا للــسلطة القــضائية حمل  لكــياألساســي 
بيــد أن األمــني العــام يــرى أن وجــود هيئــة مكونــة مــن ثالثــة قــضاة  متثــل خمتلــف    . املنازعــات

األعراف واملمارسات القانونية، فضال عـن اخللفيـات الثقافيـة واللغويـة، أمـر سـتكون لـه أمهيـة                    
ء  إداري مطعون فيـه يتعلـق بتعـيني أو ترقيـة أو إهنـا         قرار) أ(خاصة يف القضايا اليت تنطوي على       

 حالة وجـود    )ج(عاملة متييزية تدعمه أدلة موثوقة؛      مل ادعاء بالتعرض لتحرش أو      )ب(للخدمة؛  
وبـالنظر إىل أن اهليئـة القـضائية حملكمـة املنازعـات      . احتمال لتكبد املنظمـة خـسائر ماليـة كـبرية      

تشمل قاضيني يعمالن نـصف الوقـت، فـإن مـن املـرجح أن ينـشأ عـن ذلـك بعـض الـصعوبات                
للوجستية، مثل تكاليف الـسفر، الـيت تـصاحب جتميـع فريـق مؤلـف مـن ثالثـة قـضاة                  العملية وا 

وهلـذا الـسبب، قـد ترغـب اجلمعيـة العامـة يف أن              . املبينة أعاله من قبيل القضايا    للنظر يف قضايا    
لقــضاة يف حمكمــة املنازعــات يف دورهتــا اخلامــسة لة حبــث مــسألة العــدد الكلــي دتنظــر يف معــاو

 . لتقرير الشامل عن نظام إقامة العدلوالستني، يف سياق ا
ومن الصعب التنبؤ بأي درجة من الدقة بعـدد القـضايا الـيت تـستلزم تكـوين فريـق مـن               - ٦٧

وميكـن االسترشـاد يف هـذا الـصدد إىل          . ثالثة قضاة لكل مركز عمل يوجد بـه قلـم للمحكمـة           
اللجــان التأديبيــة وة لس الطعــون املــشتركاحــد مــا بعــدد القــضايا الــيت تعــرض تارخييــا علــى جمــ  

ويقـام عـدد مـن    . املشتركة يف نيويورك وجنيف ونريويب، واللجنة التأديبيـة للـصناديق والـربامج           
ــ والــدعاوى أمــام جملــس الطعــون املــشترك   ــة املــةاللجن شتركة يف نيويــورك أكــرب بكــثري   التأديبي

. ناديق والــربامج يف جنيــف ونــريويب أو أمــام اللجنــة التأديبيــة للــص تلــك اهليئــتنييقــام أمــام  ممــا
ى سـنويا يف     دعو ٨٤) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(ث سنوات   مثال، تلقت نيويورك على مدى فترة ثال      ف

لــصناديق ا يف نــريويب، وســتة يف ١٠  يف جنيــف، و دعــوى٢٧مــا متوســطه  مقابــل املتوســط،
 .والربامج على مدى الفترة الزمنية ذاهتا
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اله مالئمـة لألفرقـة املؤلفـة مـن         أعـ  ٦٦يف الفقـرة     فئـات القـضايا احملـددة        فتراض أن وبا - ٦٨
 قـضية يف  ١٠٠ حنـو  فـإن بني مراكـز العمـل سـيظل ثابتـا،     فيما  ثالثة قضاة، وأن توزيع القضايا      

 يف ١٨  قــضية منـها يف نيويــورك، و ٦٧ مـن ثالثــة قـضاة، ينظــر يف حنـو    اتتطلب فريقــسـ الـسنة  
 - ٩عـددها حنـو      و -وستحال القضايا اآلتية مـن الـصناديق والـربامج          .  يف نريويب  ٦ جنيف، و 

 .رفعت فيه الدعوى مركز العمل الذي يفإىل قلم احملكمة 
وينص النظـام اجلديـد علـى أن يكـون هنـاك ثالثـة قـضاة يعملـون علـى أسـاس التفـرغ               - ٦٩

 على مراكز العمل الثالثة اليت يوجد هبا أقالم حمكمـة           وزعنين يعمالن نصف الوقت، م    وقاضيا
ة يف جتميـع فريـق مـن        وتوجد حتـديات عمليـة ولوجـستي      . ويبنيويورك وجنيف ونري  : املنازعات

اآلثـار املاليـة املتعلقـة بـدعم القـضاة الـذين يعملـون نـصف الوقـت وتيـسري عمـل                  ف. ثالثة قـضاة  
الـيت  علـى تكـاليف الـسفر بـني مراكـز العمـل             سـتنطوي أساسـا     األفرقة املؤلفة مـن ثالثـة قـضاة         

ذين يعمـالن نـصف الوقـت يف مركـزي     لـ ضـيني ال ويف حالة وجود القا   . كمةاحملأقالم  توجد هبا   
. عمل خمتلفني، سيلزم أن يسافر أحدمها على األقل لكل قـضية تتطلـب فريقـا مـن ثالثـة قـضاة                    

وعلى حنو أكثر حتديدا، سيلزم أن يـسافر أحـد القـضاة مـن أو إىل أي مـن جنيـف أو نيويـورك                  
 . قضايا٦ قضية، مع سفر اثنني لنحو ١٠٠لنحو 
 العـام أنـه لتيـسري تـشكيل األفرقـة املؤلفـة مـن ثالثـة قـضاة، سـيكون مـن              ويرى األمـني   - ٧٠

 يف مقــر األمـم املتحــدة يف  مركـزين العملـي أن يكـون القــضاة الـذين يعملــون نـصف الوقــت مت    
معظـم  شـريطة أن يـستمر النظـر يف         ومن شأن ذلك أن يتطلب قدرا أقل من الـسفر،           . نيويورك

وسـيتطلب هـذا مـع ذلـك سـفر القاضـيني            . ال تارخييـا  القضايا يف نيويورك، كما كان عليه احلـ       
 قضية، ومـن نيويـورك إىل       ٢٣نيف ملا يقدر بـ     مالن نصف الوقت من نيويورك إىل ج      ذين يع لال

وألغـراض عمليـة، ميكـن جتميـع القـضايا الـيت يتطلـب النظـر فيهـا              .  قـضايا  ٧نريويب ملا يقدر بــ      
 أيـضا اختـاذ ترتيبـات يف    لزموسـي .  مطولـة  من ثالثة قضاة سويا للنظر فيهـا خـالل دورات      افريق

 برحلـة حمـددة للفـصل فيهـا،         القيـام عدد حمدود من القضايا ميلي فيها طابع االستعجال ضرورة          
ومــن مث، فــإن األمــني العــام يطلــب أن تعتمــد اجلمعيــة  . مثــل قــضية الفــصل بــإجراءات مــوجزة

 دوالر لعـام    ٩٧ ٠٠٠ مببلـغ    العامة األموال الالزمة لسفر قاضيني مـن قـضاة حمكمـة املنازعـات            
 أيام مـن نيويـورك إىل جنيـف للنظـر           ١٠صلة مدة كل منها     نفقابل ثالث رحالت م   م ،٢٠٠٩
 أيــام مــن نيويــورك إىل نــريويب للنظــر يف حنــو      ١٠ قــضية، ورحلــة واحــدة ملــدة    ٢٣يف حنــو 

 رحالت ملـدد أقـصر حـسبما تقتـضيه حمكمـة املنازعـات للنظـر                أربعقضايا، ولعدد يصل إىل      ٧
 . صفة االستعجال هلا تكوناليتيف القضايا 
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 احلاالت اليت ميكن فيها حملكمة املنازعات أن حتيل قضايا قيد النظر إىل الوساطة -دال  
اليت جيوز فيها حملكمـة األمـم املتحـدة         ”احلاالت  طلبت اجلمعية العامة معلومات بشأن       - ٧١

 الوســاطة، مبــا يف ذلــك شــرط احلــصول للمنازعــات إحالــة القــضايا املعلقــة املعروضــة عليهــا إىل
يــرى و. ))هـــ (٦٥، الفقــرة ٦٢/٢٢٨القــرار  (“علــى موافقــة الطــرفني ومــسألة األطــر الزمنيــة

زعـات   بـشأن مـا إذا كانـت قـضية معينـة قيـد النظـر أمـام حمكمـة املنا                  األمني العام أن اختاذ قرار    
يف ذلــك احتمــاالت حــل توقــف علــى جمموعــة مــن العوامــل، مبــا ينبغــي إحالتــها إىل الوســاطة ي

غـري أن   . الرتاع عن طريق الوساطة ومدى مالئمة تسوية الرتاع من خـالل النظـام غـري الرمسـي                
األمني العام يرى أنه سيكون من غري املستصوب إيراد قائمة شاملة هبذه املعايري، حيث أن مـن                 

 . شأن ذلك أن يقيد دون داع السلطة التقديرية لقضاة حمكمة املنازعات
ويف حني أن موافقة األطراف على الـدخول يف الوسـاطة مـن شـأنه أن ييـسر العمليـة،                     - ٧٢

فإهنا لن تكون مطلوبة كشرط مسبق لكي حتيل حمكمة املنازعات قضية للوساطة؛ ومـع ذلـك،      
وهـذا النـهج   . فإن أي تسوية تنتج عن الوسـاطة لـن تكـون سـارية إال إذا وافـق عليهـا الطرفـان         

.  القضائية الوطنية اليت تسمح بأن تكـون الوسـاطة بـأمر مـن حمكمـة          اتيتسق مع ممارسة الوالي   
 . وسيحدد قضاة حمكمة املنازعات، بناء على سلطتهم التقديرية، اإلطار الزمين املالئم

 
 إحالة القضايا إىل حمكمة املنازعات -هاء  

 األمـم  قتـراح مفـصل بـشأن إحالـة القـضايا إىل حمكمـة            ا”طلبت اجلمعيـة العامـة تقـدمي         - ٧٣
القـــرار ( انظـــر “املتحـــدة للمنازعـــات مـــع مراعـــاة البعـــد اجلغـــرايف ونـــوع القـــضايا وعـــددها 

 )).و (٦٥، الفقرة ٦٢/٢٢٨
، مبجـرد    سـيقومون   األمني العـام أن قـضاة حمكمـة املنازعـات          يرىومن الوجهة املبدئية     - ٧٤

ســتحدد قواعــد و. كمــة مبوجبــهااحملتعيينــهم، بوضــع قواعــد اإلجــراءات واألدلــة الــيت ســتعمل  
 .أقالم حمكمة املنازعاتبني فيما اإلجراءات واألدلة هذه تفاصيل كيفية توزيع القضايا 

 ،وجيوز اختاذ ترتيبات مؤقتة، دون املساس بالسلطة التقديرية لقضاة حمكمـة املنازعـات             - ٧٥
ون وسـتك .  تلـك  إلحالة القضايا بـصورة خمتلفـة إىل أن يـتم اعتمـاد قواعـد اإلجـراءات واألدلـة                 

 : هذه الترتيبات مؤقتة كما يلي
املوظفــون الــذين يعملــون يف مراكــز العمــل الــيت ســيوجد هبــا قلــم حملكمــة           )أ( 

 سيتقدمون بطعوهنم إىل قلم احملكمة املقابل؛ ) نيويورك وجنيف ونريويب(املنازعات 
املوظفون الذين يعملون يف مراكز عمـل أخـرى سـيتقدمون بطعـوهنم إىل قلـم                 )ب( 
  قلم احملكمة؛ يوجد بهالذي يقع يف املنطقة اجلغرافية ملركز العمل الذي احملكمة 
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) آســيا(املوظفــون الــذين يعملــون يف منطقــة لــن يكــون فيهــا قلــم للمحكمــة     )ج( 
 .سيتقدمون بطعوهنم يف نيويورك

 
 التعويض -واو  

 الـذي  طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام أن يقـدم معلومـات عـن مـسألة التعـويض                - ٧٦
 )).ز (٦٥، الفقرة ٦٢/٢٢٨القرار (متنحه احملكمتان والبدائل 

 النظامني األساسيني حملكمة املنازعـات وحمكمـة االسـتئناف أحكامـا            اويتضمن مشروع  - ٧٧
 : وهذه األحكام تتضمن ما يلي. تتعلق بالتعويض والتكاليف

ى، جيـوز هلـا     عندما يتبني للمحكمة أن املدعي قدم أدلـة تثبـت وجاهـة الـدعو              )أ( 
 ؛)٨(أن تقضي بصرف تعويض ودفع الفوائد والتكاليف

ــويض يتجــاوز       )ب(  ــصرف تع ــادة احلكــم ب ــوز ع ــبال جي  األساســي الــصايف  املرت
 بـدفع تعـويض أعلـى،     احملكمـة للمدعي ملدة سنتني، ولكـن جيـوز يف حـاالت اسـتثنائية أن تـأمر              

 ؛)٩(بشرط أن يكون األمر مصحوبا بتفسري خطي
ــد أســاء      جيــوز دفــ  )ج(  ــة أن أحــد األطــراف ق ــبني للمحكم ــدما يت ع التكــاليف عن
 ؛)١٠( على حنو بنياإلجراءاتاستغالل 
يف حــاالت حمــدودة، جيــوز للمحكمــة أن تــأمر بــدفع تعــويض عنــدما يكــون     )د( 

 ؛)١١(هناك تأخري يف اإلجراءات
 .)١٢(ال جيوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية )هـ( 

هــو حتــت أي ظــرف مــن الظــروف ينبغــي تنفيــذ أمــر حمكمــة القــائم ال الــسؤال ومــا ز - ٧٨
واملسألة املطروحـة هـي حتديـد       . املنازعات بدفع تعويض عندما يكون هناك استئناف قيد النظر        

__________ 
ويـرد حكـم    ).  د -ب  ) (٤ (١٠انظر مـشروع النظـام األساسـي حملكمـة األمـم املتحـدة للمنازعـات، املـادة                   )٨( 

 ). هـ-ج ) (١ (٩روع النظام األساسي حملكمة األمم املتحدة لالستئناف، املادة مماثل يف مش
 ). ب) (٤ (١٠املرجع نفسه، املادة  )٩( 
ــم املتحــدة        ). ٥ (١٠املرجــع نفــسه، املــادة    )١٠(  ــة األم ــام األساســي حملكم ــل يف مــشروع النظ ــم مماث ويــرد حك

 ). ٢ (٩لالستئناف، املادة 
ــادة   )١١(  ــتئناف،   ). ٣ (١٠املرجـــع نفـــسه، املـ ــة االسـ ويـــرد حكـــم مماثـــل يف مـــشروع النظـــام األساســـي حملكمـ

 ). ٥( ٩ املادة
ــم املتحــدة        ). ٦ (١٠املرجــع نفــسه، املــادة    )١٢(  ــة األم ــام األساســي حملكم ــل يف مــشروع النظ ــم مماث ويــرد حك

 ).٣ (٩لالستئناف، املادة 
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ما إذا كان ينبغي دفع التعـويض الـذي قـضت بـه احملكمـة ريثمـا جيـري االنتـهاء مـن إجـراءات                         
 : ات املتاحة ملعاجلة هذه املسألةوهناك عدد من اخليار. االستئناف
ميكن دفـع التعـويض علـى الفـور مث اسـترداده مـن املـدعي إذا نقـضت حمكمـة                      )أ( 

 االستئناف حكم حمكمة املنازعات؛ 
قـر  وإذا أُ . االسـتئناف حمكمـة   ميكن تعليـق دفـع التعـويض ريثمـا يـصدر حكـم               )ب( 

 ؛  املستحقةمضافا إليه الفائدةتعويض الحكم حمكمة املنازعات، يدفع 
ميكن إيداع مبلغ التعويض املمنوح يف حـساب ضـمان إىل حـني االنتـهاء مـن                  )ج( 

وإذا أيــدت حمكمــة االســتئناف حكــم حمكمــة املنازعــات، يــدفع التعــويض   . عمليــة االســتئناف
 . مضافا إليه الفائدة املستحقة

فإنـه  موال عامة،    دفع أي تعويض ينطوي على أ      أنه مبا أن  ؤخذ يف االعتبار    يأن  وينبغي   - ٧٩
 الـوارد يف الفقـرة      )أ(حمتملـة بالنـسبة للمنظمـة إذا مـا تعـني، وفقـا للخيـار                سـلبية   آثـار   ستترتب  

ذلــك أن . أعــاله، دفــع التعــويض علــى الفــور بــالرغم مــن أن االســتئناف مل يبــت فيــه بعــد ٧٨
ة بعـد   أمرا صـعبا، ال سـيما يف حالـة تـرك املوظـف للخدمـ              قد يكون   استرداد التعويض املدفوع    

 أن تقوم حمكمـة املنازعـات بإيـداع         هو وبناء عليه فإن األمني العام يعتقد أن األفضل       . )١٣(ذلك
 االستئناف، فإذا أقرت حمكمـة       نظر مبلغ التعويض الذي قضت به يف حساب ضمان ريثما يتم         

ه غـري أن األمـني العـام يـرى أنـ          . االستئناف احلكم، يدفع التعويض مضافا إليه الفائدة املستحقة       
ينبغــي أن تكــون حملكمــة املنازعــات أيــضا ســلطة تقديريــة إلصــدار أمــر بــدفع التعــويض فــورا،   

 أن أي    املنازعـات   إذا أثبت املـدعي مبـا يرضـي حمكمـة          ،بصرف النظر عن رفع دعوى استئناف     
 .تأخري يف الدفع قد تنجم عنه مشقة ال داعي هلا

 
 نظام العدالة الرمسي يف إطاردور رابطات املوظفني  -زاي  

طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام أن يقـدم معلومـات عـن دور رابطـات املـوظفني          - ٨٠
 ويعكـس مـشروع النظـام       )).ح (٦٥، الفقـرة    ٦٢/٢٢٨القـرار    ( نظام العدالة الرمسـي    يف إطار 

__________ 
وز للمنظمـة يف هـذه احلالـة أن تنظـر يف رفـع              إذا رفض املدعي أن يعيـد طوعـا التعـويض املـدفوع بالفعـل، جيـ                )١٣( 

بيـد أن املنظمـة     . دعوى مدنية أمام حمكمة حملية ضد الـشخص املعـين السـترداد التعـويض الـذي دفـع بالفعـل                   
سوف ختتار، يف معظم احلاالت، عدم اللجوء إىل ذلك نظرا ألن املنظمة سيتعني عليها التخلي عـن امتيازاهتـا               

وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن رفـع دعـوى مـن ذلـك        . رفع هذه الدعوى واملـضي فيهـا  وحصاناهتا لكي يتسىن هلا  
وهنـاك مـسألة أخـرى ينبغـي أخـذها يف           . القبيل لن يـضمن صـدور حكـم مـن احملكمـة احملليـة لـصاحل املنظمـة                 

االعتبار، هي احتمال أن يفضي رفع دعوى مدنية يف مثل هذا الـسياق إىل تفـسري قـانوين متـضارب للقواعـد         
 . ة لألمم املتحدة من جانب أجهزة قضائية خارجية، وهو أمر تترتب عليه آثار سلبيةالداخلي
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ــي حملكمـــة   ــف األمـــني العـــام الـــوارد يف     األمـــم املتحـــدة ل األساسـ  مذكرتـــهلمنازعـــات موقـ
)A/61/758(ؤيــد توصــية فريــق إعــادة تـــصميم نظــام العدالــة      ، امل)بــأن يكــون لرابطـــات    ،)١٤

مـن النظـام األساسـي للمـوظفني حقـا مـستقال            ) ب (١-٨ البنداملوظفني، املعترف هبا مبوجب     
يف رفــع دعــوى مجاعيــة أو متثيليــة باســم أعــضاءها ضــد األمــم املتحــدة أو صــناديقها وبراجمهــا    

وتــرد هــذه الفئــات يف مــشروع .  يف ثــالث فئــات حمــددة مــن القــضايااخلاضــعة إلدارة مــستقلة
 . أعاله٦٠، كما ترد يف الفقرة ) األولاملرفق( انظر النظام األساسي حملكمة املنازعات

ويوجــه األمــني العــام نظــر اجلمعيــة العامــة إىل أن موضــوع تكــوين رابطــات املــوظفني   - ٨١
، A/62/748انظـر   ( رتـه املتعلقـة بإقامـة العـدل       جل أيـضا بـشيء مـن التفـصيل يف مذك          ودورها يعـا  

 ).١٠٥الفقرة 
 

 التدابري االنتقالية -رابعا  
، أن تعاود النظر يف مسألة الترتيبـات        ٦٢/٢٢٨ قرارها   مبوجبقررت اجلمعية العامة،     - ٨٢

ــستني      ــة وال ــا الثاني ــن دورهت ــاين م ــة يف اجلــزء الث ــستأنفة  االنتقالي ــرة (امل ــد وردت ). ٥٩الفق وق
. )A/62/294( األمني العام املتعلقة بالترتيبات االنتقالية يف الفرع السادس من تقريـره             اتمقترح

ستئناف بـدور مـزدوج، حيـث سـتعمل         لال حمكمة األمم املتحدة     تضطلع أن   وتوقع األمني العام  
أيضا كمحكمة إدارية فيما يتعلق بالقضايا اليت مل يبت فيها واليت رفعت أمام احملكمـة اإلداريـة                 

وبعـد أن نظـر األمـني العـام يف          . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١الية قبل أن ينتهي وجودها يف       احل
املعلومـات، فإنـه   ربة واخلـ  هـو متـاح حاليـا مـن     وعلى ضوء مـا نطاق املرحلة االنتقالية املطلوبة،   

 .ومالئمة من الناحية العمليةكثر كفاءة األ احلل هو ذلكيعد يعترب أن  مل
 

  من احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة إىل حمكمة األمم املتحدة لالستئنافاالنتقال -ألف  
على الرغم من اجلهود الدؤوبة املبذولة، ال مناص من أن جتـد احملكمـة اإلداريـة لألمـم                   - ٨٣

 مــن القــضايا املتــأخرة املتراكمــة الــيت لــن يتــسىن البــت فيهــا حبلــول ا كــبريااملتحــدة أمامهــا عــدد
فاألمر ال يقتصر على وجـود عـدد كـبري جـدا بالفعـل مـن                . ٢٠٠٨سمرب  دي/كانون األول  ٣١

، وخباصـة ألن  ٢٠٠٨القضايا اليت مل يتم الفصل فيها، بل سيتواصـل رفـع القـضايا خـالل عـام             
تواصـل  مـن املتوقـع أن      جمالس الطعن املشتركة، واللجـان التأديبيـة املـشتركة واجملـالس التأديبيـة              

ناء على املتوسطات السابقة، ومـع مراعـاة القـضايا اجلديـدة املتوقـع      وب. عملياهتا حىت هناية العام 

__________ 
، ٨٢ ، و )د (٧٧، الفقـرات    (A/61/205)انظر تقرير فريـق إعـادة تـصميم نظـام األمـم املتحـدة إلقامـة العـدل                    )١٤( 

 ).ب(، واملرفق األول، الفقرة الفرعية ١٦٠ و
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 قـضية مل يبـت فيهـا    ١٣٠، من املتوقع أن يكون هناك مـا يزيـد علـى            ٢٠٠٨رفعها خالل عام    
 .٢٠٠٨معروضة على احملكمة اإلدارية يف هناية عام 

ها من النظـر  ستئناف يف وضع ميكن  األمم املتحدة لال  ومن غري املرجح أن تكون حمكمة        - ٨٤
، حيــث أن دورهتــا األوىل ســتكرس للبــت يف النظــام  ٢٠٠٩يف أي قــضايا قبــل منتــصف عــام  

وإذا أثقلـت حمكمـة االسـتئناف يف ذلـك الوقـت بعـبء        . الداخلي واملـسائل التنظيميـة األخـرى      
للنظــام  قــضية منبثقــة عــن النظــام القــدمي، ملعاجلتــها وفقــا   ١٠٠مــن القــضايا يزيــد كــثريا علــى  

، فإن مـن شـأن ذلـك، مـن الوجهـة العمليـة، أن يـؤخر كـثريا بـدء                     للمحكمة اإلدارية األساسي  
ذلـــك الوضـــع ســـيكون أمـــرا    ومـــن الواضـــح أن  . تـــشغيل النظـــام اجلديـــد إلقامـــة العـــدل    

 .مستصوب غري
ويقترح األمني العام، بدال مـن ذلـك، أن حتـال مجيـع الـدعاوى املرفوعـة أمـام احملكمـة                   - ٨٥

 إىل حمكمـة    ،٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ن قد مت البت فيها حىت        واليت ال يكو   ،اإلدارية
، يقتـرح األمـني     وبغية جعـل هـذا االختيـار      . ٢٠٠٩ير  ينا/ كانون الثاين  ١املنازعات اعتبارا من    

العــام، كتــدبري انتقــايل، أن يــتم تعزيــز حمكمــة املنازعــات بــثالث قــضاة خمصــصني وبعــدد مــن     
وملـا كـان قـضاة حمكمـة        . النتهاء من القضايا املتـأخرة     من أجل ا   ٢٠٠٩موظفي الدعم يف عام     

املنازعات يعملون على أساس التفرغ، ستكون احملكمة أقدر على معاجلة عـبء العمـل األكـرب                
 التقــسيم عــبء القــضايا علــى مواقــع الثالثــة حملكمــة   أنــه ميكــنومــن املزايــا األخــرى  . حجمــا

عملــها كمــة االســتئناف مــن أن تبــدأ   حمأن ميكــنومــن شــأن األخــذ هبــذا املقتــرح  . املنازعــات
 .بصفحة عمل بيضاء، مركزة على الدور الصحيح املنوط هبا بوصفها حمكمة استئناف

افـق علـى تعـيني ثالثـة قـضاة خمصـصني، برتبـة        ووعليه، يطلب مـن اجلمعيـة العامـة أن ت      - ٨٦
ملناصـب  وكمـا هـو احلـال بالنـسبة     . ٢٠٠٩، لتعزيز قدرة حمكمة املنازعات خالل عام     ٢- مد

 .القضاة األخرى، سيقوم جملس العدل الداخلي بفرز املرشحني
وباإلضافة إىل ذلك، يطلب من اجلمعيـة العامـة أن توافـق علـى تـوفري مـوارد املـساعدة           - ٨٧

 مــن فئــة ثالثــة، و ٢- برتبــة فثالثــة، و ٣- برتبــة فمــوظفنياملؤقتــة العامــة املقابلــة لــثالث  
 ونـريويب تعزيز أقالم حمكمة املنازعات يف نيويـورك وجنيـف      ل) الرتب األخرى (اخلدمات العامة   

ــسري   ــدة ســنة واحــدة لتي ــزمل ــد       جتهي ــن النظــام احلــايل بع ــأخرة م ــضايا املت ــاء الق  كــانون ١ وإهن
 ا اإلضــايف يلــزم ملــدة ســنة واحــدة فقــط، وســيكرس حــصري املــالكوهــذا . ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
 قــضية، ١٣٠ نحــوقــدمي والــيت يقــدر عــددها ب  القــضايا املتــأخرة املوروثــة مــن النظــام ال إلجنــاز

وسـيمثل ذلـك زيـادة تتـرواح بـني          . ف ونـريويب  نيـ كمـة يف نيويـورك وج     احملستوزع على أقـالم     
 ، ولـذلك سـيلزم تـوفري املـوظفني املـؤقتني التـالني      . يف املائة من عبء العمل املعتـاد       ١٠٠ و   ٥٠
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جنيـف،   و نيويـورك،   يفمنازعـات لألمم املتحدة ل حمكمة ا، ألقالماحملددين حسب قلم احملكمة  
 مـن فئـة اخلـدمات العامـة     ثالثـة ، و   ٢- ف ثالثـة برتبـة   ، و ٣-فثالثة مـوظفني برتبـة      : ونريويب

جناز عـبء العمـل اإلضـايف املتوقـع احملـول مـن النظـام احلـايل، سـيلزم أن                   وإل. )الرتب األخرى (
 قـضية   ٤٥لنظر يف أكثر من      املنازعات ل  حمكمةيتم بصفة مؤقتة تعزيز املوظفني الدائمني ألقالم        

موظفـو الفئـة الفنيـة      قوم  وسـي . ٢٠٠٩ يف عام    تنجزها وأن   منهاإضافية، سيلزم أن جتهزها كل      
 نيويـــورك وجنيـــف  كـــل قلـــم للمحكمـــة يف يف٢-فبرتبـــة  ١ و ٣-فبرتبـــة  ١(املؤقتـــون 
اكم  املنازعات، مبن فيهم القضاة املخصصون، وموظفون أقـالم احملـ        حمكمة قضاة    بدعم ونريويب

ــدائمون يف مراكــز العمــل   ــكال ــالبحوث تل ــيالت  ب ــة ودعــم  والتحل ــصياغة القانوني ــات ال  عملي
 ونوسيوفر موظف اخلدمات العامة املؤقتـ     . القضايا اإلضافية إلجناز   ، حسب االقتضاء  ،القانونية

 يف نيويــورك يف كــل قلــم مــن أقــالم احملكمــة ) الرتــب األخــرى(مــن فئــة اخلــدمات العامــة   ١(
مبــا يف ذلــك إمــساك ملفــات القــضايا، واالتــصال  (الــدعم اإلداري والــتقين ) يبوجنيــف ونــريو

 حـسب االقتـضاء، واختـاذ ترتيبـات الـسفر وغريهـا مـن               ،واخلـرباء احملتملني  باألطراف والشهود   
 لتيسري االنتهاء مـن      التابعني لقضاة حمكمة املنازعات واملوظفني القانونيني    ) الترتيبات اللوجستية 

 .رة يف الوقت املالئمالقضايا املتأخ
واملــالك املؤقــت املطلــوب مياثــل الوظــائف واملــوارد مــن املــساعدة املؤقتــة العامــة الــيت      - ٨٨

وافقت عليها اجلمعية العامة بالفعـل ألقـالم احملـاكم الثالثـة حتـسبا لعـدد مـن القـضايا مماثـل إىل                        
الس الطعــون املــشتركة وتتلقــى حاليــا جمــ . حــد كــبري لعــدد القــضايا املتولــدة يف النظــام احلــايل  

 دعوى جديدة سـنويا، يرفـع معظمهـا يف     ١٣٠واللجان التأديبية املشتركة وجملس التأديب حنو       
ومتثل القضايا املتأخرة من النظام القدمي مضاعفة لعدد القضايا بالنسبة ألقالم حمكمـة             . نيويورك

ــة العامــة يف قرار   . ٢٠٠٩املنازعــات لعــام   ــه اجلمعي ــا وافقــت علي ــا مل ، مــن ٦٢/٢٢٨هــا ووفق
 مــن جتهيــز العــدد ٥ ووظــائف املــساعدة املؤقتــة العامــة الـــ ١٣املتوقــع أن تــتمكن الوظــائف الـــ 

وفيما يلي املالك املوافـق عليـه ألقـالم         . املعتاد من القضايا املرفوعة سنويا أمام حمكمة املنازعات       
 :٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١حمكمة األمم املتحدة للمنازعات اعتبارا من 

، ووظيفتـان   ٢-، وواحـدة برتبـة ف     ٥-الوظـائف، وظيفـة واحـدة برتبـة ف        : نيويورك • 
وظـائف املـساعدة املؤقتـة العامـة، واحـدة           و ؛)الرتب األخرى (من فئة اخلدمات العامة     

ــة ف  ــانوين برتب ــة ف  ٤-ملوظــف ق ــا املعلومــات برتب ، ٤- وواحــدة ملوظــف تكنولوجي
 ؛)خرىاأل الرتب(وواحدة من فئة اخلدمات العامة 
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، وظيفتـان مـن   ٣-، وواحـدة برتبـة ف  ٥-جنيف، الوظائف، وظيفة واحـدة برتبـة ف     • 
ــة اخلــدمات العامــة   ــة العامــة، وظيفــة    و؛)الرتــب األخــرى(فئ وظــائف املــساعدة املؤقت

 ؛٤-واحدة برتبة ف
، ووظيفتـان مـن     ٣-، وواحدة برتبـة ف    ٥-الوظائف، وظيفة واحدة برتبة ف    : نريويب • 

وظـائف املـساعدة املؤقتـة العامـة، وظيفـة واحـدة             و ؛)الرتبة احمللية (ة  فئة اخلدمات العام  
 .٤-برتبة ف

ــوارد ذكرهــا يف الفقــرة      - ٨٩ ــة، ال  أعــاله، ٨٧وســتتوىل الوظــائف التــسع اإلضــافية املطلوب
وهـذا يعكـس احلـد األدىن    . يعادل عبء العمل السنوي للنظام مـن القـضايا املتـأخرة           معاجلة ما 

 .٢٠٠٩إلجناز القضايا املتأخرة حبلول هناية عام من املوارد الالزمة 
وقد أويل قدر كبري من التفكري ملعرفة أفـضل خيـار ملعاجلـة القـضايا املتـأخرة، بوسـائل                    - ٩٠

منها التشاور مع املوظفني يف إطار فريق االتصال املعين بإقامة العدل التـابع للجنـة التنـسيق بـني                 
ا املتأخرة رقما ضخما، بالرغم من اجلهـود اإلضـافية الـيت         ويبلغ عدد القضاي  . اإلدارة واملوظفني 

وكانــت اخليــارات . جيــري بــذهلا خــالل الــسنة احلاليــة ملعاجلــة عــدد القــضايا األكــرب مــن املعتــاد
األخــرى الــيت نوقــشت، مثــل مواصــلة احملكمــة اإلداريــة لعملــها، أو حتويــل القــضايا إىل حمكمــة 

صصني وموظفني مـؤقتني أو دفـع أتعـاب، ولكنـها           االستئناف، ستستلزم أيضا توظيف قضاة خم     
 .لن تؤدي إىل االنتهاء من القضايا املتأخرة يف غضون سنة واحدة

وقد حبثت إمكانية نقل الوظائف القائمة واستخدام موظفي قلم حمكمة األمم املتحـدة              - ٩١
مــن القــضايا بيــد أنــه ال توجــد وظــائف قائمــة ميكــن نقلــها للفتــرة املطلوبــة لالنتــهاء  . اإلداريــة

 دون أن يـــؤثر ذلـــك علـــى املهـــام األساســـية يف اإلدارات ٢٠٠٩املتـــأخرة حبلـــول هنايـــة عـــام 
أيضا، فإنه بينما من املنتظر أنه قد ميكن نقل موظفي قلم حمكمة االستئناف ملـساعدة               . األخرى

 سـيما يف  قلم حمكمة املنازعات على أساس كل حالة علـى حـدة ملعاجلـة القـضايا املتـأخرة، وال       
، فإن أولئك املوظفني سـيكونون أيـضا مـسؤولني عـن مـساعدة              ٢٠٠٩النصف األول من عام     

ــاول أول       ــها، وتن ــدء أعماهلــا، ووضــع القواعــد الــيت ســتعمل مبوجب حمكمــة االســتئناف علــى ب
ومن مث، فإنه ال ميكن التنبؤ بدقة بالنسبة املئوية للوقت الذي ميكن ألولئـك املـوظفني                . قضاياها

 .عدة يف االنتهاء من القضايا املتأخرة من النظام احلايلختصيصه للمسا
ويرى األمني العام أن االقتراح املـذكور يف هـذا الفـرع هـو أكثرهـا كفـاءة وفعاليـة يف               - ٩٢

تلبيـة االحتياجـات واالســتجابة للنقـد املوجـه مــن الفريـق املعـين بإعــادة التـصميم بـشأن وجــود         
وهو ميثل استثمارا ملـرة واحـدة يهـدف إىل          . م القدمي تأخريات طويلة على نطاق واسع يف النظا      
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كفالة االنتقـال الـسلس إىل النظـام اجلديـد إلقامـة العـدل دون عرقلـة قدرتـه علـى أداء وظائفـه                        
 .على النحو املتوخى منه

 
 السنة األخرية حملكمة األمم املتحدة اإلدارية -باء  

 أعـاله أن  ٩٢ إىل ٨٣لفقـرات مـن   بينما سيكون من شأن االقتـراح الـوارد ذكـره يف ا         - ٩٣
ميكن املنظمة على حنو أفضل مـن معاجلـة القـضايا املتـأخرة املتوقعـة مـن احملكمـة اإلداريـة، فإنـه                     
يتحتم مع ذلك بـذل قـصارى اجلهـود لالنتـهاء مـن أكـرب عـدد ممكـن مـن القـضايا خـالل عـام                           

أبريـل علـى    /انومن املتوخى عقد دورة إضـافية للمحكمـة اإلداريـة خـالل شـهر نيـس               . ٢٠٠٨
بيـد أنـه لتحقيـق أقـصى قـدر ممكـن مـن النـاتج، سـيتعني أيـضا أن                     . حنو ما أيدته اجلمعية العامـة     

 .تبحث احملكمة إمكانية زيادة عدد القضايا أثناء دورتيها اللتني تعقدان يف الصيف واخلريف
هلـم  وقد أبدى أعضاء احملكمة استعدادهم لزيادة عـبء عملـهم العـادي إذا مـا دفعـت                   - ٩٤

وتـشري التقـديرات إىل أنـه إذا دفعـت هلـم أتعـاب عـن عملـهم خـالل عـام                      . أتعاب مقابل ذلـك   
 قـضية زيـادة     ٢٥حنـو   ( قـضية    ٩٠، سيكون باستطاعتهم االنتهاء من عدد ال يقـل عـن            ٢٠٠٨

 ومعظمهـم لديـه     -، حيث أن من شأن دفع تلك األتعاب أن ميكّن األعـضاء             )عن العدد املعتاد  
 مــن حتــضري القــضايا يف فتــرة -إلضــافة إىل مــسؤولياهتم يف احملكمــة اإلداريــة التزامــات مهنيــة با

 .بني الدورات ما
. وقد ناقشت اجلمعية العامة مسألة أتعاب أعضاء احملكمة اإلدارية لعـدد مـن الـسنوات     - ٩٥

ونظرا ألن هذه ستكون السنة األخرية للمحكمة اإلدارية، وبالنظر إىل أن من مصلحة املنظمـة               
صل يف أكـرب عـدد ممكـن مـن القـضايا، فـإن األمـني العـام يكـرر طلبـه بـأن تـأذن اجلمعيـة                      أن يف 

 باملعـدالت املقترحـة وهـي    ٢٠٠٨العامة بدفع أتعاب مقابل مجيع األحكام اليت تـصدر يف عـام        
.  دوالرا لقــاء املــشاركة يف الفريــق والتوقيــع ٢٥٠ دوالر لقــاء صــياغة كــل حكــم و  ١ ٠٠٠

 .٢٠٠٨ قضية يف هناية عام ١٥٠ أن يتجاوز عدد القضايا املتأخرة وبدون ذلك، من املتوقع
 
 اآلثار املالية -خامسا  

، إىل األمـني العــام أن يقـدم اآلثـار املاليــة    ٦٢/٢٢٨طلبـت اجلمعيـة العامــة، يف قرارهـا     - ٩٦
بعـض  ويف حني أنه متت املوافقـة علـى        . املتصلة بالترتيبات االنتقالية للنظام اجلديد إلقامة العدل      

، فإنـه يلـزم   ٦٢/٢٣٨ و ٦٢/٢٢٨الترتيبات االنتقالية ومتويلها مبوجب قراري اجلمعيـة العامـة        
 لكفالــة انتقــال املنظمــة علــى حنــو  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اختــاذ تــدابري انتقاليــة إضــافية خــالل الفتــرة  

 .سلس من النظام احلايل للعدل الداخلي إىل النظام اجلديد إلقامة العدل
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 دوالر يف إطـار امليزانيـة       ١ ٧٢٩ ١٠٠ اإلضـافية الـيت تقـدر مببلـغ          وستؤدي التكـاليف   - ٩٧
يفـصل    إىل إهناء األعمال املتـأخرة مـن القـضايا الـيت مل            ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني    

ومــن . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١فيهــا املرفوعــة أمــام حمكمــة األمــم املتحــدة اإلداريــة قبــل  
وتــرد يف . كــاليف اإلضــافية التقديريــة ذات طبيعــة غــري متكــررة  اجلــدير باملالحظــة أن هــذه الت 

 . موجز االحتياجات املبينة يف هذا التقرير٢ و ١اجلدولني 
 

 ١اجلدول 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨موجز االحتياجات حسب أبواب امليزانية لفترة السنتني 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 قديراتالت النمو يف املوارد االعتماد األويل الباب

 ٩٣ ٧٠٣,٠ ١ ٣٣٣,٤ ٩٢ ٣٦٩,٦ تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما - ١
 ٢٦٧ ٣٤٠,٠ ١٧٨,٧ ٢٦٧ ١٦١,٣ مكتب خدمات الدعم املركزية - دال ٢٨
 ١١١ ٢٤٤,٦ ٢٦,١ ١١١ ٢١٨,٥ اإلدارة، جنيف - هاء ٢٨
 ٢٧ ٤٢٥,٣ ٤١,٢ ٢٧ ٣٨٤,١ اإلدارة، نريويب - زاي ٢٨
 ٤٦٣ ٥٨٧,٦ ١٤٩,٧ ٤٦٣ ٤٣٧,٩ ات اإللزامية من مرتبات املوظفنياالقتطاع - ٣٥

 ٩٦٣ ٣٠٠,٥ ١ ٧٢٩,١ ٩٦١ ٥٧١,٤ اجملموع 

 
 ٢اجلدول 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني أوجه اإلنفاقموجز االحتياجات حسب 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 التقديرات النمو يف املوارد االعتماد األويل وجه اإلنفاق

 ٢٤١ ٩٣٠,٥ - ٢٢٩ ٨٥٢,٦ الوظائف
 ١٤ ٣٦١,٦ )أ(٨٩٢,١ ١٢ ٩١٢,٨ تكاليف املوظفني األخرى

 ٤ ٠٥٨,٢ ٦٤٥,٧ ٣ ٣٣٦,٧ األجور املمنوحة لغري املوظفني
 ١ ١٠٢,٣ )٢٥,٣( ١ ٠٨٣,١ االستشاريون واخلرباء

 ٨ ٩٨٣,٧ )١٤٦,١( ٨ ١٩٠,٣ سفر املمثلني
 ٤ ٨٦٦,١ )٥٤,١( ٤ ٦٤٤,٠ سفر املوظفني

 ٤٢ ٧٤١,٩ )٣٦,٩( ٤٠ ٤٩٠,٩ اخلدمات التعاقدية
 ١٧٨ ٤٣٧,٢ ٢١٧,٦ ١٦٧ ٥٠٧,٥ مصروفات التشغيل العامة
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 التقديرات النمو يف املوارد االعتماد األويل وجه اإلنفاق

 ٥٥٥,٦ - ٥٢٤,٣ الضيافة
 ٦ ٣٢٠,٦ ٩,٦ ٥ ٩٧٨,٧ اللوازم واملواد

 ٩ ٦٧٢,٣ ٧٦,٨ ٩ ١٤٣,٧ األثاث واملعدات
 ١٥ ٢٤٣,٩ - ١٤ ٤٦٨,٩ املنح والتربعات

 ٤٨٢ ٦١٦,٨ ١٤٩,٧ ٤٦٣ ٤٣٧,٩ رتبات املوظفنياالقتطاعات اإللزامية من م
 ٩٦٣ ٣٠٠,٥ ١ ٧٢٩,١ ٩٦١ ٥٧١,٤ اجملموع 

 
ــثالث وظــائف    )أ(  ــغ ب ــق هــذا املبل ــة اخلــدمات العامــة  ١، و ٢- ف١، و ٣- ف١(يتعل ــدة )  مــن فئ مل

نيويـورك وجنيـف   (شهرا يف كـل مـن مراكـز العمـل الثالثـة حملكمـة األمـم املتحـدة للمنازعـات                ١٢
   ).ونريويب

 خامتة -سادسا  
كانت موافقة اجلمعية العامة على إنـشاء نظـام جديـد إلقامـة العـدل يف األمـم املتحـدة                      - ٩٨

وينبغـي أال ينظـر إىل النظـام        . قرارا تارخييا يبشر بأنه سيكون له أثـر عميـق علـى األمانـة العامـة               
يـز املـساءلة يف     اجلديد على حدة، ولكـن بوصـفه جـزءا ال يتجـزأ مـن مـسعى األمـني العـام لتعز                    

وهـو مقتنـع بـأن النظـام اجلديـد سيـسهم يف حتـسني اإلدارة عـن طريـق زيـادة الـشعور                        . املنظمة
 .باملسؤولية يف عملية صنع القرار

، يعـد  ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ولكي يكون النظام اجلديد جـاهزا للعمـل حبلـول      - ٩٩
عني على اجلمعيـة العامـة أن تقـوم يف اجلـزء       ويرى األمني العام أنه يت    . اجلدول الزمين أمرا حامسا   

ــة والــستني املــستأنفة باعتمــاد النظــامني األساســيني حملكمــة املنازعــات       الثــاين مــن دورهتــا الثاني
كــانون  ١وحمكمــة االســتئناف وذلــك لكــي يتــسىن انتخــاب قــضاة احملكمــتني وتعيينــهم قبــل     

ن األمـور امللحـة واألساسـية أن        كما يرى األمني العـام أنـه مـ        .  بوقت كاف  ٢٠٠٩يناير  /الثاين
ونظـرا لزيـادة عـبء القـضايا اجلديـدة وللعـدد الكـبري              . تبت اجلمعية العامة يف التدابري االنتقالية     

من القضايا املتأخرة، سيلزم اختاذ تدابري مؤقتة استثنائية لكفالة أن تتاح للنظـام اجلديـد إمكانيـة                 
 يلزم اختاذ قرارات بشأن التدابري االنتقالية لكـي         كما. العمل وهو غري مثقل ببقايا النظام القدمي      

 .يتسىن اختاذ الترتيبات املالئمة إلصدار األوامر اإلدارية ذات الصلة
 دوالر ١ ٧٢٩ ١٠٠ وعادة ما ينظـر إىل االحتياجـات اإلضـافية مـن املـوارد وقيمتـها               - ١٠٠

ــسنتني   ــرة ال ــصندوق   باعتبارهــا أهنــا ميكــن أن ختــضع لألحكــام امل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفت نظمــة ل
وممــا يــذكر يف هــذا . ٤٢/٢١١ و ٤١/٢١٣الطــوارئ وفقــا ألحكــام قــراري اجلمعيــة العامــة  

ــا    ــة، يف قراره ــصدد أن اجلمعي ــرة     ٦١/٢٥٤ال ــصندوق الطــوارئ لفت ــة ل ــى ميزاني ، وافقــت عل
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ــسنتني  ــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ال ــون دوالر٣١,٥ مببل ــد    .  ملي ــغ رصــيد صــندوق الطــوارئ بع ويبل
 ١٢ ١٩١ ٠٠٠اجلمعيـة يف اجلـزء الرئيـسي مـن دورهتـا الثانيـة والـستني                املقررات الـيت اختـذهتا      

وبصرف النظر عن هذا الرصيد، قد تود اجلمعية، ألغراض تلبية االحتياجات املبينـة يف              . دوالر
هذا التقريـر، أن تـسلك نفـس املـسلك الـذي سـلكته بـشأن تلبيـة االحتياجـات األوليـة، الـذي                        

يمــا يتعلــق بإنــشاء النظــام اجلديــد إلقامــة العــدل، أي عــن ، ف٦٢/٢٣٨وافقــت عليــه يف القــرار 
 . دون اللجوء إىل صندوق الطوارئ٢٠٠٩-٢٠٠٨طريق رصد اعتماد لفترة السنتني 

  
 اإلجراءات اليت يلزم اختاذها من قبل اجلمعية العامة -سابعا  

 : قد ترغب اجلمعية العامة يف أن- ١٠١
ألمم املتحدة للمنازعات وحمكمة األمم     تعتمد النظامني األساسيني حملكمة ا     )أ( 

 املتحدة لالستئناف الواردين يف املرفقني األول والثاين هلذا التقرير؛
توافـــق علـــى التـــدابري االنتقاليـــة املتعلقـــة بتعـــيني ثالثـــة قـــضاة خمصـــصني،  )ب( 

، ودفـع أجـور لقـضاة احملكمـة     ٢٠٠٩وسفرهم، وتعيني موظفي الدعم املتـصلني هبـم لعـام     
 ٢٠٠٨ لألمم املتحدة مقابل األحكام الـيت تـصدر خـالل الفتـرة املتبقيـة مـن عـام            اإلدارية

 على النحو املبني يف هذا التقرير؛
ــه    )ج(  ــا جمموع ــة   ١ ٧٢٩ ١٠٠تعتمــد مبلغ ــة الربناجمي ــار امليزاني  دوالر يف إط

، تقريــر الــسياسات ١، يــشمل زيــادات يف إطــار البــاب  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتــرة الــسنتني 
مكتـب خـدمات    ) دال (٢٨، والباب   ) دوالر ١ ٣٣٣ ٤٠٠(نسيق عموما   والتوجيه والت 

 مكتب األمم املتحدة يف جنيـف    ) هاء (٢٨، والباب   ) دوالر ١٧٨ ٧٠٠(الدعم املركزية   
ــاب ) دوالر٢٦ ١٠٠( ــريويب   )زاي (٢٨، والبـــــ ــدة يف نـــــ ــم املتحـــــ ــب األمـــــ  ، مكتـــــ
ــاب    ) دوالر٤١ ٢٠٠( إللزاميــة مــن  ، االقتطاعــات ا٣٥؛ إضــافة إىل زيــادة يف إطــار الب

، ١، يقابلـها مبلـغ مماثـل يف إطـار بـاب اإليـرادات       ) دوالر١٤٩ ٧٠٠(مرتبات املـوظفني    
 .اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
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 املرفق األول
 )١٥( للمنازعاتألمم املتحدةاالنظام األساسي حملكمة مشروع   

 
 ١املادة   

ــذا الن    ــب هــ ــشأ مبوجــ ــة     تنــ ــم حمكمــ ــرف باســ ــة تعــ ــي حمكمــ ــام األساســ ــم اظــ ألمــ
 .للمنازعات املتحدة

 
  ٢املادة   

املنازعات بالنظر والبت يف الـدعاوى املرفوعـة مـن األفـراد، علـى النحـو         حمكمة  ختتص   - ١
مـن هـذا النظــام األساسـي، ضـد األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلــك        ) ١ (٣املنـصوص عليـه يف املـادة    
 :عة إلدارة مستقلةصناديقها وبراجمها اخلاض

 أو ثل لشروط التعيني أو شروط العمل؛للطعن يف قرار إداري يدعى أنه ال ميت )أ( 
 .للطعن يف قرار إداري يفرض تدبريا تأديبيا )ب( 

ختتص حمكمة املنازعات بالنظر والبت يف الدعوى املرفوعة من موظـف يلـتمس تعليـق                - ٢
ويكـون قـرار    . يكون موضوعا لتقييم إداري جار    اختاذ إجراءات بشأن قرار إداري مطعون فيه        

 .حمكمة املنازعات بشأن هذه الدعوى غري قابل لالستئناف
، رابطـة للمـوظفني   املنازعـات بـالنظر والبـت يف الـدعاوى املرفوعـة مـن              حمكمـة   ختتص   - ٣

مــن هــذا النظــام األساســي، ضــد األمــم املتحــدة  ) ٢ (٣النحــو املنــصوص عليــه يف املــادة  علــى
 :يقها وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستقلةصناد أو

ــوق رابطـــ   )أ(  ــاذ حقـ ــوظفنياتإلنفـ ــرف املـ ــ، املعتـ ــي  ا هبـ ــامني األساسـ  يف النظـ
 للموظفني؛ واإلداري

الستئناف قرار إداري يدعى أنـه ال ميتثـل لـشروط التعـيني أو شـروط العمـل،                   )ب( 
مـن هـذا    ) ١ (٢ ةاملـاد مبوجـب   بأمسـائهم حيـق هلـم رفـع هـذه الـدعوى             مـوظفني   جمموعـة   باسم  
  أو؛ذاهتاوقائع الالناشئ عن نفسه القرار اإلداري ويتأثرون ب النظام،

__________ 
 . Corr.1 و A/62/748صدر سابقا يف الوثيقة  )١٥( 
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حيـق هلـم اسـتئناف القـرار اإلداري      أو أكثـر     موظـف  من   ة مرفوع دعوىلدعم   )ج( 
من هذا النظـام، وذلـك بتقـدمي تلـك الرابطـة مـذكرةً باعتبارهـا        ) أ) (١ (٢ املادةمبوجب نفسه  

 .ة التدخل من ِقبلهاصديقة للمحكمة أو بواسط
 تفــصل  املنازعــات مبوجــب هــذا النظــام،شأن اختــصاص حمكمــةبــيف حالــة قيــام نــزاع  - ٤

 .املسألةاحملكمة يف 
ــدبري - ٥ ــايل،  ا كت ــالنظر ختــتص حمكمــة املنازعــات  نتق ــا  ‘١’: يفب ــة إليه  يف القــضايا احملال
 التأديبيـة  انلجـ دى ال إحـ وأ املـشتركة لس الطعـون  اجمـ أحـد    مـن    ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين  ١ 

و الـربامج    اليت أنشأهتا األمم املتحدة، أو من هيئة أخرى مماثلة ينشئها أحد الصناديق أ             املشتركة
الـدعاوى املرفوعـة، أمـام احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة قبـل         ‘ ٢’اخلاضعة إلدارة مستقلة، و  

/  كـــانون األول٣١ىت ، ومل تـــستعرضها احملكمـــة اإلداريـــة حـــ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاين ١
 . ٢٠٠٨ديسمرب 

 
  ٣املادة   

  :من هذا النظام) ١ (٢ رفع دعوى مبوجب املادة من يلي من األفرادجيوز لكل  - ١
 األمانــة العامــة  موظفــوأي موظــف مــن مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك  )أ( 

 لة؛لألمم املتحدة أو صناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستق
 األمانــة  موظفــوأي موظــف ســابق مــن مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك   )ب( 

 العامة لألمم املتحدة أو صناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستقلة؛
 مـن مـوظفي األمـم    متـوف عـاجز أو  باسـم موظـف     أي شخص يرفـع دعـوى        )ج( 

ملتحـدة أو صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا            األمانـة العامـة لألمـم ا        موظفو املتحدة، مبا يف ذلك   
 اخلاضعة إلدارة مستقلة؛

لألمانـة العامـة   كل من يقـوم بـأداء عمـل عـن طريـق خدمـة شخـصية يقـدمها                   )د( 
مهمـا كـان نـوع      لألمم املتحـدة أو صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا اخلاضـعة إلدارة مـستقلة،                  

 :للفئات التاليةني متنباستثناء امل ،العقد الذي عينوا مبوجبه
 ؛ن أو أفراد الشرطة يف عمليات حفظ السالموالعسكري ‘١’ 
 ؛)خبالف متطوعي األمم املتحدة(ن واملتطوع ‘٢’ 
 ؛نوالداخلياملتدربون  ‘٣’ 
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األفراد املقدمون إىل األمـم     وهم   (النوع الثاين من األفراد املقدمني دون مقابل       ‘٤’ 
ن دفـع أجـور خـدمات هـؤالء        املتحدة من حكومة أو كيـان آخـر مـسؤول عـ           

 ؛)األفراد، وال خيدمون يف إطار أي نظام ثابت آخـر
األشخاص الذين يؤدون عمال يقترن بتوريـد سـلع أو تقـدمي خـدمات خـارج                 ‘٥’ 

ــه مــع مــورد أو      متعهــد نطــاق خدمتــهم الشخــصية أو عمــال بعقــد دخلــوا في
 .شركة خدمات استشارية أو

، مبا يف ذلك موظفو األمانة العامة لألمـم املتحـدة،           جيوز ألي موظف يف األمم املتحدة      - ٢
أو صناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستقلة، رفـع طلـب لوقـف اختـاذ إجـراءات                  

 .من هذا النظام األساسي) ٢ (٢مبوجب املادة 
رابطـة  من هذا النظـام األساسـي مـن جانـب           ) ٣ (٢جيوز رفع الدعاوى مبوجب املادة       - ٣

 . األمم املتحدةيمن النظام األساسي ملوظف) ب( ١-٨البند  معترف هبا مبوجب نيللموظف
 

 ٤دة املا  
 . يعمالن لنصف الوقت، وقاضيني قضاة متفرغنيثالثةمن املنازعات تتألف حمكمة  - ١
 املنـشأ   يعـدها جملـس العـدل الـداخلي       مرشـحني قـضاة مـن قائمـة       ال ة العام اجلمعيةن  عّيُت - ٢

يـويل  و.  جنـسية واحـدة    إىلقاضـيان   وال جيوز أن ينتمي     . ٦٢/٢٢٨معية العامة   عمال بقرار اجل  
 . لتوازن بني اجلنسني والتوازن اإلقليمياالعتبار الواجب ل

 :لكي يكون الشخص مؤهال للتعيني قاضيا، ال بد له مما يلي - ٣

 أن يكون ذا خلق رفيع؛ )أ( 
يف جمـال القــانون  األقــل علـى   ســنوات ١٠  ملـدة أن تكـون لديــه خـربة قــضائية   )ب( 

 .واحد أو أكثر من النظم القضائية الوطنية يف هيعادل اإلداري أو ما
. قابلـة للتجديـد  غـري   سـنوات  سـبع  هتامـد حمكمـة املنازعـات لفتـرة واحـدة      ن قـضاة    عّييُُ - ٤

قـاض متفـرغ   (وكتدبري انتقايل، يعمل ملدة ثالث سـنوات اثنـان مـن القـضاة املعيـنني يف البدايـة          
، حيــددان عــن طريــق القرعــة، وجيــوز إعــادة تعيينــهما يف حمكمــة  )يعمــل لنــصف الوقــتوآخــر 

 . املنازعات ذاهتا لفترة إضافية مدهتا سبع سنوات غري قابلة للتجديد
 مدتـه املنـصب للفتـرة       تنتـه  مل   قـاض املعـني ليحـل حمـل       يشغل قاضي حمكمـة املنازعـات        - ٥

 .قابلة للتجديدغري  سنوات سبع هتامدرة واحدة فتاملتبقية من مدة سلفه وجيوز إعادة تعيينه ل
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ال حيق ألي قاض سابق يف حمكمة املنازعات أن يعني بعد ذلـك يف أي منـصب داخـل                   - ٦
 .األمم املتحدة، باستثناء التعيني يف منصب قضائي آخر

 . اا هل رئيس املنازعاتتنتخب حمكمة - ٧
 . ويتمتع باستقالل كاملبصفته الشخصيةالقاضي يف حمكمة املنازعات يعمل  - ٨
يتنحى القاضي يف حمكمة املنازعات عن النظـر يف أي قـضية مـىت كانـت تنطـوي علـى                - ٩

 .تضارب يف املصاحل
ــصب    - ١٠ ــاء قــاض يف حمكمــة املنازعــات مــن من ــل إال مــن هال جيــوز إعف ــة  قب ــة العام  اجلمعي

 .ويكون ذلك يف حالة ثبوت سوء السلوك أو انعدام األهلية
للقاضــي يف حمكمــة املنازعــات أن يــستقيل، مــن خــالل إخطــار اجلمعيــة العامــة    جيــوز  - ١١

 .بذلك عن طريق األمني العام
 

 ٥املادة   
يعمل بصفة اعتيادية يف كل من نيويورك، وجنيف، ونريويب، واحد من قـضاة حمكمـة                

، وجيـوز للمحكمـة أن تقـرر عقـد دورات يف مراكـز عمـل أخـرى                . املنازعات املتفرغني الثالثة  
 .وفقا ملا يقتضيه عبء القضايا

 
 ٦املادة   

  . املنازعاتحمكمةل معيتخذ األمني العام لألمم املتحدة الترتيبات اإلدارية الالزمة ل - ١
، ويتألف كل منها من أمـني       يف نيويورك وجنيف ونريويب   املنازعات   حمكمةأقالم  تنشأ   - ٢

 .للسجل ومن يلزم من املوظفني اآلخرين
 . املنازعاتنفقات حمكمةألمم املتحدة اتتحمل  - ٣
حمكمـة املنازعـات،    ه  التعويض الـذي حتكـم بـ      األمانة العامة لألمم املتحدة بسداد      تقوم   - ٤

املتحــــدة وبراجمهــــا اخلاضــــعة أو تقــــوم بــــذلك، حــــسب مقتــــضى احلــــال، صــــناديق األمــــم 
ــيت      إلدارة ــات ال ــات أو الكيان ــاالت املتخصــصة أو املنظم ــستقلة، أو الوك ــتم ــصاص قبل  اخت

 .املنازعات كمةحم
 

 ٧املادة   
  .بأحكام هذا النظام األساسيمبا ال خيلّ  الئحتها،  املنازعاتتضع حمكمة - ١
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 :تتضمن الالئحة أحكاما تتصل مبا يلي - ٢
 تنظيم األعمال؛ )أ( 
  فيما يتصل هبا؛إتباعه الواجبواإلجراء املذكرات، تقدمي  )ب( 
ية، وعــدم مقبوليــة اإلفــادات الــشفوية واخلطيــة  إجــراءات احلفــاظ علــى الــسر  )ج( 

 ؛املُدىل هبا أثناء عملية الوساطة
 قد ميس احلكم حقوقهم؛ليسوا أطرافا يف القضية ممن تدخل أشخاص  )د( 
 جلسات االستماع؛ )هـ( 

 نشر األحكام؛  )  و(
 .املنازعات  كمةحماملسائل األخرى املتعلقة بعمل  )ز(

 
 ٨املادة   

 :تقبل الدعوى - ١
ــةحمإذا كانـــت  )أ(  ـــ  كمـ ــات خمت ــال  املنازعـ ــدعوى، عمـ ــالنظر والبـــت يف الـ  صة بـ

  من هذا النظام األساسي؛٢باملادة 
مــــن هــــذا   ٣إذا كــــان حيــــق للمــــدعي رفــــع الــــدعوى، عمــــال باملــــادة        )ب( 
 األساسي؛ النظام

يتم تقييمـه     قد سبق له تقدمي القرار اإلداري املطعون فيه لكي         إذا كان املدعي   )ج( 
 ؛ حيثما تطلب األمر ذلكإداريا،

إذا رفعت الدعوى قبل انقـضاء املهلـة املعمـول هبـا علـى النحـو الـوارد أدنـاه،                     )د( 
 :مل تعلق حمكمة املنازعات شرط املهلة أو تتنازل عن هذا الشرط ما

 :تقييم إداري، ترفع الدعوىتقدمي طلب إلجراء يف احلاالت املطلوب فيها  ‘١’ 
  تلقي املدعي الرد املتعلق بالتقييم اإلداري؛ من يوما٣٠يف غضون  - أ  
ـــ فتــرة يومــا مــن تــاريخ انتــهاء  ٣٠يف غــضون  - ب    املمنوحــة  يومــا٤٥ ال

 ؛ رديف حالة عدم تقدمي ، لتلقي الرد املتعلق بالتقييم اإلداري

جــراء تقيــيم إداري، ترفــع   تقــدمي طلــب إل يف احلــاالت غــري املطلــوب فيهــا     ‘٢’ 
  . من اإلخطار بتلقي املدعي للقرار اإلداريما يو٣٠يف غضون لدعوى ا
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تقبــل الــدعوى مــىت متــت تــسوية الــرتاع الناشــئ عــن قــرار إداري مطعــون فيــه، مــن  ال  - ٢
لإللـزام  غـري أنـه جيـوز للمـدعي رفـع دعـوى            .  التوصل إليه عـن طريـق الوسـاطة        متخالل اتفاق   

 يف التوقيــت املناســبتفــاق اال وتقبــل الــدعوى يف حالــة عــدم تنفيــذ ،  املــذكوربتنفيــذ االتفــاق
 .وفقا ألحكامه أو
 .جيوز حملكمة املنازعات أن تعلق أو تتخلى عن املهل احملددة ألي قضية - ٣
 .املطعون فيهاإلداري تعليق تنفيذ القرار الدعوى  يترتب على رفعال  - ٤
 . دة بأي لغة من اللغات الرمسية لألمم املتح وتقدم املذكرات األخرىترفع الدعاوى - ٥
ــنتقــايل، البــد أيــضا مــن االلتــزام    اكتــدبري - ٦  / كــانون الثــاين١ يت حتــال يفيف القــضايا ال

مــن هــذا النظــام األساســي، باملهــل املمنوحــة فيمــا خيــص   ) ٤ (٢عمــال باملــادة ، ٢٠٠٩ ينــاير
 .يف نشرة إدارية. بصورة منفصلةاعليهاليت ينص التدابري االنتقالية السارية على تلك القضايا، 

 
  ٩املادة   

 .قدمي ما تراه ضروريا من مستندات أو أدلة أخرىحملكمة املنازعات أن تأمر بت - ١
 احملكمـة أمـام   بشخـصه   املـدعي    كان من املطلـوب مثـول     ما إذا   تقرر حمكمة املنازعات     - ٢

 .مثول الفرد بشخصهوالسبل املناسبة للوفاء بشرط ، أثناء سري اإلجراءات الشفوية
 مـا مل تقـرر احملكمـة        ،يف جلـسات علنيـة    املنازعـات اإلجـراءات الـشفوية         حمكمة تباشر - ٣

أن تكــون ظــروف تقتــضي الأن ،  القــضيةطــريفأي مــن مــن تلقــاء نفــسها أو بنــاء علــى طلــب  
 .سريةلسات اجل

 
 ١٠املادة   

تعلق حمكمـة املنازعـات سـري الـدعوى يف أي قـضية بنـاء علـى طلـب الطـرفني املعنـيني                        - ١
 .بتلك الدعوى

جيــوز حملكمــة املنازعــات يف أي وقــت أثنــاء مــداوالهتا أن تــأمر باختــاذ التــدابري التاليــة،    - ٢
 :وهي تدابري هنائية وغري قابلة لالستئناف

إصــدار أمــر مؤقــت لتــوفري وســيلة انتــصاف مؤقتــة  ألي مــن الطــرفني، مبــا يف   )أ( 
 ذلك تعليق اإلجراءات اخلاصة بالقرار اإلداري املطعون فيه؛

 .حالة القضية للوساطةإ )ب( 
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 إذا خلصت إىل أنـه       املنازعات، اجلوانب املوضوعية للقضية، جيوز حملكمة    البت يف   قبل   - ٣
اإلداري و األساسـي    ني يف النظـام   ا املنـصوص عليهـ    ،ذات الـصلة  ات  اإلجـراء أحد  مل تتم مراعاة    
ــسارية  للمــوظفني ــة ال ــشورات اإلداري ــأمر  أو املن ــرد، أن ت ــضية الختــاذ اإلجــر  ب ــوب  الق اء املطل

التـأخري   لقـاء أن تـأمر بـدفع تعـويض         املنازعـات    ، جيوز حملكمـة   تاالتلك احل ويف  . تصحيحه أو
 .رتب األساسي الصايف ملدة ثالثة أشهراملال يتجاوز ما يعادل يف اإلجراءات 

إىل أســس وجيهــة، الــدعوى تــستند  أن  املنازعــات حمكمــةيف احلــاالت الــيت تــرى فيهــا - ٤
 : بواحد أو أكثر من اإلجراءات التاليةجيوز هلا أن تأمر

األمــر بالتنفيــذ العــيين، شــريطة أن تقــوم املطعــون فيــه أو اإلداري إلغــاء القــرار  )أ( 
تعـيني أو ترقيـة أو إهنـاء تعـيني،          حمكمة املنازعات أيضا يف احلاالت اليت يتعلق فيها ذلك القرار ب          

ــغ للتعــويض   ــد مبل ــار  بتحدي ــه أن خيت ــديل  دفعــهجيــوز للمــدعى علي  املــذكورلغــاء القــرار  إل كب
 األمر بالتنفيذ العيين؛ أو

للمــدعي يعـادل األجــر األساسـي الــصايف     مــا عــادةتعــويض ال يتجـاوز سـداد   )ب( 
 يف حـاالت اسـتثنائية أن تـأمر بـدفع تعـويض أعلـى،              املنازعـات    جيوز حملكمة ولكن  . ملدة سنتني 

 على أن تبني أسباب ذلك القرار؛
 سداد الفوائد؛  )ج( 
 .سداد التكاليف )د( 

يف احلــاالت الــيت تــرى فيهــا حمكمــة املنازعــات أن أحــد األطــراف قــد أســاء اســتغالل    - ٥
 .ن، جيوز هلا أن حتمل ذلك الطرف قيمة التكاليفعلى حنو بّياإلجراءات أمام احملكمة 

 . ال جيوز حملكمة املنازعات أن حتكم بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية - ٦
كمة املنازعات إحالة القـضايا املالئمـة إىل األمـني العـام أو الرؤسـاء التنفيـذيني                 جيوز حمل  - ٧

لــصناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا اخلاضــعة إلدارة مــستقلة، مــن أجــل إمكانيــة اختــاذ إجــراءات 
 .إلنفاذ إجراءات املساءلة

مـة  وجيـوز للمحك  . قـاض وحيـد  تصدر أحكام حمكمة املنازعات يف املعتاد مـن جانـب    - ٨
 .إلصدار حكم فيهافريق من ثالثة قضاة أن تقرر إحالة إحدى القضايا إىل 

 
 ١١املادة   

ــورة خط   - ١ ــا يف صـ ــات أحكامهـ ــة املنازعـ ــشفوعة باحليثيـــات الـــيت  تـــصدر حمكمـ ــة، مـ يـ
 .إليها تستند
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 .تكون مداوالت حمكمة املنازعات سرية - ٢
 .طرفنيتكون األحكام الصادرة عن حمكمة املنازعات ملزمة لل - ٣
بأي مـن اللغـات الرمسيـة الـست لألمـم           الصادرة عن حمكمة املنازعات     تصاغ األحكام    - ٤

 .ألمم املتحدةااملتحدة، يف نسختني أصليتني تودعان يف حمفوظات 
 . القضيةيف إىل كل طرف الصادرة عن حمكمة املنازعات ترسل نسخة من األحكام  - ٥
صادرة عـــن احملكمـــة وإتاحتـــها   الـــحكـــام األيتـــوىل قلـــم حمكمـــة املنازعـــات نـــشر      - ٦

 .عامة بصورة
 

 ١٢املادة   
إلعـادة النظـر يف حكـم       املنازعـات   كمـة   حم جيوز ألي من الطرفني أن يرفع دعوى أمام        - ١

،كانت لدى إصدار احلكم جمهولة لدى احملكمة وكـذلك         ةما على أساس اكتشاف واقعة حامس     
ناشـئا عـن     يكون اجلهل بتلك الواقعة    يطة أال لدى الطرف املطالب بإعادة النظر يف احلكم، شر       

 .  يف غضون سنة واحدة من تاريخ صدور احلكمرفع الدعوىويتعني . اإلمهال
 أن تقـوم يف أي وقـت، مــن تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى طلــب        املنازعـات جيـوز حملكمـة   - ٢
 .بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابيةطرف،  أي
املنازعـــات تفـــسري أحـــد األحكـــام  كمـــة حملـــب إىل ط جيـــوز ألي مـــن الطـــرفني أن ي - ٣
 .بتنفيذه األمر أو

 
 ١٣املادة   

 .النظام األساسي بقرار من اجلمعية العامةهذا جيوز تعديل  
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 الثايناملرفق 
 

 )أ(لنظام األساسي حملكمة األمم املتحدة لالستئنافاشروع م  
 

 ١ادة امل  
ــي حمكمــــ      ــام األساســ ــذا النظــ ــب هــ ــشأ مبوجــ ــم   تنــ ــة األمــ ــم حمكمــ ــرف باســ ة تعــ
 .لالستئناف املتحدة

 
 ٢املادة   

صـادرة  أحكـام  النظر والبـت يف دعـاوى االسـتئناف الـيت ترفـع بـشأن               بـ حملكمة  ختتص ا  - ١
  للمنازعــات، والــيت يؤكــد فيهــا علــى أن حمكمــة املنازعــات قامــت ألمــم املتحــدةاحمكمــة عــن 

 :  األفعال التاليةمن أيب

  جتاوزت واليتها أو اختصاصها؛ )أ( 

  مل متارس الوالية املنوطة هبا؛ )ب( 

 ارتكبت خطأ إجرائيا أساسيا تسبب يف عدم تطبيق أحكام العدالة؛  )ج( 

 أخطأت بشأن مسألة قانونية؛ )د( 

 .أخطأت بشأن واقعة مادية )هـ( 
ــن طــريف    - ٢ ــصادرة   جيــوز ألي م ــام ال ــن أحــد األحك ــات ع ــة املنازع ــدعيأي ( حمكم  امل
 . لالستئنافأو ملن خيلف ذلك الطرف رفع دعوى) املدعى عليه أو
 .تفصل حمكمة االستئناف يف مسألة اختصاصها - ٣
النظـام األساسـي   خالفـة   املتعلقـة مب  دعاوى  الـ بالنظر والبت يف    االستئناف  ختتص حمكمة    - ٤

اجمللــس نتيجــة لقــرار اختــذه ألمــم املتحــدة، للــصندوق املــشترك للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي ا 
 : من يلي يقوم برفعها،املشترك للمعاشــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

أي موظــف تــابع ألي منظمــة عــضو يف صــندوق املعاشــات التقاعديــة قبلــت    )أ( 
يف قضايا صـندوق املعاشـات التقاعديـة، يكـون مـستوفيا لـشروط            االستئناف  اختصاص حمكمة   

، خدمتــه تن انتــهوإاألساســي، حــىت نظامــه  مــن ٢١تراك يف الــصندوق مبوجــب املــادة  االشــ
 ؛وفاتهشخص خيلف ذلك املوظف يف حقوقه عند  وأي

 . Corr.1 و A/62/748صدر سابقا يف الوثيقة  )أ( 
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ــا مبوجــب    )ب(  األساســي نظــام الأي شــخص آخــر يــستطيع أن يــبني أن لــه حقوق
 . مشاركة موظف من تلك املنظمة العضو، يف الصندوقمبقتضىصندوق املعاشات التقاعدية ل
ــة ختـــتص - ٥ ــتئناف  حمكمـ ــالنظر والبـــت يف االسـ ــبـ ــة ضـــد الدعاوى الـ ــاالاملرفوعـ  توكـ
  مـن ميثـاق   ٦٣ و   ٥٧ وفقـا ألحكـام املـادتني        داخلـة يف عالقـة مـع األمـم املتحـدة          التخصصة  امل

شارك يف النظـام    تـ  و ات مبعاهد ةنشأاملُ األخرىدولية  ال اتكيانال أو   اتنظمامل أو،  األمم املتحدة 
 ة املعنيـة  نظمامل أو   ةوكالال مربم بني اتفاق خاص   حالة وجود   خلدمة، وذلك يف    املوحد لشروط ا  

ويـتعني أن   . لتحديد اختصاص حمكمـة االسـتئناف     األمني العام لألمم املتحدة     و  املعين كيانال أو
 ةملزمـ ات  كيانـ ال أو   اتنظمـ امل أو   توكـاال تلـك ال   علـى أن تكـون        اخلـاص  تفـاق اال ذلكينص  

تحمل مسؤولية دفع أي تعويضات حتكـم هبـا         ت، وأن    االستئناف كمةاليت تصدرها حم   باألحكام
تعني أن يتــضمن ذلــك االتفــاق،   كمــا يــلــديها، لــصاحل أي موظــف يعمــل   االســتئنافكمــةحم

يف الترتيبـات  ات املعنيـة  كيانـ ال أو اتنظمـ امل أو توكاالاليتضمن، أحكاما تتعلق باشتراك    فيما
 . يف تقاسم نفقات احملكمةتهاكمبشارو احملكمة، لعملاإلدارية الالزمة 

 
 ٣املادة   

 . قضاةسبعةمن االستئناف تتألف حمكمة  - ١
 املنـشأ    يعـدها جملـس العـدل الـداخلي        مرشـحني قـضاة مـن قائمـة       ال ة العام اجلمعيةعني  ت - ٢

يـويل  و.  جنـسية واحـدة    إىلقاضـيان   وال جيوز أن ينتمي     . ٦٢/٢٢٨عمال بقرار اجلمعية العامة     
 . لتوازن بني اجلنسني والتوازن اإلقليميب لاالعتبار الواج

 :لكي يكون الشخص مؤهال للتعيني قاضيا، ال بد له مما يلي - ٣
 أن يكون ذا خلق رفيع؛ )أ( 
ــه  )ب(  ــضائية  أن تكــون لدي ــدةخــربة ق ــل  ة ســن١٥  مل ــى األق ــانون  عل  يف جمــال الق
 .ةواحد أو أكثر من النظم القضائية الوطني يف هيعادل  أو ما،اإلداري

. قابلـة للتجديـد   غـري    سـنوات    سـبع  هتامـد فتـرة واحـدة     لحمكمة االسـتئناف    يعني قضاة    - ٤
وكتدبري انتقايل، يعمل ملدة ثالث سـنوات ثالثـة مـن القـضاة املعيـنني يف البدايـة، حيـددون عـن                      
ــرة إضــافية مــدهتا ســبع       طريــق القرعــة، وجيــوز إعــادة تعيينــهم يف حمكمــة االســتئناف ذاهتــا لفت

 . قابلة للتجديدسنوات غري 
 املنـصب للفتـرة   ، مدتـه تنتـه  مل قـاض املعني ليحـل حمـل   يشغل قاضي حمكمة االستئناف     - ٥

 .قابلة للتجديدغري  سنوات سبع هتامدفترة واحدة املتبقية من مدة سلفه وجيوز إعادة تعيينه ل



A/62/782  
 

08-29507 41 
 

، ال حيق ألي قاض يف حمكمة االستئناف أن يعني يف أي منصب داخـل األمـم املتحـدة                  - ٦
 .باستثناء التعيني يف منصب قضائي آخر

 . ونائبني للرئيساا هلرئيساالستئناف تنتخب حمكمة  - ٧
 .بصفته الشخصية ويتمتع باستقالل كاملالقاضي يف حمكمة االستئناف يعمل  - ٨
يتنحى القاضي يف حمكمة االستئناف عن النظر يف أي قضية مـىت كانـت تنطـوي علـى                   - ٩

 .تضارب يف املصاحل
 اجلمعيــة العامــة قبــل إال مــن هال جيــوز إعفــاء قــاض يف حمكمــة االســتئناف مــن منــصب   - ١٠

 .ويكون ذلك يف حالة ثبوت سوء السلوك أو انعدام األهلية
جيــوز للقاضــي يف حمكمــة االســتئناف أن يــستقيل، مــن خــالل إخطــار اجلمعيــة العامــة    - ١١

 .بذلك عن طريق األمني العام
 

 ٤املادة   
عـدد  دورات عادية يف مواعيد حتددها الئحتها، رهنـا بوجـود           االستئناف  ة  تعقد حمكم  - ١

 . عقد الدورةلتربير ، يف نظر الرئيس،  يكفيقضايامن ال
  .القضايا، حسب ما يقتضيه عبء إىل عقد دورات استثنائيةأن يدعو لرئيس ل جيوز - ٢

 
 ٥املادة   

 .االستئناف حمكمة لعملارية الالزمة يتخذ األمني العام لألمم املتحدة الترتيبات اإلد - ١
، ويتـألف مـن أمـني للـسجل ومـن يلـزم مـن               يف نيويـورك  االسـتئناف    حمكمـة    ينشأ قلـم   - ٢

 .املوظفني اآلخرين
 .االستئنافنفقات حمكمة األمم املتحدة تتحمل  - ٣
حمكمــة  التعــويض الــذي حتكــم بدفعــه    األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة بــسداد     تقــوم  - ٤

أو تقوم بذلك، حسب مقتضى احلـال، صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا اخلاضـعة                 ف،  االستئنا
ــيت      ــات ال ــات أو الكيان ــاالت املتخصــصة أو املنظم ــستقلة، أو الوك ــصاص  إلدارة م ــت اخت قبل

 .االستئناف كمةحم
 

 ٦املادة   
  .بأحكام هذا النظام األساسيمبا ال خيلّ  الئحتها،  االستئنافتضع حمكمة - ١
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 :تضمن الالئحة أحكاما تتصل مبا يليت - ٢
 انتخاب الرئيس ونائبيه؛ )أ( 
 تشكيل احملكمة لعقد دوراهتا؛ )ب( 
 تنظيم األعمال؛ )ج( 
  فيما يتصل هبا؛إتباعه الواجبواإلجراء املذكرات، تقدمي  )د( 
إجــراءات احلفــاظ علــى الــسرية، وعــدم مقبوليــة اإلفــادات الــشفوية واخلطيــة    )هـ( 
 ؛ أثناء عملية الوساطةاملُدىل هبا

 قد ميس احلكم حقوقهم؛ليسوا أطرافا يف القضية ممن تدخل أشخاص  )  و(
 جلسات االستماع؛ )  ز(
 نشر األحكام؛  )ح( 

 .كمةاحملاملسائل األخرى املتعلقة بعمل  )ط(
 

 ٧املادة   
 :يقبل االستئناف - ١

ــت  )أ(  ــةحمإذا كان ــتئناف،    االســتئناف خم كم ــت يف االس ــالنظر والب ــصة ب ــالت  عم
 من هذا النظام األساسي؛) ١ (٢باملادة 

ــادة       )ب(  ــتئناف، عمــال بامل ــع االس ــستأنف رف ــذا  ) ٢ (٢إذا كــان حيــق للم ــن ه م
 األساسي؛ النظام

ــتئناف   )ج(  ــع االسـ ــضون إذا رفـ ــني يف غـ ــسة وأربعـ ــاريخ  مخـ ــن تـ ــا مـ ــي يومـ  تلقـ
الزمنيــة لــشرط املتعلــق باملهلــة   ، أو إذا علقــت حمكمــة االســتئناف ا  حمكمــة املنازعــات  حكــم

 .تنازلت عنه أو
ــ - ٢ ــة دعاوى ألغـــراض الـ ــة بـــشأن خمالفـ ــشترك  املرفوعـ ــام األساســـي للـــصندوق املـ  النظـ

اجمللـس املـشترك للمعاشـــات      نتيجـة لقـرار اختـذه       للمعاشات التقاعدية ملـوظفي األمـم املتحـدة،         
قـي   تقبـل الـدعوى إذا رفعـت يف غـضون تـسعني يومـا مـن تل                 التقاعدية ملوظفي األمم املتحـدة،    

 .قرار اجمللس
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املهـل الزمنيـة أو التنـازل عنـه     جيوز حملكمة االسـتئناف أن تقـرر تعليـق الـشرط املتعلـق ب         - ٣
 .أي قضية يف
 .ال يترتب على رفع دعاوى االستئناف وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه - ٤
 . دة بأي لغة من اللغات الرمسية لألمم املتحوتقدم املذكرات األخرىيرفع االستئناف  - ٥

 
 ٨املادة   

 .قدمي ما تراه ضروريا من مستندات أو أدلة أخرىحملكمة االستئناف أن تأمر بت - ١
أمـام   بشخـصه  رافع االسـتئناف  كان من املطلوب مثول  ما إذا   االستئناف  تقرر حمكمة    - ٢

 .مثول الفرد بشخصهوالسبل املناسبة للوفاء بشرط ،  أثناء سري اإلجراءات الشفويةاحملكمة
ــضاي   - ٣ ــدى القـ ــالنظر يف إحـ ــضاة املكلفـــني بـ ــتماع  للقـ ــسات اسـ ــد جلـ ــرروا عقـ ا أن يقـ
 .عدمه من
حمكمـة   مـا مل تقـرر       ،يف جلـسات علنيـة    االسـتئناف اإلجـراءات الـشفوية       كمة  حم تباشر - ٤

 أن تكـــونظـــروف تقتـــضي االســـتئناف مببـــادرة منـــها أو بنـــاء علـــى طلـــب أي الطـــرفني أن ال
 .سريةاإلجراءات 

 
 ٩املادة   

 :جيوز حملكمة االستئناف أن تأمر، فيما تأمر، مبا يلي - ١
 ؛ إلغاء القرار املطعون فيه )أ( 
 التنفيذ العيين؛  )ب( 
  ؛تعويضال )ج( 
 سداد الفوائد؛  )د( 
 .سداد التكاليف )هـ( 

يف احلــاالت الــيت تــرى فيهــا حمكمــة االســتئناف أن أحــد األطــراف قــد أســاء اســتغالل  - ٢
 .ن، جيوز هلا أن حتمل ذلك الطرف قيمة التكاليف على حنو بّيعملية االستئناف

 . ال جيوز حملكمة االستئناف أن حتكم بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية - ٣
 .أو باالنتصاف الزجري/وجيوز حملكمة االستئناف أن تأمر باختاذ تدابري مؤقتة  - ٤
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ــرد القــضية إىل حمكمــة امل   - ٥ نازعــات وأن تقــرر يف ســياق  جيــوز حملكمــة االســتئناف أن ت
، علـى أال يتجـاوز مـا يعـادل          تـأخري اإلجـراءات   لقـاء   حكمها برد القضية احلكم بدفع تعـويض        
 .صايف املرتب األساسي ملدة ثالثة أشهر

ــلأن االســتئناف جيــوز حملكمــة   - ٦ إىل الرؤســاء  وأإىل األمــني العــام  املناســبة  القــضايا حتي
مـا ميكـن    مـن أجـل اختـاذ       الـيت تـدار بـشكل مـستقل          ها وبراجم ة األمم املتحد  التنفيذيني لصناديق 

  .املساءلةإلنفاذ إجراءات 
 

 ١٠املادة   
باسـتعراض القـضايا املعروضـة علـى حمكمـة        فريق مـن ثالثـة قـضاة        يقوم بصفة اعتيادية     - ١

 . االستئناف، ويبت يف هذه القضايا بأغلبية األصوات
 الـذين يقومـون بنظـر أيـة قـضية بعينـها           من القـضاة  أو أي اثنني     احملكمة   رئيسإذا رأى    - ٢

نطق باحلكم، إحالـة    الأن تلك القضية تثري مسألة قانونية ذات أمهية، جاز هلم يف أي وقت قبل               
 يف تلـك احلـاالت   ويكتمـل النـصاب القـانوين       . القضية إىل احملكمة بكامل أعـضائها للنظـر فيهـا         

 .قضاةخبمسة 
يـــة ومـــشفوعة باحليثيـــات الـــيت ا يف صـــورة خطتـــصدر حمكمـــة االســـتئناف أحكامهـــ - ٣

 .إليها تستند
 تكون مداوالت حمكمة االستئناف سرية؛ - ٤
 .تكون األحكام الصادرة عن حمكمة املنازعات ملزمة للطرفني - ٥
ــا بأحكــام املــادة   - ٦ الــصادرة عــن حكــام األ تكــون  مــن هــذا النظــام األساســي، ١١رهن
 .لالستئنافهنائية وغري قابلة االستئناف كمة حم
بأي من اللغات الرمسيـة الـست لألمـم         الصادرة عن حمكمة االستئناف     تصاغ األحكام    - ٧

 .ألمم املتحدةااملتحدة، يف نسختني أصليتني تودعان يف حمفوظات 
 . القضيةيف إىل كل طرف الصادرة عن حمكمة االستئناف ترسل نسخة من األحكام  - ٨
ــشر    - ٩ ــتئناف نـ ــة االسـ ــم حمكمـ ــوىل قلـ ــام  يتـ ــاألحكـ ــها   الـ ــة وإتاحتـ ــن احملكمـ صادرة عـ

 .عامة بصورة
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 ١١املادة   
إلعـادة النظـر يف حكـم       االستئناف  كمة  حم جيوز ألي من الطرفني أن يرفع دعوى أمام        - ١

ــة حامســ     ــشاف واقع ــى أســاس اكت ــا عل ــدى    ةم ــة ل ــدى إصــدار احلكــم جمهول ــة حم،كانت ل كم
يكـون اجلهـل      احلكـم، شـريطة أال     وكذلك لدى الطـرف املطالـب بإعـادة النظـر يف          االستئناف  

يف غــضون ســنة واحــدة مــن تــاريخ   رفــع الــدعوىويــتعني . ناشــئا عــن اإلمهــال  بتلــك الواقعــة
 . احلكم صدور

أن تقـوم يف أي وقـت، مـن تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى طلـب                     االسـتئناف    جيوز حملكمة  - ٢
 .بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابيةطرف،  أي
االســـتئناف تفـــسري أحـــد األحكـــام كمـــة حمطلـــب إىل طـــرفني أن ي جيـــوز ألي مـــن ال - ٣
 .األمر بتنفيذه أو

 
 ١٢املادة   

 .النظام األساسي بقرار من اجلمعية العامةهذا جيوز تعديل  
 
 


