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 2020أكتوبر/تشرين األول    28-26روما، 

 استعراض هيكل الوالية القضائية لنظام األمم املتحدة املوّحد
 التقرير اإلعالمي -  (8ابء، الفقرة   74/255ا لقرار اجلمعية العامة )وفق  

 
 مقدمة -  أوال  

 

البند    يف إطار،  2019ديسمممممممممممو/ ا و  ا      27ابء يف  74/255اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار  -1
 جد   ا عما .  عقب دراسممممممممة التقرير باممممممممن  جلنة الدمة املد ية الد لية لعام من" النظام املوحّد لألمم املتحدةبعنوا  "
 ، طلبت اجلمعية العامة إجراء استعراض هليكل الوالية القضائية للنظام املوّحد، على النحو التايل:1 2019

 
التحدي املتمثل يف أ  املنظمات املامممممممممممممار ة يف  ظام ا مم املتحدة املوحد تواج   تالحظ مع القلق -8"

 جود حمكمتني إداريتني مسممممتقلتني   ات اصتممممما  مت امن لدت املنظمات املاممممار ة يف النظام املوحد،  
على النحو املبني يف تقرير اللجنة،  تطلب إىل ا مني العام، بمممهت  رئيجم سلجم الراسمماء التنهييفيني يف 

اضمما هليكل الوالية القضممائية للنظام املوحد  يقدم منظومة ا مم املتحدة املعين ابلتنسمميق، أ  يري اسممتعر 
 استنتاجات االستعراض  التوصيات إىل اجلمعية العامة يف أقرب  قت ممكن".

 
المممممممممممممممادرة عن  4138إىل  4134ا يف تقريرهما اب حكمام رقم   ما مت جلنمة المدممة املمد يمة المد ليمة قمد أحماطمت علمم   -2

، إثر شممممممممممممممكما ت تقمدم مما مومّهو  يف منظممة العممل المد ليمة، 2019يوليو/متوز   3احملكممة ادداريمة ملنظممة العممل المد ليمة يف 
 االحتاد الد يل لالتممممممممممماالت،  املنظمة الد لية للمجرة،  منظمة المممممممممممحة العاملية،  املنظمة العاملية للملكية الهكرية ضممممممممممد 

 ا حددهتاليتلة املاممممب ة بني هيفا ا االت المجم متممممملة بتطبيق مضمممماعهات تسمممموية مقر العمل   ا ت املسممممنمنظماهتم.  
سمويسمرا  يف جنيف، 2016اليت أجرهتا يف عام   لتكلهة املعيامة  جلنة الدمة املد ية الد لية على أسما  الدراسمة االسمتقممائية

 إىل اخنهاض هيفا املرتبات.ممّا أدت ، 2018اعتبار ا من شمر أبريل/ يسا   على مرتباهتم،
 

 
 A/74/30الوثيقة   1
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أ   يف مل هيفا ا حكام،  ضممعت احملكمة اددارية ملنظمة العمل الد لية  إىل  أشممارت جلنة الدمة املد ية الد لية -3
المممممادرة عن اللجنة باممممن  مضمممماعهات تسمممموية مقر العمل يف جنيف على     ،ا تنهييف القرارات اليت مّت االعباض عليماجا ب  

رجعي  دفع الهوائد. إبياز،  أبثر،  أمرت بتسمممموية مرتبات املومهني املتضممممررين 2016قمممممائية لعام  أسمممما  الدراسممممة االسممممت
 اهتا  سممممممممممممممب  قّررت احملكممة اددارية ملنظممة العممل الد ليمة أ  جلنمة الدمة املد يمة الد ليمة   تتمتع ابلمممممممممممممممالحيمة لتقرر  دّ 

ي ن توجد مقار عملمم يف جنيف.  برأممّ  الهئات العليائة الهنية   تسمممموية املقر اليت أّدت إىل صهت مرتبات املومهني يف اله
 هيفا أ ّ   سمممميما  ال  التوصمممميات فقال،  ال ميكنما أ  تقّرر هيفا النسممممب   ترفعاحملكمة، إبمكا  جلنة الدمة املد ية الد لية أ   

 اصتما  اجلمعية العامة لألمم املتحدة. ا مر هو من
 
 اا باممممممممن  شممممممممكوت تقدم م ، أصممممممممدرت حمكمة ا مم املتحدة للمنازعات حكم  2020يوليو/متوز   16ا، يف   مؤصر   -4

ا يف برانمج ا مم املتحدة ادمنائي املوجودة مقار عملمم يف جنيف.  بممممممممممّتت حمكمة ا مم املتحدة للمنازعات يف مومه   11
يف جنيف.   ا ت القضممممممممممية هي  اهتا اليت  ظرت فيما  موجودينتنّحي قاضمممممممممميني يف احملكمة إىل  ا  ري يب يف القضممممممممممية،  ظر  

، ممّا أّدت إىل ختهيت 2016االسمتقممائية لتكلهة املعيامة لعام   اتا، أي الدراسم احملكمة اددارية ملنظمة العمل الد لية سمابق  
نة الدمة للمنازعات أ  القرار المممممممممممممادر عن جل مرتبات مقدمي الاممممممممممممكوت.  يف تلر ا الة، قّررت حمكمة ا مم املتحدة

 ،  رّدت الاكوت بناء  على اجتمادها.صاحلهو قرار املد ية الد لية 
 
ا ابلكامل اب حكام المممممممادرة عن احملكمة  جتدر ادشممممممارة إىل أ  حمكمة ا مم املتحدة للمنازعات أعحيطت علم   -5

،  افقت 2019يوليو/متوز   3 بعد مر ر فبة قمممممممممرية على صممممممممد رها يف  اددارية ملنظمة العمل الد لية حو  املسممممممممنلة  اهتا. 
تقدم ب  املاممممممممممممممتكو  ددراد حكم احملكمة اددارية ملنظمة العمل الد لية يف  حمكمة ا مم املتحدة للمنازعات على التما   

 امللف،  قّدمت ا طراف معلومات ميفا المو .
 
ؤقت للجنة الاممممممؤ   الدسممممممتورية  القا و ية  املاممممممار إليما يف ما بعد لقد أعدرد هيفا البند على جد   ا عما  امل   -6

من الالئحة العامة للمنظمة اليت تنص على أ    34 مك من املادة  7مبوجب الهقرة   معر ض لإلحاطةابسممم "اللجنة"ك  بند 
ا  إليما من  تنظر  لنواحي الاصمممة ابلسمممياسمممة فيما يتممممل ابلعالقات مع املنظمات ابحمّددة تتعلق " مواضممميعاللجنة يف ما ُيع

 ".ا فراد  أالد لية ا كومية أ  غري ا كومية،  املؤسسات القومية، 
 

 معلومات أساسية -  ااثني  
 
يوجمد مقر احملكممة ادداريمة ملنظممة العممل المد ليمة يف جنيف،  قمد أعقبمت احملكممة ادداريمة لعمممممممممممممممبمة ا مم اليت  -7

، حني أصمممبحت هيفا ا صرية   الة متةممممممممة 1946عام  يف .  مّت  قلما إىل منظمة العمل الد لية 1927عام   يفأع امممئت  
  يكو وا من جنسممميات فتلهة.  تكو  أحكامما يائية  غري قابلة تتنلف احملكمة من سمممبعة قضممماة يب ألألمم املتحدة.   

ترد   ابلوالية القضممممممممممائية للمحكمة اددارية ملنظمة العمل الد لية. د لي ا    منظمة   ياان    59لالسممممممممممتئناف.  قد أقّر ح  ا   
 ميفا الوثيقة. 1قائمة ما يف امللحق 
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بقبو  الوالية القضممممممممممائية للمحكمة اددارية ملنظمة   1953،2دة عام  قّرر مؤمتر املنظمة، يف د رت  السممممممممممابعة املنعق -8
ا  إىل  العمل الد لية، ما عدا يف املنازعات املتعلقة ابلممممند مل املامممبا للمعاشمممات التقاعدية ملومهي ا مم املتحدة اليت حتع

 احملكمة اددارية لألمم املتحدة.
 
، الوالية القضمممممممممائية على 2009ح  عام      1950عام  يف  إ امممممممممائما   يف  مارسمممممممممت احملكمة اددارية لألمم املتحدة، من  -9

 قد ادعوا فيما عدم احبام  الامممممكا ت املقدمة من مومهني يف املنظمات  الو االت  الكياانت اليت قبلت بواليتما القضمممممائية،  
ثة أعضمماء.   ا ت  احملكمة من سممبعة أعضمماء،  ا عقدت ضمممن هيئات مؤلهة من ثال   عقود عملمم أ  شممر ت تعيينمم. فلهت 

عملية ، صضممممممممممممممع  ظام العدالة الداصلي لألمم املتحدة إىل  2009يوليو/متوز   1 غري قابلة لالسممممممممممممممتئناف.  يف    يائية أحكامما 
 .، حيث أع ائت، من بني هيئات أصرت، حمكمة ا مم املتحدة للمنازعات  حمكمة ا مم املتحدة لالستئناف  وت إصالح  

 
ة للمنممازعممات هيئممة الممدرجممة ا  ىل يف النظممام الردي ددارة العممدالممة يف ا مم املتحممدة متثممل حمكمممة ا مم املتحممد   -10

املؤلف من مسمممممتويني.  هي تتنلف من تسمممممعة قضممممماة يععيّنو  لوالية  احدة مدهتا سمممممبع سمممممنوات غري قابلة للتجديد.  يقوم 
يف   ري يب.  قد أع امئت حمكمة ا مم املتحدة قاض  منهرد عادة ابلنظر يف القضما  يف أحد املقار الثالثة، أي  يويورا  جن

من مؤلهة  عادة القضممما  يف هيئات لالسمممتئناف ابعتبارها حمكمة الدرجة الثا ية.  هي تتنلف من سمممبعة قضممماة يسمممتعرضمممو   
 قابلة عضممممممممممماء.  تنعقد احملكمة يف املقار الثالثة  اهتا حملكمة ا مم املتحدة للمنازعات،  تكو  أحكامما يائية  غريثالثة أ

 على الواليممة القضمممممممممممممممائيممة حملكمممة ا مم املتحممدة  يمماان    16،  افق 2020ينمماير/ مما و  الثمما   1ا من لالسممممممممممممممتئنمماف.  اعتبممار  
 .2مللحق اضمن  ا.  ترد قائمة ماللمنازعات، أ  حملكمة ا مم املتحدة لالستئناف أ  للمحكمتني مع  

 
 العدالة يف النظام املوّحد لألمم املتحدةاالستعراض السابقة إلدارة عمليات  -  ااثلث  

 
من ا مني العممام لألمم املتحممدة  زمالئمم  يف جلنممة التنسمممممممممممممميق  1978عممام يف طلبممت اجلمعيممة العممامممة لألمم املتحممدة  -11

ا بثقت هيفا املبادرة من الامممممواغل  قد   3 ...ك".  دراسمممممة جد ت إقامة حمكمة إدارية  احدة للنظام املوحّد أب مل اددارية "
ا  جود تضممممممممممارب بني اجتمادات احملكمتني ادداريتني ملنظمة العمل الد لية  ا مم املتحدة، ا مر اليفي قد يؤثر سمممممممممملب  اء إز 

  صلص  5 رعفع تقرير جلنة التنسميق اددارية إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلسمتما التالية. 4على  حدة النظام املوّحد.
حّد يسمممتوجب إقامة حمكمة  إىل أ  الامممواغل اليت دفعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل التقدم بطلبما   تكن مقنعة إىل

حتقيقمما جراء إقماممة حمكممة  احمدة يف يؤممل  أ  بعت املنمافع اليت إداريمة  احمدة. إمنما أشممممممممممممممارت جلنمة التنسمممممممممممممميق ادداريمة إىل
 6".تتمثل بتنسيق  ات داللة  تطوير اللوائح الداصلية،  القواعد  املمارسات يف احملكمتني القائمتني على حنو أ و"
 

 
 71القرار رقم   2
 A/RES/33/119.  ثيقة ا مم املتحدة 33/119القرار المادر عن اجلمعية العامة رقم   3
من  6الهقرة . تقرير ا مني العام عن تنسيق اللوائح الداصلية،  القواعد  املمارسات يف احملكمتني ادداريتني ملنظمة العمل الد لية  ا مم املتحدة ظر ا  4

 A/43/704 ثيقة ا مم املتحدة 
 A/C.5/34.31 جد ت إقامة حمكمة إدارية  احدة.  ثيقة ا مم املتحدة  5
 13الهقرة   6
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ا مني العام لألمم املتحدة   ميفا القرار، أجرت  عمال   7 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مسمممممممممممار العمل هيفا.  -12
مسمتهيضمة صال  السمنوات التالية مع العديد من املنظمات،  هيئات ممثلي املومهني  ا جم ة اددارية املعنية.  قّدم  ماما رات  

ن التقرير   تضمممممممممممّ   8. 1987  يف سممممممممممنة  عن جلنة التنسمممممممممميق اددارية إىل اجلمعية العامة ا شممممممممممامال  ا مني العام لألمم املتحدة تقرير  
رسمممممممات يف احملكمتني، مع مقار ة تامممممممكيلتمما،   اليتمما القضمممممممائية،  إجراءاهتما،  سمممممممبل ا للوائح الداصلية  املما اسمممممممتعراضممممممم  

اال تممممممممممماف فيمما  اليارات املتاحة لإلجراءات القضممممممممممائية ما بعد صممممممممممد ر ا حكام.  إثر دراسممممممممممة أ لية من جا ب الد    
 ا مم املتحدة النظر يف املوضوع.  أرجنت ، ا عضاء يف ا مم املتحدة لالقباحات املقدمة يف التقرير جلمة تنسيق احملكمتني 

 
حما الت الحقة قامت ما اجلمعية العامة لألمم املتحدة  منظمات ا مم املتحدة لتع ي  االتسممممممممممممامل يف  سممممممممممممعت   -13

يف ادجراءات القضمممائية اليت  فاعل د ربالنظام املّوحد، بممممورة صاصمممة، إىل ضمممما  أ  تضمممطلع جلنة الدمة املد ية الد لية 
ممدر رراء اسمتامارية حو  القضما  الاصمة بلجنة الدمة املد ية  تامكيل هيئة مامب ة تع   9تنظر يف املسمائل املتعلقة ابللجنة

، حني أطلقممت اجلمعيممة العممامممة لألمم املتحممدة عمليممة إعممادة 2005  مما ممت همميفا املبممادرات ممما زالممت معلقممة عممام  10الممد ليممة.
 أعالا. ابدرجتني الوارد  صهم بنيةام إدارة العدالة يف ا مم املتحدة، مبا أفضى إىل قيام التمميم  ظ

 
 ابء  74/255متابعة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -  ارابع  

 
  ابسممباتيجية اددارة،  السممياسممة  االمتثا   تااب   ة ،  ّجمت   يلة أمني عام ا مم املتحدة املعني 2020يوليو/متوز   8يف   -14

إىل ا عضمممممماء يف سلجم الراسمممممماء التنهييفيني يف منظومة ا مم املتحدة املعين ابلتنسمممممميق، يف ما وص اسممممممتعراض هيكل الوالية  
أب  ا مني العمام ابء.  أصطرت  255/ 74القضممممممممممممممائيمة للنظمام املوحمّد لألمم املتحمدة، بنماء  على طلمب اجلمعيمة العماممة يف قرارهما 

ري االسمممتعراض، حتت    ا  قد طلب منما تنسممميق العملية،  أ  مسمممؤ ال  يف مكتب ا مم املتحدة للامممؤ   القا و ية سممموف يع
رفع يف تقرير إىل اجلمعية العامة  ادشممراف املباشممر للمسممتاممار القا و  لألمم املتحدة.  أضممافت أ   تيجة االسممتعراض سمموف تع 

  ار القا و  لألمم املتحدةاملسمممممممممممتاممممممممممم    ّج    2020يوليو/متوز   9  بعدها، يف .   2020سممممممممممممو/ ا و  ا    لألمم املتحدة يف دي 
 على هيفا البتيبات  النية يف إشراا املستاارين القا و يني لكل  يا  يف هيفا العملية.   ، أّ د فيما رسالة 

 
إىل املسممتاممار القا و  لألمم     ملنظمة المممحة العاملية  تااب  ،  ّج  املسممتاممار القا و 2020أغسممطجم/رب  27 يف   -15

حتاد الد يل لالتممماالت،  منظمة المممحة للبلدا  املتحدة ابلنيابة عن منظمة ا غيفية  ال راعة،  منظمة اهلجرة العاملية،  اال
 املنظمة العاملية للملكية الهكرية  منظمة الممممحة العاملية، لإلشمممارة إىل أ  هليفا املنظمات هيكل حو مة صا   ا مريكية،

راضممممممات ما  إطار قا و  منهمممممممل.  أشممممممار إىل أ  الطريقة املقبحة لالسممممممتعراض تتهق مع الطريقة املسممممممتةدمة يف االسممممممتع
 

 1979ديسمو/ ا و  ا     17بتاريخ  34/438 ظر القرار ا  7
 A/42/328 ثيقة ا مم املتحدة  تقرير ا مني العام بان  جد ت إقامة حمكمة إدارية  احدة.  8
 48/224قرار اجلمعية العامة   9

إعداد سموعة العمل املةممة اليت أ انها اجتماع االستعراض القضائي للقرارات اليت اختيفهتا جلنة الدمة املد ية الد لية، ميف رة من  ظر ا  10
مار /ر ار   6،  ماالتكاملستاارين القا و يني ملنظومة ا مم املتحدة  ا مم املتحدة، منظمة ا غيفية  ال راعة، منظمة العمل الد لية،  االحتاد الد يل لالت

، ة الد لية، ميف رة من إعداد املستاارين القا و يني ملنظومة ا مم املتحدة االستعراض القضائي للقرارات اليت اختيفهتا جلنة الدمة املد ي، 1998
 .1999مار /ر ار  5
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المداصليمة  مما مة ا مم املتحمدة، يف حني أ  الطلمب الوارد يف قرار اجلمعيمة العماممة لألمم املتحمدة قمعّدم إىل ا مني العمام لألمم 
ا ليات العادية جمللجم الراسمممممماء  بواسممممممطةاالسممممممتعراض  إجراءاقبح املتحدة بمممممممهت  رئيجم سلجم الراسمممممماء التنهييفيني. ليفا، 

ا إىل كيل سموعة عمل ماممب ة بني املنظمات فضممال  عن االسممتعا ة سواء مسممتقلني.  أشممار أيضمم  التنهييفيني، من صال  تامم 
التاممممما ر معمم أ  يتم إطالع شمممممبكة املوارد البامممممرية جمللجم الراسممممماء التنهييفيني على االسمممممتعراض لضمممممما  متثيل املومهني   

 باكل سد .
 

  يلة ا مني العام لألمم املتحدة املعنية ابسمممممباتيجية اددارة،  السمممممياسمممممة  عقدت،  2020سمممممبتمو/أيلو   17 يف   -16
للجنة الرفيعة املستوت ا عضاء يف  موّجمة إىل ا  االمتثا   املستاار القا و  لألمم املتحدة جلسة إحاطة بان  االستعراض

العام املامممممممار ني أب  التقرير سممممممموف يعقّدم إىل أما ة  املعنية ابددارة التابعة جمللجم الراسممممممماء التنهييفيني.  أبلةت   يلة ا مني
 ، عمال  اب ّد ال مين التايل:2020اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمو/ ا و  ا    

 
 تباد  الواثئق ا ساسية للتقرير يف سبتمو/أيلو . •

ملعيّنة يف  ل  يا  لتقدمي يف بداية أ توبر/تامممممممممممرين ا   ، توزيع املسمممممممممممودة ا  ىل من صال  جمات االتمممممممممممما  ا •
 املدصالت يف صال  ثالثة أسابيع.

  يف منتمف أ توبر/تارين ا   ، ينعقد اجتماع شبكة املستاارين القا و يني ملناقاة املسودة ا  ىل. •

 يف الهبة بني منتمممف  أ اصر  وفمو/تاممرين الثا ، سمموف تعوزّع مسممودة اث ية للتقرير للحمممو  على مدصالت  •
 أسبوعني. يف صال 

  تعبدت التعقيبات على املدصالت املقدمة.  ،  صال  العملية، سوف يري العمل باكل مستمر مع اجلمات املعنية  •

 
 متت ادشمارة صال  جلسمة ادحاطة إىل أ  جمات االتمما  املعيّنة سموف تكو  مسمؤ لة عن تنسميق املدصالت   -17

املوارد البامرية  مكتب الامؤ   القا و ية،  ضمما  أ  تعكجم املدصالت الواردة من  ل  يا ، مع مراعاة منظورات مكتب 
ا من جمات االتمممما  تباد  املواد الواردة مع راسممماء أجم ة مواقف مدراء سلجم الراسممماء التنهييفيني.   ا  من املتوقع أيضممم  

 ممثلي املومهني.
 

املتحدة صال  جلسمممممممة ادحاطة على أ   شمممممممّددت   يلة ا مني العام لألمم املتحدة  املسمممممممتامممممممار القا و  لألمم  -18
ا لنظم إدارة العدالة يف منظمة العمل الد لية  ا مم املتحدة. إمنا سمممممموف يتطرمل إىل القلق  ا عام  التقرير لن يعقّدم اسممممممتعراضمممممم  

بقرارات  احملدد لدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بامممممممن   يهية فثري هيكل الوالية القضمممممممائية للنظام املوّحد، جلمة اتممممممممال 
 جلنة الدمة املد ية الد لية، على اتسامل النظام املوّحد.

 
املومهني   ممثّلي مبوازاة هيفا التبادالت بني منظمات ا مم املتحدة املعنية، ععقدت ماممممممممممممما رات داصلية مع أجم ة   -19

يف املنظمة.  مت تباد  املراسمممممالت بني املسمممممتامممممار القا و  ملنظمة ا غيفية  ال راعة  ممثلي رابطة املومهني الهنيني يف املنظمة 
، للتن يد على  ّية إدارة منظمة ا غيفية  ال راعة 2020يلو  بني يوليو/متوز  سمممممممممممممبتمو/أ  احتاد مومهي فئة الدمات العامة
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ا،  اتهقوا بممممورة املومهني يف العملية.  مّت إطالع ممثلي املومهني على رصر املعلومات عن السمممبيل قدم   ممثليإشمممراا أجم ة  
عامة على اقباح إجراء اسممتعراض من صال  سلجم الراسمماء التنهييفيني.  سمموف يواصممل املسممتاممار القا و  ملنظمة ا غيفية 

 ني فيما تستمر هيفا العملية. ال راعة استاارة أجم ة متثيل املومه
 

 اإلجراءات املقرتح على اللجنة اختاذها - اخامس  
 

تعتماح هميفا الوثيقمة دحماطمة اللجنمة املمدعوة إىل إبمداء املالحظمات عليمما حسممممممممممممممبمما هو مالئم،  الطلمب من ا مما مة  -20
 توفري أي معلومات حمّدثة بان  املسنلة يف د راهتا القادمة حسبما هو مالئم.
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 1امللحق 

 املنظمات اليت تقبل الوالية القضائية للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية
 
 

 املر   االستااري بان  قا و  منظمة التجارة العاملية •
 مكتب  وث االقتماد الكلي  3رابطة د   جنوب شرمل رسيا+   •
 التنميةاملر   ا فريقي للتدريب  البحوث يف سا  اددارة  غراض  •
 مر   االمتياز يف املالية  •
 املنظمة ا  ر بية للبحوث النو ية •
 احتاد املرا   الد لية للبحوث ال راعية •
 للتجارة ا رة حمكمة العد  للرابطة ا  ر بية •
  املقاييجم  املكاييل للموازين الد يل املكتب •
 املر   الد يل لتسجيل النارات الد رية •
 دة ا ظر الاامل لألسلحة النو ية اللجنة التحضريية ملنظمة معاه •
  الرابطة ا  ر بية للتجارة ا رة •
 فتو البيولوجيا اجل ئية ا  ر يب  •
 مؤمتر ميثامل الطاقة  •
 املنظمة ا  ر بية للواءات •
 يف أ ر اب  البحر املتوسال منظمة  قاية النبااتت •
 مرصد أ ر اب اجلنوبية •
 اجلويةاملنظمة ا  ر بية لسالمة املالحة   •

 املنظمة الد لية لتنمية ممايد ا داا يف أ ر اب الارقية  الوسطى •

• EUTELSAT 

 منظمة ا غيفية  ال راعة لألمم املتحدة، مبا يف  لر برانمج ا غيفية العاملي  •
 المند مل العاملي ملاار ة اجملتمع املد   قدرت  على الممود •
 احملمويل المند مل االستئما  العاملي للتنوع  •
 المند مل العاملي •
 املعمد العاملي للنمو ا صضر •
 المند مل ا صضر للمناخ •
 الو الة الد لية للطاقة اليفرية  •
 احملكمة اجلنائية الد لية •
 املنظمة الد لية للكا ا  •
 املر   الد يل لدراسات احملافظة على املمتلكات الثقافية  ترميمما •
 وجيا ا يويةاملر   الد يل للمندسة الوراثية  التكنول •
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 املنظمة الد لية للارطة اجلنائية  اد ببو ك •
 املعمد الد يل للدميقراطية  اال تةاابت •
 االحتاد الد يل للمليب ا محر  اهلال  ا محر •
 املنظمة اهليدر غرافية الد لية •
 منظمة العمل الد لية •
 املنظمة الد لية للمجرة •
 اجمللجم الد يل لل يتو  •
 للموارد الوراثية النباتيةاملعمد الد يل  •
 االحتاد الوملا  الد يل •
 املنظمة الد لية لطاقة اال ممار  •
 االحتاد الد يل لالتماالت  •
 املكتب الد يل لأل بئة ا يوا ية •
 للقيا  القا و  ةاملنظمة الد لي •
 املكتب الد يل للكر م  النبييف •
 منظمة حظر ا سلحة الكيميائية •
  البحر الكارييب  احمليال اهلادئ منظمة د   أفريقيا  •
 مجاعة احمليال اهلادئ ]على أ  يوافق اجلماز الرائسي ملنظمة العمل الد لية على اال ضمام يف  •

 [ 2020 وفمو/تارين الثا  
 منظمة المحة للبلدا  ا مريكية •
 مر   اجلنوب •
 سلطة املراقبة التابعة للرابطة ا  ر بية للتجارة ا رة •
 املتحدة للببية،  العلم  الثقافة منظمة ا مم  •
 منظمة ا مم املتحدة للتنمية المناعية •
 منظمة ا مم املتحدة للسياحة العاملية •
 االحتاد الد يل  ماية ا صناف النباتية اجلديدة •
 االحتاد الويدي العاملي •
 منظمة اجلمارا العاملية  •
 ملعين بهري    قص املناعة البارية/اديدزمنظمة المحة العاملية، مبا يف  لر برانمج ا مم املابا ا •
 املنظمة العاملية للملكية الهكرية •
 منظمة التجارة العاملية •
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 2امللحق 

  للمنازعات وحمكمة األمم املتحدة لالستئنافاملتحدة  املنظمات اليت قبلت الوالية القضائية حملكمة األمم  
 2020يناير/كانون الثاين  1من  أو احملكمتني معا ، اعتبار ا

 
 ا مم املتحدة •
 منظمة ا مم املتحدة للطهولة •
 برانمج ا مم املتحدة ادمنائي •
 كهيئة ا مم املتحدة للمسا اة بني اجلنسني  متكني املرأة  هيئة ا مم املتحدة للمرأة •
 صند مل ا مم املتحدة للسكا  •
 املتحدة السامي لاؤ   الالجئنيمهوض ا مم  •
 مكتب ا مم املتحدة لدمات املااريع  •
 الارمل ا دىن  تاةيل الالجئني الهلسطينيني يف   الة ا مم املتحدة دغاثة •
 املنظمة الد لية للطريا  املد  •
 املنظمة البحرية الد لية •
 السلطة الد لية لقاع البحار  •
 املر   التجاري الد يل •
 الد لية لقا و  البحار احملكمة  •
 الرابطة العاملية لألرصاد اجلوية  •
 المند مل الد يل للتنمية ال راعية •
 حمكمة العد  الد لية •

 


