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  جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
  بعد املائة عشرة السابعةالدورة 

  2022 تشرين األول/أكتوبر 26-24، روما

  معلومات حمّدثة –استعراض هيكل الوالية القضائية للنظام املوّحد لألمم املتحدة 
 

  املقدمة -ًال أوّ 
 الشــــــــؤونمت عرضــــــــها على جلنة  جاريةعملية اســــــــتعراض هيكل الوالية القضــــــــائية للنظام املوّحد لألمم املتحدة إن  -1

يف و . حىت اآلن 1"جلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية" أو "اللجنة") يف ثالث مناســـــــبات ما يلي يفالدســـــــتورية والقانونية (
تطّلعت ، "(...) 2021أكتوبر/تشرين األول  27-25 الفرتة يفاملنعقدة الثالثة عشرة بعد املائة لدورة  اخلاص اللجنة تقرير

ذا الصــــدد وأكدت اســــتعدادها للنظر يف أي اقرتاحات مواضــــيعية قد تنبثق  املعلوماتإىل احلصــــول على مزيد من  احملّدثة 
  2".عن استكمال هذا االستعراض

نيابة عن لالتفصيلية  االقرتاحاتانونيني جمموعة من قمستشارين  تضم جمموعة عمل توضعومنذ ذلك احلني،  -2
 يف ما يليألمم املتحدة (ل اجلمعية العامة قدمتهاســــــــــــــــتجابة لطلب  "األمني العام") يف ما يلياألمني العام لألمم املتحدة (

 يف ما يلييف القضا املتعلقة بلجنة اخلدمة املدنية الدولية ( الفصلإىل حتسني  االقرتاحاتدف هذه و "). "اجلمعية العامة
للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  ةالقضــــائي اتحاالت االختالف يف االجتهاد فضّ "جلنة اخلدمة املدنية الدولية") و 

حمكمة األمم املتحدة " يف ما يلي( األمم املتحدة لالســـــتئنافية ملنظمة العمل الدولية") وحمكمة "احملكمة اإلدار  يف ما يلي(
ا الســـابعة والســـبعني اليت ســـ االقرتاحات وســـُتعرضلالســـتئناف").  يف  عماهلاتفتتح أعلى اجلمعية العامة للنظر فيها يف دور

  .2022 أيلول/سبتمرب
ـا الثــالثــة عشــــــــــــــــرة بعــد املـائـة،  عنــد نزوالً و  -3 بنــد على أنـه هـذا البنــد  يُعرضالرغبــة اليت أعربـت عنهــا اللجنــة يف دور

، حيث ســــــــــتنظر اللجنة يف بنود حمددة حمالة إليها من الالئحة العامة للمنظمة 34(م) من املادة  7وجب الفقرة مبلإلحاطة 

                                                      
  للجنة الشؤون الدستورية والقانونية،  الثالثة عشرة بعد املائةو  عشرة بعد املائة الثانيةو  عشرة بعد املائة احلاديةانظر تقارير الدورات   1

ئق    ).CL 168/10و CL166/11و CL 165/12(الو
  .29 الفقرة، CL 168/10 الوثيقة  2
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لســـــــــــياســـــــــــة فيما يتصـــــــــــل "قد تنبثق عن:  لعالقات مع املنظمات الدولية احلكومية أو غري احلكومية، النواحي اخلاصـــــــــــة 
 ."واملؤسسات القومية، أو األفراد

  معلومات أساسية -نًيا
ذا املوضــــــــــوع واليت ُقدمت إىل جلنة الشــــــــــؤون الدســــــــــتورية  -4 ئق الســــــــــابقة املتعلقة  على النحو املشــــــــــار إليه يف الو

بناء على طلب قدمته اجلمعية العامة لألمم  القضــــــائية للنظام املوّحد لألمم املتحدةالوالية  هيكلوالقانونية، بدأ اســــــتعراض 
   2019:3 كانون األول/ديسمرب 27 بتاريخء  255/74يف قرارها  على النحو التايلاملتحدة 

تواجه التحدي املتمثل يف وجود  النظام املوّحد لألمم املتحدةتالحظ مع القلق أن املنظمات املشــــــــــــــــاركة يف  -8"
حمكمتني إداريتني مستقلتني ذوايت اختصاص متزامن لدى املنظمات املشاركة يف النظام املوحد، على النحو املبني 
يف تقرير اللجنة، وتطلب إىل األمني العام، بصـــــــــــــــفته رئيس جملس الرؤســـــــــــــــاء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 

لتنســــــــيق، أن جير  د ويقدم اســــــــتنتاجات االســــــــتعراض ي اســــــــتعرًاضــــــــا هليكل الوالية القضــــــــائية للنظام املوحّ املعين 
  ".والتوصيات إىل اجلمعية العامة يف أقرب وقت ممكن

بعد نظرها يف تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام  الشــــــــــــــــواغلأعربت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن هذه و  -5
 3 بتاريخســـــــــــــلســـــــــــــلة من األحكام الصـــــــــــــادرة عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  شـــــــــــــةاقمنه فيت جر الذي  2019

جلنة اخلدمة املدنية الدولية  صــــــــــــــــادرة عن قرارات "ييدحت"ىل إ احملكمة مدتعاألحكام،  هذه ويف ظلّ  2019.4يوليو/متوز 
االســـتقصـــائية  دراســـتهاناء على ب ســـويســـرا، فات تســـوية مقر العمل املطبقة على املوظفني العاملني يف جنيفبشـــأن مضـــاعِ 

، طعن 2018 نيســــــان/فات اجلديدة اعتبارًا من أبريلبعد تطبيق هذه املضــــــاعِ و يف تلك املدينة.  2016كلفة املعيشــــــة لعام ل
واملنظمة موظفو منظمة العمل الدولية، واالحتاد الدويل لالتصــــــــــــاالت، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصــــــــــــحة العاملية، 

يف جنيف يف شــــــــــــــــرعية قرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة ن و العامل للملكية الفكريةالعاملية 
اكالعمل الدولية   نّ و . أجرهم الكليأدت إىل ختفيض  و جلنة اخلدمة املدنية الدولية قد جتاوزت الســـــــلطة  قضـــــــت احملكمة 

توصــيات إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشــأن ل هامن تقدمي قرارات بدًال  هاختاذاملمنوحة هلا مبوجب نظامها األســاســي 
  .حقوقهم مقدمو الشكوى واسرتجعهذه القرارات  جرى إلغاءلذلك و هذا املوضوع. 

 تناولتســــلســــلة من األحكام اليت  2021 آذار/مارس 19يف  أصــــدرت حمكمة األمم املتحدة لالســــتئناف غري أنّ  -6
قرارات جلنة اخلدمة املدنية  اربعتدت األحكام الصـــــــادرة عن حمكمة األمم املتحدة للمنازعات أيّ ، حيث هافســـــــن املســـــــألة
رفضـــت حمكمة األمم املتحدة لالســـتئناف الطعون املقدمة من قبل موظفني مقيمني يف جنيف يعملون و  5صـــحيحة.الدولية 

مج األمم املتحدة للبيئة  وجلنة األمم املتحدة  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةو لدى األمانة العامة لألمم املتحدة وبر
مع  اورأت، متاشيً  ،الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةو  االقتصادية ألورو ومركز التجارة الدولية

ا اجلمعية العامة لألمم  االقضــــــــــــــــائية، أن القرارات اليت اختذها األمني العام لتنفيذ القرارات التنظيمية اليت اعتمد اجتهادا

                                                      
 .B-A/RES/74/255 A .وثيقة األمم املتحدة  3

  .4138إىل  4134أحكام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من   4
  .1114 ىلإ 1107من UNAT-2021أحكام حمكمة األمم املتحدة لالستئناف   5
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أن األمني العام قد تصــــــــرف وفًقا  حمكمة األمم املتحدة لالســــــــتئنافوجدت و القضــــــــائي.  لالســــــــتعراضال ختضــــــــع  املتحدة
 ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة الحًقا ورفضت الطعون على هذا األساس.لقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية اليت أقرّ 

حمكمة األمم املتحدة و احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ت هذه األحكام املتضـــــــــــــــاربة الصـــــــــــــــادرة عن وقد أدّ  -7
ت األمم املتحدة اخلاضــــــعة للوالية   على أحدمهاينطبق من األجور يف جنيف، اثنني مســــــتويني  طبيقتإىل  لالســــــتئناف كيا

حمكمة األمم املتحدة تلك اخلاضــــــــــــــــعة لوالية على اآلخر ينطبق فيما القضــــــــــــــــائية للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 
ت خمتلفة احملكمتني  نتيجة اتباعنشأ قد ا سبق أن هذا الوضع . ويالحظ ممّ لالستئناف   .القضائي لالستعراضنظر

الوالية القضـــــــــائية للنظام املوّحد اســـــــــتعراض هيكل تقرير  20216 كانون الثاين/يناير 15عام يف أصـــــــــدر األمني الو  -8
 مشـــــــاورات بعد التقريرهذا  وجاء .ء 255/74اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها  ء على طلبانب لألمم املتحدة

ثري كّ مشــــــاركة كاملة. ور  املنظمةواليت شــــــاركت فيها  ألمم املتحدةلاملوّحد لنظام لمع املنظمات التابعة  ز التقرير على كيفية 
على وجه اقرتح القســــــم الرابع من التقرير احملكمتني على االتســــــاق يف تنفيذ قرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية. و  وجود كال
ا املدنية الدوليةعدم االتساق يف تنفيذ قرارات جلنة اخلدمة  لةأعاجلة مسملخيارات خمتلفة اخلصوص    .وتوصيا

نظرت اجلمعية العامة لألمم  2021،7 تشــــرين األول/أكتوبريف  جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية بهت يدفأكما و  -9
يف تطبيق  حاالت عدم االتســـاققلقها إزاء اســـتمرار وأعربت عن " 2021.8 نيســـان/أبريلاملتحدة يف تقرير األمني العام يف 

على النحو تقريرًا آخر  ت"، وطلباملتحدة ألمماملوّحد ل لنظاملالتابعة عرب مراكز العمل  2016نتائج تسوية مقر العمل لعام 
  :التايل

للخيارات العملية،  ًال شــــــام مفصــــــلة وحتليًال  اقرتاحات يتضــــــمنا آخر األمني العام أن يقدم تقريرً  من تطلب -8"
مع إعطاء األولوية للتدابري اليت تنطوي على تغيريات يف الفصل يف القضا اليت تنطوي على مسائل تتعلق بلجنة 

 التوجيهات من قبل اللجنة، فضـــــــًال  وإصـــــــدارعلى مراجعة أحكام احملكمة  يقتصـــــــراخلدمة املدنية الدولية، (...) 
دة التبادال ـا يف موعد ال يتجاوز فيهعلى اجلمعية العامة للنظر  ه...) وعرضـــــــــــــــــبني احملكمتني، ( تعن ز  دور
  ".نيالسابعة والسبع

  عن التطورات الالحقة معلومات حمّدثة –لثًا
لتشــــــــاور مع منظمة  امتثاًال  -10 لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا، أنشــــــــأ املســــــــتشــــــــار القانوين لألمم املتحدة، 

الوالية القضائية للنظام هيكل ستعراض  املعنيةعمل شبكات املستشارين القانونيني لألمم املتحدة  جمموعةالعمل الدولية، 
اليت طلبتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة.  االقرتاحات من أجل إعداد")، العمل جمموعة" يف ما يلي( املوّحد لألمم املتحدة

النظام املوّحد لألمم على املســـــــــــتشـــــــــــارين القانونيني ملنظمات  االقرتاحاتالعمل بتعميم اجملموعة األوىل من  جمموعة تقامو 
وقامت جمموعة العمل  2022 كانون الثاين/التقرير يف يناير مشـــــروع وجرى إمتام. 2021 كانون األول/يف ديســـــمرب املتحدة

ت والرابطات الدولية ملوظفي منظومة األمم ( ملوظفنيجلنة اخلدمة املدنية الدولية واحتادات ا بتوزيعه على جلنة التنسيق للنقا
  .اتعليقا للحصول على )احتاد رابطات املوظفني املدنيني الدولينية و املتحد

                                                      
ا الثانية عشرة بعد املائة يف مارس/آذار  مت تقدميه  6   .CCLM 112/INF/1، يف الوثيقة 2021إىل اللجنة يف دور
  .29، الفقرة CL 168/10تقرير الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة، الوثيقة  انظر  7
  .B A/RES/75/245، وثيقة األمم املتحدة. ء 245/75قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   8
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 نيســـــان/لتعليق على نتائج هذه املشـــــاورات يف أبريلىل اإُدعيت شـــــبكات املســـــتشـــــارين القانونيني لألمم املتحدة و  -11
  :تنظر فيها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، على النحو التايلكي ل اقرتاحاتالتقرير ثالثة  مشروعن . وتضمّ 2022
 أثناء التقاضـــي بشـــأن الشـــكاوى الناشــــئة  احملكمتنيإىل  بتقدمي تقارير جلنة اخلدمة املدنية الدولية قيام: 1 االقرتاح

  .جلنة اخلدمة املدنية الدولية صادرة عن أو توصية قرارعن 
 أحكام احملكمةصدور بعد  توجيهات جلنة اخلدمة املدنية الدولية عطاءإ: 2 االقرتاح.  
 حمكمة األمم املتحدة لالســـــــتئنافو احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية : إنشـــــــاء غرفة مشـــــــرتكة بني 3 االقرتاح 

  .إلصدار األحكام التفسريية أو األولية أو االستئنافية
ــبة،  -12 ن جلنة اخلدمة املدنية الدولية شـــــدّ نين القانونيياملســـــتشـــــار  جرى إبالغويف هذه املناســـ ا على   دت يف تعليقا

يوأكّ  )1 االقرتاحضـرورة أن تتاح هلا فرصـة شـرح موقفها أمام احملكمتني (  كيلأحكام ذات صـلة  ةدت أنه ينبغي إبالغها 
وافقتها م جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشـــــكل عام بدتأو ). 2(االقرتاح  ســـــاحنة يف أقرب فرصـــــة أثرمن مناقشـــــة أي  تتمكن
جلنة اخلدمة  وأشــــــارتكون ألحكامها قوة ملزمة. تألن  ةطفيف فضــــــليةأع م)، 3فكرة إنشــــــاء غرفة مشــــــرتكة (االقرتاح على 

ضاة كل حمكمة تكافؤ بني ق ينطوي على وأنه جيب أنأن النظام ال ينبغي أن يكون شديد التعقيد  إىل ااملدنية الدولية أيضً 
لتناوب. وشـــكّ أن جتري و  ســـة  واحلاجة إىل تغيري الوضـــع  الوالية القضـــائية أســـباب اســـتعراضيف كت احتادات املوظفني الر

  .الراهن
شـــــــارك مكتب الشـــــــؤون و جولتني من التعليقات.  عرب االقرتاحاتاســـــــتعرض املســـــــتشـــــــارون القانونيون مشـــــــاريع و  -13

اد موظفي احتـــمتثيـــل موظفي املنظمـــة ( هـــازيجتعليقـــات  ذاتـــهيف الوقـــت والتمس نظمـــة يف كلتـــا العمليتني، املالقـــانونيـــة يف 
أحيلت  واليتمتثيل املوظفني")،  اهيئت" يف ما يلي ؛اخلدمات العامة ورابطة موظفي الفئة الفنية يف منظمة األغذية والزراعة

ه إىل جمموعة العمل.    :إزاءهنظمة املكل اقرتاح وموقف موجز لويرد أد
  إىل احملكمتني أثناء التقاضي بشأن الشكاوى الناشئة عن  تقارير فعر ب جلنة اخلدمة املدنية الدولية قيام :1االقرتاح

  قرار أو توصية صادرة عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية
إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل  بتقدمي تقارير جلنة اخلدمة املدنية الدولية قيام ييســـــــرن شـــــــأن هذا االقرتاح أن م

قرار أو أثناء التقاضــــي بشــــأن أي شــــكوى يرفعها أحد املوظفني نتيجة وحمكمة األمم املتحدة لالســــتئناف الدولية 
اليت حيكمها النظام  حاالت التقاضــــــــيســــــــينطبق االقرتاح على و جلنة اخلدمة املدنية الدولية.  صــــــــادرة عن توصــــــــية

ل حمل اآلليات القائمة اليت حي أن من ذلك ليسملقصــــــــــــود او للمحكمتني.  واللوائح الداخليةاألســــــــــــاســــــــــــي احلايل 
  .تسمح بتقدمي املعلومات أو األدلة ذات الصلة يف اإلجراءات أمام احملكمتني

للمحكمة اإلدارية  اللوائح الداخلية، تســـــــــــــمح العمل جمموعةكما ورد يف تقرير و توافق املنظمة على هذا االقرتاح. 
لفعـل للجنـة اخلدمة املدنيـة الدوليـة بتقـدمي مالحظـات إىل احملكمـة، إما بنـاء على طلـب  ملنظمـة العمـل الدوليـة 

. وقــد أُدخلــت التعــديالت ذات الصــــــــــــــــلــة هلــذا الغرض على اجمليبــةاحملكمــة أو كجزء من تقرير مقــدم من املنظمــة 
تقدمي العـديد منذ ذلك احلني رى ج، و 1993للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف عام  اللوائح الداخلية

تسوية مقر العمل يف جنيف،  لةأسمجلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل احملكمة. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف  تقاريرمن 
  .بداء وجهات نظرهاإىل إمل ُتدع جلنة اخلدمة املدنية الدولية 
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  أحكام احملكمةصدور بعد  توجيهات جلنة اخلدمة املدنية الدولية طاءعإ :2االقرتاح  
جلنة اخلدمة املدنية الدولية غري قانوين، عن  صـــــــــــادر ر فيها احملكمة أن تنفيذ توصـــــــــــية أو قراريف احلاالت اليت تقرّ 

مر املنظمة  ا عادة  كون لالستنتاجات اليت تتوصل إليها احملكمة يف مثل تقد و ختاذ إجراءات حمددة.  اجمليبةفإ
ر تتجاوز تلك    .املذكورة يف احلكم اجمليبةملنظمة  املتعلقةهذه احلاالت آ

حكًما من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية أو  اجمليبمبوجب هذا االقرتاح، عندما يتلقى املكتب القانوين و 
ســــــــتحدد جلنة و ، فإنه ســــــــريســــــــل نســــــــخة إىل أمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية. نافحمكمة األمم املتحدة لالســــــــتئ

ثري احلكم، إن وُ   عطاءإ. وميكن أن يتبع ذلك ســــاحنة فرصــــة بجد، يف أقر اخلدمة املدنية الدولية موعًدا ملناقشــــة 
ي تعديل يتم  يف ةالنظام املوّحد لألمم املتحد منظماتإىل مجيع  توجيهات جلنة اخلدمة املدنية الدولية ما يتعلق 

  .أو توصيتها األولية، كنتيجة للحكم األويل إجراؤه على قرارها
بشـــــأن  النظام املوّحد لألمم املتحدةالنظر املتضـــــافر على مســـــتوى  ســـــييســـــر كونه  نظمة على هذا االقرتاحاملتوافق 

جلنة اخلدمة املدنية عن  صــــــــادرةلقرار احملكمة، ال ســــــــيما عندما يتم إبطال قرار أو توصــــــــية  االســــــــتجابة األفضــــــــل
نظمة، مت توضــــــــــيح أن هذه اآللية لن تؤثر على الســــــــــلطة القانونية للحكم النهائي أو املالدولية. وبناء على طلب 

  .اجمليبةعلى تنفيذه من قبل املنظمة 
  احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وحمكمة األمم املتحدة لالســـــــتئناف إنشـــــــاء غرفة مشـــــــرتكة بني  :3االقرتاح

  إلصدار األحكام التفسريية أو األولية أو االستئنافية
وحمكمة قضــــاة من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  تضــــممشــــرتكة  غرفةمبوجب هذا االقرتاح، ســــيتم إنشــــاء 

  :أو أكثر نواع األحكام التاليةأ أحدإلصدار األمم املتحدة لالستئناف 
مســـائل قانونية بشـــكل اســـتباقي،  ةحتديد وحل أي يفالغرض من احلكم التفســـريي يكمن : تفســريي حكم  )أ(

  .جلنة اخلدمة املدنية الدولية أو تنفيذه صادر عن قبل وضع اللمسات األخرية على توصية أو قراروذلك 
متكني احملكمة من السعي للحصول على حكم من الغرفة  يفالغرض من احلكم األويل يكمن : أويل كمح  )ب(

صــادر تنفيذ توصــية أو قرار  يف احملكمة لطلب يطعن ســتعراضاملشــرتكة بشــأن مســألة قانونية ذات صــلة 
  .جلنة اخلدمة املدنية الدوليةعن 

حل االختالف يف احلاالت اليت تتوصـــــــــل فيها  يف االســـــــــتئنايف احلكمالغرض من يكمن : اســـــــتئنايف حكم  )ج(
إىل استنتاجات غري متسقة بشأن وحمكمة األمم املتحدة لالستئناف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 

  جلنة اخلدمة املدنية الدولية. صادر عن مسألة قانونية ذات صلة بتوصية أو قرار
 طرحيوهو هــذا االقرتاح األخري األكثر تعقيــًدا من بني االقرتاحــات الثالثــة اليت وضــــــــــــــــعتهــا جمموعــة العمــل. يعترب 

الغرفة املشرتكة، وتكوينها (عدد متساو أو غري متساو من القضاة)، وتعيني القضاة  اتتساؤالت حول اختصاص
  التساوي يف عدد األصوات).ألغلبية، وإمكانية إلمجاع أو التصويت يف الغرفة املشرتكة وكيفية اختاذ القرارات (

جمموعة العمل، فإن  أشــــــارت إليه. وكما فقط يةحكام االســــــتئنافاألنظمة إنشــــــاء غرفة مشــــــرتكة إلصــــــدار املتؤيد 
أن  يتمثل يفهناك خطر و . تفســريية وأولية واســتئنافية لن يكون فعاًال  أحكامســلطة إصــدار ختويل الغرفة املشــرتكة 
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جلنة اخلدمة املدنية الدولية،  صادر عن يف القضا املتعلقة بقرار بصورة تلقائيةتفسريية أو أولية  امأحكيتم طلب 
  .للمحكمتني الوالية القضائية اليت ال جدل فيهامما قد يؤدي إىل إبطاء عملية االستئناف، واألهم من ذلك، منع 

يف القضـــــا املعلقة، على  للتقارير تيســـــري تقدمي جلنة اخلدمة املدنية الدولية ه من شـــــأنعالوة على ذلك، نعترب أنو 
لوقائع والقانون على 1النحو املتوخى يف االقرتاح  ، أن يســـهم بشـــكل كبري يف عرض مجيع املســـائل ذات الصـــلة 
احلاجة إىل  نحتد م. ومن شـــــأن هذه املمارســـــة أن اتســـــتئنافاالأو  الشـــــكاوى إحدى هيئة القضـــــاة اليت تنظر يف

  .جلنة اخلدمة املدنية الدولية صادرة عن املتعلقة بقرار أو توصية احلاالتإصدار حكم تفسريي أو أويل يف 
إنشـــــــــاء غرفة مشـــــــــرتكة تكون خمتصـــــــــة فقط حبل حاالت االختالف بني قرارات  املنظمةهلذه األســـــــــباب، تدعم و 

بشــــــأن مشــــــروعية قرار أو توصــــــية معينة تحدة لالســــــتئناف وحمكمة األمم املاحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 
مناســــــبة بشــــــكل مثايل حلل التطبيق غري  اهليئة القضــــــائيةســــــتكون هذه و جلنة اخلدمة املدنية الدولية. صــــــادرة عن 

املتكافئ لقرار جلنة اخلدمة املدنية الدولية الناتج عن األحكام املتضـــاربة الصـــادرة يف قضـــا تســـوية مقر العمل يف 
  .يفجن

 نيلرؤســـــاء التنفيذيلألمني العام و لنظمة أن قرار االســـــتئناف جيب أن يكون ملزًما لألطراف، مبا يف ذلك املوتعترب 
ا نؤيدو ، وكذلك جلنة اخلدمة املدنية الدولية نفســـــــــــها. لنظام املوّحد لألمم املتحدةل االقرتاح الذي يقضــــــــــــي  أيضـــــــــــً

  .اتناسبة ومنح التعويضامل بتدابري االنتصافإصدار أمر  سلطة بتفويض الغرفة املشرتكة
يت احلكم الثاين الصــادر عن حمكمة تشــرينظمة امل غري أن بعد بضــع ســنوات  ما إىل أنه يف حالة االختالف، قد 

لفعل تدابري  اجمليبةاحلكم األول، حيث تكون املنظمة صــدور من  إىل احلكم  مســتندةيف احلالة األوىل قد نفذت 
 ".سابًقا القائم إعادة األطراف إىل "الوضع يستحيل فيهات إىل حاال وقد يؤدي ذلكاألول. 

ن ةالقانوني مكتب الشـــــــؤونا ماســـــــتشـــــــار  عندمامتثيل املوظفني،  هيئتاأفادت و  -14 مع مواقف  ىيتماشـــــــ هماموقف، 
رزة  وجودلالثالثة،  االقرتاحاتأنه جيب رفض  ختصار، اعترب و احتادات املوظفني.   االختالف يف منفقط حالة واحدة 

ما يتعلق  يفللنظام  االجتهادات القضــــائيةيف  انعدام االتســــاقا أن هذه املقرتحات ال حتل مشــــكلة أيضــــً  وذكراألحكام. 
أنه إذا مت املضــــي قدًما يف  املوظفنيإحدى هيئيت  تجلنة اخلدمة املدنية الدولية. وأضــــاف الصــــادرة عن توصــــياتالقرارات و ل

لدعم يةحكام استئنافاألإنشاء غرفة مشرتكة إلصدار  هوحدف، االقرتاحاتهذه    .سيحظى 
وســــــُتدرج يف تقرير األمني العام  الثالثة املبينة أعاله االقرتاحاتوضــــــعت جمموعة العمل اللمســــــات األخرية على و  -15

جملس العدل الداخلي التابع و وجلنة اخلدمة املدنية الدولية  وســــــــــــتتاح للمحكمتني 9املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
  .ذلكب يف حال رغبت تلك اجلهاتالواردة يف تقرير األمني العام،  االقرتاحاتعلى  تعليقات إرفاقلألمم املتحدة فرصة 

ا ال االقرتاحاتن هذه  هذه املرحلة، ميكن مالحظة أنه ال تزال هناك آراء متباينة بني املنظمات بشــــــــــــــــأيفو  -16 ، وأ
هيك عن تنفيذها. عليها تزال حباجة إىل املوافقة ســــــــــتجرى املزيد من املداوالت حول هذا املوضــــــــــوع يف اجلمعية العامة و ، 

خالل  القانونية مكتب الشؤون. ويف هذا الصدد، أوضح لنظام املوّحد لألمم املتحدةللألمم املتحدة وبني املنظمات التابعة 
ســـــيةاحلايل جيب أن تُعرض على األجهزة  ةالقضـــــائي هيكل الواليةتغيريات تطرأ على  ةهذا االســـــتعراض أن أي للمنظمة  الر

  .للموافقة عليها، بدًءا من جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
                                                      

  سيتم تعميم هذا التقرير على أعضاء جلنة الشؤون الدستورية والقانونية كوثيقة معلومات عند صدوره.  9



7 CCLM 117/6 

 

  ةإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنا –رابًعا
يف  اللجنة رغبت. وقد امالئمً  تراهعوة إىل إبداء املالحظات عليها حســــــــبما ملداللجنة اح هذه الوثيقة إلحاطة تُتا  -17
ا ذه املسألة يف دورة مقبلة متعلقةتطورات  ةمن األمانة تقدمي معلومات حمدثة عن أي لطلبا  .من دورا


