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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 عشرة بعد املائة الثمانيةالدورة 

 2023مارس/آذار  8-6روما، 

 معلومات حمدثة  -استعراض هيكل الوالية القضائية للنظام املوحد لألمم املتحدة 
 

 املقّدمة -أّوًال 

على االســـــتعراض اجلاري الدســـــتورية والقانونية (املشـــــار إليها يف ما يلي ابســـــم "اللجنة")  الشـــــؤونجلنة  ّمت إطالع -1
 20221.أكتوبر/تشـــــرين األول يف  ليت انعقدتايكل الوالية القضـــــائية للنظام املوحد لألمم املتحدة خالل دورهتا األخرية هل

تطّلعت اللجنة و" " يف هذه العمليةالنظر ال تزال متعارضة بني األطراف املعنيةأّن وجهات " إىل تقريرها وأشارت اللجنة يف
 2".إىل إعطاء معلومات حمدثة للجنة يف دورة مقبلة من دوراهتا

 معلومات أساسية -اثنًيا

بدأ استعراض هيكل الوالية القضائية للنظام املوحد لألمم املتحدة بناًء على طلب من اجلمعية  3سابًقا،كما ذُكر  -2
مــــد ابء الــــذي اعتُ  74/255مــــا يلي ابســـــــــــــــم "اجلمعيــــة العــــامــــة") يف قرارهــــا  العــــامــــة لألمم املتحــــدة (يشــــــــــــــــــار إليهــــا يف

تالحظ مع القلق أن املنظمات املشـــــــاركة يف نظام األمم " أ�ا عن فيه اليت أعربتو  20194،ديســـــــمرب/كانون األول  27 يف
اختصـــــــــــــــاص متزامن لدى املنظمات  ذوايتاملتحدة املوحد تواجه التحدي املتمثل يف وجود حمكمتني إداريتني مســـــــــــــــتقلتني 

 ".املشاركة يف النظام املوحد

رية ملنظمة العمل الدولية (املشـــــــــــــــار هذا القرار بعد إبالغ اجلمعية العامة لألمم املتحدة أبن احملكمة اإلدا واعُتمد -3
القرارات اليت اختذهتا جلنة  ،2019 يوليو/متوزيف  ألغت،") قد احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية"ابســـــــم ما يلي  إليها يف

مقر العمل  تســوية مبضــاعفما يتعلق  ما يلي ابســم "جلنة اخلدمة املدنية الدولية") يف اخلدمة املدنية الدولية (يشــار إليها يف
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يف تلك  2016دراســــتها االســــتقصــــائية لكلفة املعيشــــة لعام بناًء على  ســــويســــرا، جنيف،املطبق على املوظفني العاملني يف 
ما يلي ابســــــــــم  (املشــــــــــار إليها يف حمكمة األمم املتحدة لالســــــــــتئنافقضــــــــــت  ،2021 مارس/آذاريف و بعد ذلك، و . املدينة

املنظمات  يف")، ابإلضـــــــافة إىل االســـــــتئنافات اليت قدمها املوظفون العاملون يف جنيف حمكمة األمم املتحدة لالســـــــتئناف"
نتيجة هذه األحكام املتضـــاربة تتمثل و األخرى اخلاضـــعة لواليتها القضـــائية، أبن قرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية ســـارية. 

اليت دارية اإلمحكمة لل اوفقً األجور �ت خمتلفة من ملســـــــــتو  خيضـــــــــعون، حىت يومنا هذا، يف جنيف ني املقيمنيأن املوظف يف
 .قضائيةختضع منظمتهم لواليتها ال

وقد اســـــتعرضـــــته اجلمعية العامة  2021.5 يناير/كانون الثاينأصـــــدر األمني العام أول تقرير عن هذه املســـــألة يف و  -4
لة آخر " اوطلبت تقريرً  20216، أبريل/نيســــــــــانلألمم املتحدة يف  للخيارات العملية، مع  (...)يتضــــــــــمن مقرتحات مفصــــــــــّ

إعطاء األولوية للتدابري اليت تنطوي على إدخال تغيريات على الفصــــــــــــل يف القضــــــــــــا� املتعلقة مبســــــــــــائل جلنة اخلدمة املدنية 
دورهتا الســــــابعة عقد على أعضــــــاء جلنة الشــــــؤون الدســــــتورية والقانونية قبل  7هذا التقرير الثاين لألمني العام وُوزع". الدولية

 .2022أكتوبر/تشرين األول املائة يف عشرة بعد 

 تنظر فيها اجلمعية العامة لألمم املتحدة:كي ن التقرير ثالثة مقرتحات لتضمّ و  -5

قيام جلنة اخلدمة املدنية الدولية بتقدمي تقارير إىل احملكمتني أثناء التقاضـــــي بشـــــأن الشـــــكاوى الناشـــــئة : 1 املقرتح •
 .الدولية عن قرار أو توصية صادرة عن جلنة اخلدمة املدنية

 .إعطاء جلنة اخلدمة املدنية الدولية توجيهات بعد صدور أحكام احملكمة: 2 املقرتح •

إنشـــــــــاء غرفة مشـــــــــرتكة بني احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وحمكمة األمم املتحدة لالســـــــــتئناف : 3 املقرتح •
 .إلصدار األحكام التفسريية أو األولية أو االستئنافية

معظم املنظمات  حيظيان بدعم مقرتحنيول أفإن  والقانونية،جلنة الشؤون الدستورية  به فادتأ وعلى النحو الذي -6
إنشـــــــــــاء غرفة مشـــــــــــرتكة بني احملكمة  يعدّ و املشـــــــــــاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة. 

أكثر تعقيـــًدا وقــد أدى إىل تبـــاين املواقف بني  اأمرً  لالســـــــــــــــتئنـــافاإلداريــة ملنظمـــة العمـــل الــدوليـــة وحمكمـــة األمم املتحـــدة 
 أو أكثر من أنواع األحكام التالية: نوع، ختتص الغرفة املشرتكة إبصدار املقرتحهذا ويف إطار املنظمات. 

، هلا جياد حلّ إو  أية مسائل قانونية بشكل استباقييكمن الغرض من احلكم التفسريي يف حتديد : حكم تفسريي )أ(
 .اللمسات األخرية على توصية أو قرار صادر عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية أو تنفيذهوذلك قبل وضع 

يكمن الغرض من احلكم األويل يف متكني احملكمة من الســـــــــــــــعي للحصـــــــــــــــول على حكم من الغرفة : أويل حكم )ب(
ادر عن جلنة املشرتكة بشأن مسألة قانونية ذات صلة ابستعراض احملكمة لطلب يطعن يف تنفيذ توصية أو قرار ص

 اخلدمة املدنية الدولية.
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يكمن الغرض من احلكم االســــــتئنايف يف حل االختالف يف احلاالت اليت تتوصــــــل فيها احملكمة : اســـــتئنايفحكم  )ج(
اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وحمكمة األمم املتحدة لالستئناف إىل استنتاجات غري متسقة بشأن مسألة قانونية 

 ر صادر عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية.ذات صلة بتوصية أو قرا

 التطورات الالحقة بشأن معلومات حمدثة -اثلثًا

، 2022 كـــانون األول/ديســـــــــــــــمرب 30نظرت اجلمعيـــة العـــامـــة لألمم املتحـــدة يف التقرير الثـــاين لألمني العـــام يف  -7
 .77/257القرار  واعتمدت

وشـــــجعت أصـــــحاب املصـــــلحة  الدولية،طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من جلنة اخلدمة املدنية  ختصـــــار،واب -8
 .عند االقتضاء 2و 1 املقرتحنيعلى تنفيذ  اآلخرين،

 :قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ما يلي ،3 ابملقرتحما يتعلق  ويف -9

 الواليةكمــــــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــــــل املتعلق ابجلوانب القانونية والعملية املعلقة املتصلة هبيكل يالعام إىل أن  األمنيتدعو "
ــــــــــــــــائية للنظام  وضــع الصــيغة النهائية للمقرتحات الســابقة وتقييم جدوى  ذلكاملتحدة، مبا يف  املوحد لألممالقضـــ

ـــــــحا اخليارات، مبا فيها األخرىاخليارات  ـــــــلحة على ا باليت اقرتحها أصـ ـــــــام،  األمنييف تقرير  املبني لنحواملصـ العـ
 "؛العامةقـدم املقرتحـات النهـائيـة يف موعد ال يتجاوز اجلزء الرئيسي من الـدورة الثامنة والسبعني للجمعية يوأن 

لألمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية أن املشـــــــــــاورات ســـــــــــتجري من  العامةهذا القرار، أعلنت األمانة  على وبناءً  -10
حىت اآلن. ومن املتوقع أن  ملطروحةاخالل شبكات املستشارين القانونيني هبدف توضيح القضا� املعلقة ومعاجلة الشواغل 

 .2023 فرباير/شباطهذه املشاورات يف �اية  لبدءيتم إصدار اجملموعة األوىل من املقرتحات 

تعليقاهتم على هذه املقرتحات،  بداءإإطار يف  الدولية،جتدر اإلشارة إىل أن قضاة احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل و  -11
وأوصــى األمني   8" وذكروا أ�م ال يؤيدونه.يف األســاسغري ســليم " على أنه إنشــاء غرفة مشــرتكة نظروا يف املقرتح املتمثل يف

 9األحكام االستئنافية. من ذلك وُتستبعدفقط،  أوليةإبنشاء غرفة مشرتكة ختتص إبصدار أحكام تفسريية و  جانبهن العام م
الرغبة يف وجود غرفة  بشـــأنوهذا يوضـــح أنه ال تزال هناك وجهات نظر متباينة على نطاق واســـع بني أصـــحاب املصـــلحة 

 .احملتملمشرتكة ودورها 

وسيقدم تقريرًا إىل جلنة  املعلقة،هذه القضية  بشأنيعتزم املكتب القانوين املشاركة الكاملة يف املشاورات القادمة و  -12
 الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائجها.

 املقرتح اختاذها من جانب اللجنةاإلجراءات  -رابًعا

وقد  .حبســـــــب املقتضـــــــى اإىل إبداء مالحظاهتا بشـــــــأ� مدعوة وهي ،اللجنة ةمن هذه الوثيقة هي إحاط غايةإن ال -13
  .من دوراهتا مقبلة ةأن تطور املسألة خالل دور شب معلومات حمدثةترغب يف الطلب إىل األمانة عرض أي 

                                                      
 .30، الصفحة A/77/222وثيقة األمم املتحدة  من املرفق الثاين  8
 .A/77/222ثيقة األمم املتحدة من و  111الفقرة   9
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