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الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  2867لطعن بالحكم رقم لتحديث 

  مقدم إلى محكمة العدل الدوليةالالدولية 

  قرار المجلس التنفيذي 

 2010نيسان / أبريل22 في دورته التاسعة والتسعين في اعتمدهالمجلس التنفيذي، بموجب قرار إن  -1

)EB 2010/99/R.43/Rev.1(،النظام األساسي للمحكمة ملحق إطار المادة الثانية عشرة من في و 

 إلى 2867 رقم حكم المحكمة اإلدارية صحةإحالة مسألة قرر اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية، 

 .رأي استشاريلحصول على من أجل ا") المحكمة("محكمة العدل الدولية 

 رفع الدعوى 

 المحكمة في إلىاألسئلة الواردة في القرار الصندوق  دم رئيس، ق التنفيذيوفقا لقرار المجلس -2

 .لصندوق في اإلجراءات القانونيةعن ا، وعين المستشار العام ممثال 2010نيسان /أبريل  23

 المحكمةأمر  

تي يحق لها ، أخطر رئيس قلم المحكمة جميع الدول ال2010نيسان / أبريل26في في رسائل مؤرخة  -3

 صدر عن 2010نيسان / أبريل29في  بأمرو.  بطلب الحصول على رأي استشاريالمثول أمام المحكمة

 :المحكمة

الدول األطراف في  قررت أن الصندوق والدول األعضاء فيه التي يحق لها المثول أمام المحكمة،  )أ (

وتلك الوكاالت  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر التي يحق لها المثول أمام المحكمة

 باختصاص المحكمة اإلدارية تعترف فيهتابعة لألمم المتحدة التي أصدرت إعالنا المتخصصة ال

 من النظام األساسي للمحكمة تعتبر قادرة على تقديم معلومات عن 5وفقا للمادة الثانية، الفقرة 

  رأي استشاري؛الحصول على التي قدمت إلى المحكمة بغية سئلةاأل

 إلى سئلة هذه األبشأن كتابيةتقديم بيانات ل أقصى داً موع2010 األول تشرين/ أكتوبر29حددت   )ب (

  من النظام األساسي؛2، الفقرة 66المحكمة، وفقا للمادة 

قدمت كانت قد ت الدول والمنظمات التي لتقديم أقصى موعدا 2011كانون الثاني / يناير31حددت   )ج (

  من النظام األساسي؛4ة ، الفقر66على هذه البيانات، وفقا للمادة ا هتعليقاتنص  كتابيةبيانات ب

الشكوى في صاحب قررت أن يحيل رئيس الصندوق إلى المحكمة أي بيان يحدد وجهات نظر    )د (

 لفتصاحب الشكوى أن يقد يرغب والتي  المحكمة اإلدارية أمامضد الصندوق  المقدمة دعوىال

تقديم ه فييجوز  أقصى  موعدا2010ً األول تشرين/أكتوبر 29 حددت و إليها؛انتباه المحكمة

 أقصى  موعدا2011ً يناير 31 و، إلى المحكمة أي بيانصاحب الشكوى الذي هو موضوع الحكم

 . إلى المحكمةةتعليقات ممكننصوص أي صاحب الشكوى فيه يقدم 
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 .اقرارإلصدار المحكمة  الالحقاإلجراء خصص  -4

 كتابيةالبيانات التقديم  

أن المستشار العام إلى  رئيس المحكمة أشار، 2011كانون الثاني / يناير24في مؤرخ بموجب أمر  -5

في   مؤرخاًبياناً من قبل الصندوق وكتابيا بيانا  قدم2010 األول تشرين/ أكتوبر19للصندوق في 

في إلى أنه أيضا الرئيس وأشار . الشكوىصاحب وجهات نظر فيه  يحدد 2010  األولتشرين/أكتوبر  26

 من كتابيامملكة هولندا بيانا إلى  بوليفيا المتعددة القوميات سفير دولةقدم  2010  األولتشرين/ أكتوبر28

 المحددة  الفترة الزمنيةخاللهذه البيانات المحكمة وقدمت . قبل حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 .لهذا الغرض

 أمر المحكمة بالتمديد 

الموعد األقصى إلى ، مدد رئيس المحكمة 2011 كانون الثاني/ يناير24في  مؤرخ أمربموجب  -6

، 66، وفقا للمادة  الذي يمكن فيه لدول ومنظمات كانت قد تقدمت ببيانات كتابية2011 آذار/مارس  11

 الموعد األقصى؛ واألخرىالبيانات الكتابية تلك نص تعليقات على تقديم  ، من النظام األساسي4الفقرة 

أمام  ضد الصندوق لدعوى المرفوعةامن قبل صاحب الشكوى في إلى المحكمة تقديم أي تعليقات ل

 .المحكمة

، وذلك استجابة 2011 كانون الثاني/ يناير31 في  أصالًاًي كان محددذالوقد تم تمديد الموعد األقصى  -7

 كانون الثاني/ يناير21لصندوق في هذا الشأن في رسالة مؤرخة في في االمستشار العام  لطلب تقدم به

2011. 

 ف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرالتماس آراء مؤتمر األطرا 

بموجب شروط أمر  و،هلمحكمة يشير فيه إلى أنإلى ا ، قدم الصندوق بيانا2011ًآذار / مارس9في  -8

مكافحة األمم المتحدة ل في اتفاقيةمؤتمر األطراف لم يكن ، 2010نيسان / أبريل29  فيالمحكمة المؤرخ

وأبلغ الصندوق . الدعوى الحالية في نص تعليقات وكتابيةانات التصحر من بين المدعوين إلى تقديم بي

 20 المنعقد في بون، ألمانيا، في  في مشاورات مع مكتب مؤتمر األطراف في اجتماعه دخلالمحكمة أنه

وأشار الصندوق إلى أنه في ضوء ما حدث في الجلسة المذكورة في بون، وكما . 2011شباط /رايرفب

 المقدمة إلى المحكمة في كتابية والبيانات ال2867 رقمة اإلدارية يتبين من نص حكم المحكم

 للصندوق بموجب نظير الطرف ال--، ومن الواضح أن مؤتمر األطراف 2010  األولتشرين/أكتوبر

 بشأن الطرائق والعمليات اإلدارية لآللية العالمية، والتي أشير إليها في 1999 الصادرة في تفاهمالمذكرة 

كون ي من المرجح أن - على رأي استشاريلحصول لادس والسابع من طلب الصندوق  السينالسؤال

 . المحكمة في الدعوى الحاليةسئلة المقدمة إلي على تقديم معلومات بشأن األاقادر
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 القضية، أبلغ الصندوق المحكمة أنه يعتقد في الكتابية بياناتلتلقي الموعد األقصى ال انقضاء إلى مشيراً -9

 المفيد للمحكمة أن تلتمس آراء مؤتمر األطراف بأي شكل من األشكال تراه المحكمة أنه سيكون من

 .المرافعات الشفوية التي قدم الصندوق طلبا بشأنهامن خالل أو /مناسبا و

 في متناول قضية أن تكون البيانات الكتابية والوثائق المرفقة المقدمة في هذه الصندوق أيضاًالوطلب  -10

البيانات تقديم نسخ من السماح له بصندوق الوإضافة إلى ذلك، طلب . لمناسبالجمهور في الوقت ا

 إلى مؤتمر األطراف ومكتب الشؤون القانونية في قضيةالمقدمة في هذه الة والوثائق المرفقة الكتابي

ها قرار، انعقاد المحكمةالمحكمة، أو رئيس المحكمة إذا لم يتم عند إصدار األمانة العامة لألمم المتحدة 

 .نشربال طلب الصندوق الحالي بشأن


