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وخضوعهالدوليةالعمللمنظمةاإلداريةالمحكمةاختصاصمنالصندوقانسحاب
والتوصياتالتقييمإلىاستناداًالمتحدةلألممالتابعةاالستئنافمحكمةالختصاص
EB/2019/126/R.35الوثيقةفيعليهاالمنصوص

 

 الصندوق انسحاب مقترحوالعشرين بعد المائة، صادق المجلس التنفيذي باإلجماع على  السادسةخالل دورته  -1
 محكمة الختصاص وخضوعه الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة اختصاص من نسحاباالب القاضي

وقد أجريت المناقشات في جلسة مغلقة بناًء على طلب من أعضاء المجلس  .المتحدة لألمم التابعة االستئناف
 التنفيذي لضمان عملية مداوالت صريحة ومسهبة. 

علم الصندوق المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بقراره االنسحاب من اختصاصها. ونتيجة لهذا القرار، سي   -2
 الختصاص محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة.وبصورة موازية، سوف يباشر بعملية طلب الخضوع 

بدءًا بتقديم ادعاء  – ع رضت على نظام التظلم في الصندوق توظيف كانت قدوبالنسبة ألي اعتراض على قضية  -3
من مجلس الطعون  الستعراض كلاإللزامي، بما في ذلك المسائل الخاضعة حاليًا  قبل االستعراض اإلداري
ستمر باتباع المسار يسفإنه  –تاريخ موافقة المجلس التنفيذي دارية لمنظمة العمل الدولية، بالمشترك والمحكمة اإل

الختصاص المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية. وبالتالي،  ادي لالستعراض، بما في ذلك خضوعهالع
ستخضع االدعاءات الجديدة فقط المعروضة على االستعراض اإلداري اإللزامي بعد هذا التاريخ الختصاص 

 محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة. 

الصندوق لصالح كل من حماية موظفيه وحماية مصالح المؤسسة تعزيز نظام العدالة في ويهدف هذا القرار إلى  -4
 . ود بيئة عمل أفضلبغية تعزيز وج في الوقت ذاته

 قضايا رئيسية: ثالثوسي عالج تنفيذ هذا القرار  -5

خضعحاليًاالختصاصالمحكمةاإلداريةلمنظمةياًكيان20أكثرمنشواغلقانونيةمعتبرةعّبرعنها (1)
مخاوف جدية في السنة الماضية عن كيفية انضم الصندوق إلى هذه الكيانات في إثارة  :العملالدولية

 االجتهاد اتساق بعدم يتعلق فيما سيما الالدولية مع القضايا، و  المحكمة اإلدارية لمنظمة العملتعامل 
يسمح  أن هذا التغييرومن شأن  .القرارات لتناسب المناسب الوزنالقدرة على التنبؤ، عالوة على و  القانوني

 للصندوق بإيجاد إطار أكثر متانة لحماية كل من حقوق موظفيه ومصالح المؤسسة. 

كافية (2) بصورة السلوك سوء من الحماية يوفر ال بحيث للغاية مرتفع اإلثبات : أحاط المجلس معيار
المشترك  برنامج األمم المتحدةحديث أعّده فريق خبراء مستقل عن  التنفيذي علمًا بالقلق الذي وثّقه تقرير

ثبات للمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل معيار اإلمن أن  المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدز
"تشوبه األخطاء وال يناسب" تحقيقات  من سوء السلوك، كما بتوفير حماية كافيةالدولية ال يسمح 
فمعيار "بما يتعدى قدرًا معقواًل من الشك" الذي تتبناه المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  المنظمات الدولية.
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بالشكل المناسب في القضايا التأديبية، بما في ذلك ضمان التنفيذ  باالستجابة للمنظماتال يسمح  الدولية
ومكافحة الفساد وغيرها التام لعدم التسامح المطلق إزاء التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، 

 1.من المسائل التأديبية الحاسمة

 والصندوق الموظفون فيها ينتظر التي الزمنية الفترةف الوقتالمستغرقالتخاذقرارطويلأكثرمنالالزم: (3)
 من مرات ثالث إلى بمرتين أطول الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة عن الصادرة المحكمة قرارات
 لمنظمة اإلدارية المحكمة أن من الرغم على) المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة تستغرقها التي المدة
إحقاق العدالة يوازي  التأخير في"بأن وفي السياق القائل  2(.المدة تقليص على تعمل الدولية العمل

لموظفين الذين ل أفضل سيوفر حمايةقرارات أسرع  اتخاذ أن المجلسيعتبر أعضاء  "،االمتناع عن تحقيقها
 قد يكونوا ضحايا سوء السلوك. 

المجلس علمًا بالمشاورات المكثفة التي جرت على مدى األشهر الماضية مع رابطة موظفي أحاط أعضاء  -6
فقد شجعوا اإلدارة على  وبالتأكيد على أن هذه التغييرات تهدف إلى توفير دعم أفضل للموظفين .الصندوق

. وينطوي هذا على االنتقال عدالة في الصندوقالنظام  مع رابطة موظفي الصندوق لتعزيزاالستمرار في تعاونها 
الطعون المشترك لصالح كل من  إلى محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة والتزام اإلدارة بتعزيز أكبر لمجلس

  حماية الموظفين ومصالح المؤسسة.

 لألمم التابعة االستئناف محكمة إلى الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة منأن االنتقال بالمجلس  واعترف -7
من شأنه أن يسمح لموظفي الصندوق بعرض تظلماتهم على نظام أكثر دراية بمهام منظومة األمم  المتحدة

طارها القانوني نظرًا ألن محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة تتمتع بخبرة كبيرة ببيئات األمم  ،المتحدة وا 
 الصندوق.  مثل ،المتحدة الالمركزية

بعين القلق إلى بعض التقارير المنشورة غير الدقيقة حول تبعات االنتقال  خالل مداوالته التنفيذيالمجلس  أشارو  -8
هو المزيد من التشجيع لضحايا سوء  الغاية من هذا االنتقالو  .إلى محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة

، عن ادعاءاتهمالسلوك، والشاهدين عليه، بما في ذلك التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، لإلبالغ 
وتوفير دعم أفضل لتحقيقات مالئمة وجيدة التوقيت باستخدام معايير إثبات ما زالت قوية، وهي متوائمة اآلن مع 
المحاكم اإلدارية األخرى التي تم استعراضها. ومن شأن ذلك أن يسمح للمؤسسة بمنع سوء السلوك، والتخفيف من 

ومع نشر هذا القرار لجمهور العامة، مع كل ما يتعلق به من ءمة. آثاره، وتعزيز االستجابة له بصورة أكثر مال
وثائق، سيبذل الصندوق، كما جرت عليه العادة، جهودًا تواصلية لمزيد من االنخراط مع الموظفين، ولضمان 

  فهمهم الكامل لفوائد هذا التغيير.

 العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة اختصاص من الصندوق انسحابوفي الختام، أشار المجلس أيضًا إلى أن قرار  -9
من شأنه أن يعّزز االلتزام المؤسسي القوي  المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة الختصاص وخضوعه الدولية

                                           

  .www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf انظر 1
  162 الفقرة: السابق المرجع 2
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للصندوق بعدم التسامح المطلق إزاء سوء السلوك، والتدليس، والفساد. كما أنه سيعّزز من جهود الصندوق الرامية 
 النزاهة، والمهنية واحترام كرامة جميع البشر.  عمل آمنة للموظفين، وتعزيز التزامه بمبادئإلى إيجاد بيئة 


