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 رابطة موظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 ورقة موقف

 المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةالخضوع الختصاص بشأن مقترح إدارة الصندوق لالنسحاب من 

 

ممثلة بلجنتها  ،الصندوق عيت رابطة موظفي، د  2019يناير/كانون الثاني  23بما يتفق مع توصية لجنة اإلدارة التنفيذية في 
المحكمة اإلدارية  الخضوع الختصاص للتعبير عن وجهات نظرها بشأن مقترح إدارة الصندوق لالنسحاب من ،التنفيذية

 .حكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدةختصاص مال للخضوعلمنظمة العمل الدولية، واالنتقال 

وخبراء قانونيين خارجيين، ورابطات الموظفين في منظمات دولية أخرى، وبعد إجراء مشاورات واسعة مع أعضاء الرابطة، 
أعدت رابطة موظفي الصندوق ورقة موقف حول نظام العدالة الداخلي في الصندوق لمعالجة االقتراح بطريقة بناءة 

 .2019مارس/آذار  11وشاملة، وعرضتها على إدارة الصندوق في 

الدولية ومحكمة  اإلدارية لمنظمة العملمحكمة الظفي الصندوق تعترف بأن كال من ومن الجدير باإلشارة إلى أن رابطة مو 
بصورة كاملة لحل النزاعات  ومناسبتان ،وتتمتعان بسمعة طيبة ،ألمم المتحدة هما محكمتان راسختاناالستئناف التابعة ل

 التي تؤثر على موظفي الصندوق.

لعدم وجود مبررات  االنسحاب من المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية نظرا  ظ عام بشأن ر عن تحف  إال أن الرابطة تعب  
فيما لو الرابطة . وعلى وجه الخصوص، تتساءل االستئناف التابعة لألمم المتحدةنتقال المقترح إلى محكمة المقنعة كافية ل

لمثل هذا االنتقال.  كافيا   ل مبررا  تشك   ،تكاليفوالوفورات الهامشية في ال ،كان الحد من طول المدة الزمنية إلصدار القرارات
في حاالت سوء سلوك االستئناف التابعة لألمم المتحدة عالوة على ذلك، فإن معايير اإلثبات األدنى التي تطبقها محكمة 

نية الموظفين قد تعرض التزام المنظمة بحماية موظفيها من أي شكل من أشكال سوء السلوك للخطر، وقد تنتهك حسن ال
وتقوض الثقة بحكم القانون ضمن الصندوق وفي المجتمع الدولي على وجه العموم. إضافة إلى ذلك، فإن محكمة األمم 

ال يمكنها أن تجبر منظمة ما على إعادة  –على خالف المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية  –المتحدة لالستئناف 
 موظف تم إنهاء عمله بشكل غير عادل إلى منصبه.

محكمة األمم المتحدة للمنازعات،  :وهما ،رابطة الموظفين أن النظام القضائي لألمم المتحدة يتضمن محكمتين تعتبركذلك 
والتي يعمل بها قضاة محترفون وتتخذ قرارات مستقلة وملزمة )وهي محكمة يعتبر الصندوق مؤهال لعضويتها(، ومحكمة 

النظام القضائي لألمم المتحدة ر يوف  عالوة على ذلك، ة من الدرجة الثانية. وهي محكم ،االستئناف التابعة لألمم المتحدة
وهو أمر يتعذر على  ،لموظفي األمم المتحدة المشورة القانونية والتمثيل من خالل مكتب المساعدة القانونية للموظفين

 ل إليه.و موظفي الصندوق الوص



 

 

ني وغير منحاز، أبلغت بالوصول إلى نظام عدالة نزيه ومه بهدف حماية مصالح كل من الموظفين والمنظمة واسترشادا  
لألمم المتحدة  العدالةرابطة موظفي الصندوق إدارة الصندوق بأنها ستكون في وضع يسمح لها بدعم تبني الصندوق لنظام 

وصول و ، االستئناف التابعة لألمم المتحدةومحكمة زعات للمنام المتحدة مألالالنضمام إلى كل من محكمة بأسره، أي 
 .كحزمة متكاملة كافيةالقانونية المساعدة الموظفي الصندوق إلى 

إال أن إدارة الصندوق استجابت لموقف الرابطة بالقول بأنه بينما تسعى للحصول على موافقة المجلس التنفيذي لالنتقال من 
، فإنها لن االستئناف التابعة لألمم المتحدةمنظمة العمل الدولية إلى محكمة المحكمة اإلدارية لالخضوع الختصاص 

كمحكمة ابتدائية. وعوضا عن ذلك، للمنازعات ألمم المتحدة امحكمة قتراح بتسوية المنازعات بموجب تمضي لصالح اال
 ،وهي مجلس الطعون المشترك ،اقترحت إدارة الصندوق اإلبقاء على قدرات هيئة تسوية المنازعات التابعة للصندوق

 ها.وتعزيز 

مع اإلبقاء على مجلس الطعون االستئناف التابعة لألمم المتحدة وترى رابطة موظفي الصندوق أن االنتقال إلى محكمة 
لحماية لكبير  ه سيتعين على الموظفين القبول بتقليصإذ أن :المشترك، ستكون له عواقب وخيمة على موظفي الصندوق

القدرة على ب تتمتعالقانونية التي يتمتعون بها دون الفوائد التي يمكن أن تنبثق عن وجود محكمة مستقلة لتسوية المنازعات 
 إصدار القرارات المؤقتة كخطوة أولى في العملية.

ال يضمن حق  ألن مجلس الطعون المشترك الحالي ودعت الرابطة إدارة الصندوق إلى إعادة النظر في موقفها نظرا  
عن محكمة  ،يةالهيكلو من حيث الشكل  ،كبيرا   صاحب الشكوى في اتخاذ إجراء االستئناف العادل، وهو يختلف اختالفا  

مجلس الطعون المشترك بنفس المستوى من االستقاللية الذي تتمتع به  يتمتعاألمم المتحدة للمنازعات. وفي الواقع، ال 
قرارات تتمتع بسلطة تعليق تنفيذ قرارات إدارة الصندوق. عالوة لديه السلطة التخاذ ليس و محكمة األمم المتحدة للمنازعات، 

وبغض النظر عن التغييرات األخيرة التي أدخلت على الطريقة التي يعمل فيها مجلس الطعون المشترك، حيث على ذلك، 
لى الموارد الكافية له، تشعر الرابطة بأن هذا المجلس يفت تم إشراك خبير قانوني خارجي رئيسا   قر إلى الخبرة الضرورية وا 

 للقيام بمهامه الهامة على النحو الواجب.

ر عن قلقها العميق من حقيقة أن وثيقة المجلس التنفيذي التي تسعى لموافقة المجلس على وأخيرا، تود الرابطة أن تعب  
 واالنتقال للخضوع الختصاصالدولية  المحكمة اإلدارية لمنظمة العملالخضوع الختصاص التوصية باالنسحاب من 

من سياسة الموارد البشرية في  2-16يرا جوهريا على الفقرة يدخل أيضا تغوالتي ت ،االستئناف التابعة لألمم المتحدةمحكمة 
تاحتهالم  ،الصندوق لجمهور العامة. ويتناقض هذا األمر بشكل كبير مع سياسة اإلفصاح الخاصة  يتم نشرها وا 
وروح خطة عمل الصندوق التي تدعو إلى زيادة الشفافية التي صادق ، 2010والتي أقرها المجلس التنفيذي عام  ،بالصندوق

 .2017عليها المجلس عام 


