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  بالموافقة توصية

 وخضوعه الدولية العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةا اختصاص من للصندوق المحتمل باالنسحاب التقرير هذا يتعلق
 في الواردة التوصية في النظر إلى مدعو التنفيذي المجلسو  .المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة الختصاص

 .عليها والموافقة 29 الفقرة

 
 والتوصيات التقييم :الصندوق في طعونال عملية
 مقدمة - أوال

 ُتخضع التي ،EB 88/35/R.78 الوثيقة على والثالثين، الخامسة دورته في التنفيذي، المجلس وافق -1
 ضد الموظفين طعون عن الناشئة القضايا في الدولية العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةا الختصاص الصندوق
 العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةا أصدرت الحين، ذلك ومنذ. الصندوق إدارة التي تتخذها النهائية القرارات
 1.افيه اطرف الصندوق كان احكم 22 الدولية

 التنفيذي المجلس استعراض خالل ،EB 88/33/R.19 الوثيقة بموجب محتملة محاكم ثالث في النظر تمو  -2
 لألمم اإلدارية والمحكمة الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة :إدارية محكمة إلى الصندوق لخضوع
 أساس على الدولي للبنك اإلدارية المحكمة بتجنب القرار واُتخذ. الدولي للبنك اإلدارية والمحكمة 2المتحدة
 عن مسجل موضوعي نقاش يوجد الو . المتحدة لألمم الموحد النظام مع الصندوق مواءمة زيادة في الرغبة
 العمل لمنظمة اإلدارية المحكمةب مقارنة (سنة 30 قبل) المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة مزايا

  .الدولية
 الصندوق خضوع خيارات مقترح باستعراض على التنفيذية اإلدارة لجنة وافقت ،2018 آب/أغسطس 1 فيو  -3

 اجتماع على النتائج وعرض معيارية مقارنة عملية الصندوق أجرى ذلك، بعدو . إدارية محكمة ختصاصال
 :التالية المسائل مناقشة تمت حيث ،2019 الثاني /كانونيناير 23 في التنفيذية اإلدارة لجنة

 :الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة ختصا ال احالي تخضع التي الكيانات مختلف مع المواءمة (1)
 بشأن مخاوف الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة الختصاص احالي الخاضعة الكيانات مختلف أثارت
 االجتهاد اتساق بعدم يتعلق فيما سيما ال القضايا، مع الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة تعامل كيفية

 .أخرى أمور بين من القرارات، لتناسب المناسب والوزن القانوني

 مجاال يدع ال بما" - الدولية العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةل اإلثبات معيار أن من القلق إن :اإلثبات معيار (2)
 التنفيذ ضمان ذلك في بما التأديبية، القضايا في المناسببالشكل  باالستجابة للصندوق يسمح ال - "للشك

                                  
 2442و 2392و 2206و 2103و 2102و 1970و 1724و 1717و 1614و 1017أحكام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية أرقام  1
 .3995و 3856و 3855و 3739و 3411و 3410و 3409و 3152و 3143و 3003و 2867و 2591و
. وعلى الرغم من أن االسم 2009خضعت المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة لعملية إعادة تصميم كبيرة دخلت حيز التنفيذ في عام  2

 يمثل "محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة".المختصر ال يزال قائما، فهو اآلن 
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 وغيرها الفساد مكافحةو  ،الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنسي التحرش إزاء المطلق التسامح لعدم التام
 3الحاسمة؛ التأديبية المسائل من

 التكاليف من بكثير أعلى الدولية العمل لمنظمة اإلدارية للمحكمة اإلدارية التكاليف إن :اإلدارية التكاليف (3)
 خاصة بأهمية يتسم أمر وهو ،(أكثر المائة في 40 حوالي) المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمةل اإلدارية

 للصندوق؛ ميزانيةل الحالي الصفري الحقيقي النمو سياق في

 الصادرة المحكمة قرارات والصندوق الموظفون فيها ينتظر التي الزمنية الفترة إن :القرار التخاذ الالزم الوقت (4)
 محكمة تستغرقها التي المدة من مرات ثالث إلى بمرتين أطول الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة عن

تعمل على  الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة)على الرغم من أن  المتحدة لألمم التابعة االستئناف
 4تقليص المدة(.

 االستئناف محكمة ختصاصال يخضع بأن الصندوق توصية التنفيذية اإلدارة لجنة أيدت المناقشة، ختام فيو  -4
 الداخلية التظلم لعملية الحالية األولى الحاالت على المرحلة، هذه في الحفاظ، مع المتحدة، لألمم التابعة

 التنفيذية اإلدارة لجنة طلبت كما. (المشترك الطعون ومجلس اإللزامي اإلداري االستعراض أي) لصندوقل
 السادسة دورته في عليه للموافقة التنفيذي المجلس إلى المقترح وتقديم الموظفين رابطة مع مشاورات إجراء

 .2019 /أيارمايو في المائة بعد والعشرين

 عملية المقارنة المعيارية –ثانيا 
 اإلدارية المحكمة في البقاء (1) :إدارية محكمة ختصاصال للخضوع التالية الخيارات في الصندوق نظر -5

 إلى االنضمام (3) ؛المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة إلى االنضمام (2) الدولية؛ العمل لمنظمة
 إنشاء (4) ي(؛الدول النقد صندوق أو الدولي البنك محاكم مثل) المتحدة لألمم تابعة غير إدارية محكمة
 (.لها مقرا روما من تتخذ التي للوكاالت تابعة محكمة أو للصندوق تابعة خاصة محكمة) جديدة محكمة

 األساسي النظام تحليلعن طريق  (الملحق نظرا) شاملة معيارية مقارنة عملية ُأجريت الغاية، لهذه تحقيقاو  -6
 لبنكل اإلدارية والمحاكم المتحدة، لألمم التابعة االستئناف حكمةوم الدولية، العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةل

جراء والريفي، الزراعي للتعاون التقني المركزو  اآلسيوي التنمية مصرفو  ،الدولي النقد وصندوق الدولي  وا 
 امؤخر  انسحبت أخرى منظمات من مساهمات الصندوق تلقى كما. الوكاالت هذه في النظراء مع مقابالت

 .الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة اختصاص من
 لألمم التابعة االستئناف محكمة الختصاص الخضوع أن الصندوق رأى ،المعيارية المقارنة لعملية نتيجةو  -7

 .والقانونية المؤسسية االعتبارات على القائم األنسب الخيار سيكون المتحدة
 عند) 2009 /تموزيوليو في المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة عمل بدء منذ أنه إلى اإلشارة تجدرو  -8

 المؤسسات من المقدمة الطعون اآلن هااختصاص يشمل ،(العدل إلقامة المتحدة األمم نظام تصميم إعادة
 األمم منظومة كياناتمن  60حوالي  ذلك في بما للمنازعات، المتحدة األمم محكمة الختصاص الخاضعة
 الصندوقو  ،(األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة منازعات ومحكمة المتحدة،

                                  
 .www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf :انظر 3

 162 المرجع السابق: الفقرة 4
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 منظومة من اجزء ضاأي تشكل أخرى منظمات وست ،المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك
 .المتحدة األمم

 لمنظمة اإلدارية المحكمة لالختصاص خضوع كيانات عديدة من منظومة األمم المتحدة من الرغم علىو  -9
 بين من الواقع، فيو . المتحدة لألمم التابعة غير المنظمات من للعديد منتدى اأيض أنها إال الدولية، العمل
تابعة  منظمة 15 حوالي هنالك الدولية، العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةل احالي تخضع منظمة 59 من أكثر

لمنظومة األمم المتحدة. وفي حين ال تستمع محمكة االستئناف التابعة لألممم المتحدة إال لقضايا تخص 
 وكاالت األمم المتحدة.

 اإلدارية المحكمة الختصا  حاليا تخضع التي ةمختلفال الكيانات مع المواءمة -ألف -11
 الدولية العمل لمنظمة

. الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة مغادرة مختلفة وكاالت اختارت الماضيين، العامين غضون في -11
 من للمنظمة التابعة اإلدارية لمحكمةل األساسي النظام تعديل امؤخر  الدولية العمل منظمة اقترحت وبالتالي،

 الواقع، فيو . المحكمة مغادرة قبل لها االمتثال المنظمات على يجب إضافية إلزامية متطلبات وضع أجل
 في التنفيذ حيز تدخل قد التي - التعديالت في الدولية العمل منظمة إدارة مجلس ينظر أن المقرر من

 تُقيد أن المرجح من والتي للمنظمة التابعة اإلدارية لمحكمةل األساسي النظام على - 2019 /حزيرانيونيو
 .الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة اختصاص من االنسحاب في المنظمة حق

 العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة الختصاص احالي خاضعة كيانات تسع أرسلت ،المقترح لهذا استجابةو  -12
 إلى ةمشترك رسالة العالمي، األغذية وبرنامج والزراعة األغذية ومنظمة الصندوق ذلك في بما الدولية،
 المحكمة تبت بها الطريقة التي شواغل إزاءتثير  ،2018 األول /تشرينأكتوبر 29 في الدولية العمل منظمة
 على الموقعون ذكر أخرى، أمور بين منو . األخيرة السنوات في القضايا في الدولية العمل لمنظمة اإلدارية
 القرارات لتناسب المناسب والوزن القانوني االجتهادفي  اتساق عدم هناك كان أنه أعاله المذكورة الرسالة

 شواغل تثير رسائل أخرى كيانات عدة قدمت ذلك، بعدو . (المحدد واألداء باألضرار يتعلق فيما خاصة)
 الدولية العمل منظمة أن من الرغم علىو . األول /تشرينأكتوبر 29 المؤرخة المشتركة الرسالة تؤيد أو مماثلة
 معالجة في تفشل المقترحة التعديالت فإن الكيانات، أثارتها التي الشواغل لبعض لالستجابة اجهود بذلت
 21 في الدولية العمل منظمة إلى الحقة رسالة ُأرسلت كما. ثيرتأُ  التي الخطيرة المسائل من العديد
 27 عن يقل ال ما أعرب اآلن، حتىو . المسائل هذه توضح كيانا 22 من موقعة 2019 الثاني /كانونيناير
 مقلقه عن (الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة الختصاص احالي يخضعون اكيان 59 أصل من) اكيان

 .الدولية العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةل األساسي النظام على المحتملة التعديالت بشأن مواستياءه
 القانونيين المستشارين لدعوة ،2019 /آذارمارس 12 في اجتماع عقد إلى الدولية العمل منظمة دعتو  -13

. االجتماع في ُممثلين الصندوق، ذلك في بما كيانا، 20 يقل عن وكان ما ال. األعضاء الكيانات لجميع
 العمل منظمة إدارة لمجلس القادم االجتماع في المسألة هذه إثارة عدم وطلبوا شواغلهم عن أخرى مرة وأعربوا
 اقتراح في اقدم المضي الدولية العمل منظمة قررت االلتماسات، هذه عن النظر وبصرف. الدولية

وبعدئذ قررت الهيئة الرئاسية لمنظمة العمل الدولية تأجيل النظر في هذه التعديالت حتى   .التعديالت
 .2019 نوفمبر/تشرين الثاني –أكتوبر/تشرين األول 
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 اإلثبات معيار -باء
 ال ا"بم هو الموظفين أحد سلوك سوء إلظهار الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمةلدى  ثباتاإل معيار إن -14

 الجنائية، لقضايال الوطنية المحاكم في تطبيقه يتم ما وعادة إثبات، عبء أعلى هو هذاو  5."للشك مجاال يدع
 سياق في خاصة أهمية األمر ولهذا. مؤكدة تكون تكاد درجةب الخالف موضع الواقعة إثبات تتطلب التي

 .السلوك سوءب المتعلقة الحساسة االدعاءات
 العتبة هذه تمنع قد المثال، سبيل علىو  6.ما منظمةتجريه  تحقيقأي  سياق في متناسبة غير العتبة هذهو  -15

 الجنسي التحرش ضحايا وقوع منع في فشلت بينما معاقبته، أو المخالف خدمة إنهاء من بفعالية الصندوق
 بشأن الصندوقب الخاصة المطلق التسامح عدم سياسة إظهار أو وحمايتهم الجنسيين واالعتداء واالستغالل

 أن يرون قد الذين والشهود الضحايا يثبط قد هذا اإلثبات معيار فإن ذلك، على عالوةو . القضية هذه
 7.مهمة عواقب أي عن تسفر ال اإلضافية والتحقيقات االدعاءات

 واضح دليل" هو السلوك لسوء المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمةلدى  ثباتاإل معيار فإن المقابل، فيو  -16
 أنسب العتبة هذه فإن ذلك، ومع. لالدعاءات مستفيضة دراسة وتتطلب اأيض مرتفعة العتبة هذهو . "ومقنع
 التحرش تجاه القوي بالتزامه بالوفاء للصندوق وتتيح الصندوق، في والعقوبات التحقيقات عمليات لطبيعة
 .الحاسمة المسائل من وغيرها الفساد ومكافحة الجنسيين، واالعتداء واالستغالل الجنسي

 هذا مثل تتطلب التي الوحيدة اإلدارية المحكمة هي الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة أن يبدوو  -17
 تنطوي التي العقوبات عن النظر بغض التأديبية، القضايا جميع على هوتطبق اإلثبات من العالي المستوى
 8.رتبهم خفض أو الموظفين فصل على تنطوي ال التي الحاالت في ذلك في بما عليها،

 .ف) السلوك لسوء إيقافه تم المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة في بموظف تتعلق حديثة قضية فيو  -18
 أكدت ،((2017) 3880 رقم الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة حكم ،والزراعة األغذية منظمة ضد

 يتجاوز" كان التأديبية اإلجراءات من النوع لهذا اإلثبات عبء أن الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة
 ،اشديد فيها السلوك سوء يكون أن يحتمل التي الحاالت في حتى ذلك، على عالوةو . "معقول شك أي حدود

 امجدد التأكيد تمو . هذا اإلثبات لمعيار االمتثال الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة على يتعين يزال ال
 أعمال في هتورط بسبب هعقد تجديد يتم لم للهجرة، الدولية المنظمة في بموظف تتعلق قضية في ذلك على

 حكم ،للهجرة الدولية المنظمةضد  .د) المهنية غير السلوكيات من وغيرها السرية، وانتهاك انتقامية،
 .((2017) 3848 رقم الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة

 "للشك مجاال يدع ال بما" صراحة المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة رفضت المقارنة، سبيل علىو  -19
 محكمة حكم ،المتحدة لألمم العام األمينضد  موالري) التأديبية القضايا إلثبات الصحيح المعيار باعتباره

                                  
 3964و 3875و 3725و 3640و 3578و 3563طبقت المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية معيار اإلثبات هذا في األحكام الحديثة  5
 .4047و
 أشارت دراسة مستقلة حديثة أجراها فريق من الخبراء القانونيين الخارجيين إلى أن هذا المعيار "خاطئ وغير محتمل" بالنسبة لتحقيقات 6

  .iep_en.pdf-www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/reportرالدولية. انظ المنظمات
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 ليست التأديبية القضايا أن إلىة ُمشير  ،(UNAT-164 (2011)-2011 رقم المتحدة لألمم التابعة االستئناف
 ."ومقنع واضح دليل" هو السلوك لسوء المناسب اإلثبات معيار وأن جنائية

 اإلدارية التكاليف -جيم

 المساعي سياق في الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة عن الناجمة اإلدارية التكاليف الصندوق فحص -21
 9.الريف فقراء لصالح البرامج تنفيذ بزيادة السماح أجل من الصفري الحقيقي النمو ميزانية لتحقيق المؤسسية

 لكل أمريكي دوالر 9 500 الصندوق سيدفع المتحدة، لألمم التابعة االستئناف محكمةاختصاص  بموجبو 
 اأمريكي ادوالر  16 245 البالغة الحالية اإلدارية التكاليف من باتقري المائة في 40 بنسبة أقل أي ،قضية

 .الدولية العمل لمنظمة اإلدارية بـالمحكمة المرتبطة

 القرار التخاذ الالزم الوقت -دال

 القرار اتخاذ مستوى وعلى إجراءاته طوال المتحدة لألمم التابعة االستئناف لمحكمة المتين نظامال عن ينتج -21
 الزمني اإلطار لهذا وسيكون .10أشهر 10 إلى 8 بين تتراوح فترة خالل إصدارها يتم ااتساق أكثر أحكام
 . للتنبؤ وقابلية موثوقية أكثر العملية وسيجعل سواء حد على وللموظفين للصندوق مباشرة فائدة الفعال

 بدء من سنوات ثالث إلى سنتين بعد قراراتها الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة تصدر المقابل، فيو  -22
 غير من فإنه الزمنية، الفترة تقصير على الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة تعمل بينماو . اإلجراءات
لى ،فعاال ذلك سيصبح متى الواضح  كافيا سيكون التقليل هذا كان إذا ما أو الزمنية الفجوة ستقل مدى أي وا 

 العمل لمنظمة اإلدارية لمحكمةل بالنسبة العمل عبء في متوقعة غير أخرى زيادة حدوث حالة في
 11.الدولية

 الصندوق موظفي رابطة مع التشاور -ثالثا 
 والخضوع الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة اختصاص من باالنسحاب المقترح عرض قبل -23

 موظفي رابطة اإلدارة رتااستش التنفيذي، المجلس على المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة الختصاص
 اجتماعات العام المستشار ومكتب البشرية الموارد شعبة عقدت هذه، التشاور عملية من كجزءو . الصندوق

 عالوةو . المقترح وراء الكامنة األسباب لتوضيح الرئيس، ذلك في بما الصندوق، موظفي رابطة أعضاء مع
 الرئيسية البارزة النقاط على يحتوي جدول تبادل جرى الصندوق، موظفي رابطة طلب على بناءو  ذلك، على
 رابطة شكلتو . عليهما لالطالع الصندوق موظفي رابطة مع توضيحية وورقة المعيارية المقارنة عملية في

 مستقال اخارجي اقانوني امستشار  وعّين عضوا، 40 من أكثر خالله من استشار عمل فريق الصندوق موظفي
 للحصول األخرى الدولية المنظمات في النظراء مع الصندوق موظفي رابطة تتواصلو . الستعراض المقترح

 .المسألة هذه بشأن نظرهم وجهات على

                                  
 محكمةمكتب ، زودت للصندوق من قبل أمين سجل المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمةالمبالغ المتعلقة بالتكلفة  للحالة قبل  9

  .المتحدة لألمم التابعة االستئناف
 محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدةمن مكتب توقيت المعلومات المقدمة  10
  .4 انظر الحاشية 11
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 بأنفيه  أقرت ،المقترح على امكتوب ارد الصندوق موظفي رابطة قدمت ،2019 /آذارمارس 11 فيو  -24
 ،ومرموقة راسخة محاكم" المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمةو  الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة
 رابطة اقتناع عدم من الرغم علىو . "الصندوق موظفي على تؤثر التي ازعاتنالم للبت في اتمام ومناسبة
 إلى االنتقال يشمل أن تقترح الرابطة فإن الكفاية، فيه بما مقنعة المحاكم تغيير أسباب بأن الصندوق موظفي
 رابطة رتذكو . للمنازعات المتحدة األمم محكمة اختصاص اعتماد المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة
 التي تلك ذلك في بما الجارية، القضايا على يؤثر أال يجب المحاكم في التغيير أن أيضا الصندوق موظفي

 .المفعول نافذ التغيير يصبح أن قبل اإلداري القرار فيها خذاتُ 
 لهذا الدقيق الصندوق موظفي اللجنة التنفيذية لرابطة الستعراض البالغ امتنانها عن الصندوق إدارة تعربو  -25

 أنه توضح أن وتود الصندوق موظفي رابطة أثارتها التي بالمسائل علما اإلدارة حيطتُ و . فيه والنظر الطلب
أي مجلس ) المراجعة اإلدارية اإللزامية ُتعرض على مسألة أي فإن ،المقترح هذا على اإلدارة مجلس وافق إذا

 ستخضع التنفيذي المجلس موافقة قبل (الطعون المشترك أو المحكمة اإلدارية لمنظمة العدل الدولية
 .نهائية انتقالية مرحلة من كجزء الدولية العمل منظمةل اإلدارية المحكمة الختصاص

 محكمةلحكم  في المرحلة األولىرابطة موظفي الصندوق بالخضوع ل ةالتنفيذي اللجنة وأما بالنسبة لطلب -26
في الصندوق  لالدعاءاتأوضحت إدارة الصندوق بأن االستعراض األولي الحالي   األمم المتحدة للمنازعات

ومن بين تغييرات أخرى،  يالت كبيرة خالل العامين السابقين.)أي مجلس الطعون المشترك( قد خضع لتعد
من خالل ضم رئيس خارجي لهذا  االدعاءاتباستعراض  ومونفقد تعززت تركيبة األعضاء الذين يق

ة الصندوق فقد اختارت إدار ثة، لهذه التغييرات الحديظرا ونائي يتمتع بسمعة طيبة. ضوهو ق ،المجلس
ق إلدخال المزيد من مع مجلس الطعون المشترك وانخرطت مع رابطة موظفي الصندو االستمرار في التعامل 

توجب قوم الصندوق بتقدير فيما لو كان يرحات قيد الدرس، يبين العديد من المقت. ومن التعزيزات عليه
أو أن يتم استبدالهم بخبراء خارجيين عالوة على  ،قانونيا لممثلي الموظفين في هذا المجلس أن يتلقوا تدريبا

 مرافعتينبحيث تقّدم األطراف المعنية  المرافعاتذلك، يمكن أيضا تبسيط العملية من خالل الحد من عدد 
جابة. كذلك  -جمال اإلأربعة بفقط عوضا عن  من المدة  المرافعاتهذه يمكن تمديد زمن تقديم شكوى وا 
يوما. وأخيرا يمكن تعزيز التوصيات التي يصدرها مجلس الطعون  60أو  45يوما إلى  30الحالية وقدرها 

الحلقة المشترك من خالل توفير أسباب مثبتة بصورة أوسع لمثل هذه التوصيات. ومع أن هذا الهيكل من 
قرار من المجلس التنفيذي إال أن إدارة الصندوق ترغب في اإلشارة  يستلزم إصدارألولى ليس باألمر الذي ا

 لمجلس الطعون المشترك. رإلى هذه المسارات الملموسة التي تتحراها بغية تحقيق تعزيز أكب

 التالية الخطوات -رابعا 
 الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمةبإبالغ  الصندوق سيقوم ،المقترح هذا على التنفيذي المجلس وافق إذا -27

 محكمة الختصاص الخضوع عملية الصندوق سيبدأ ذلك، مع بالتوازيو  .ااختصاصه من االنسحاب بقرار
 .المتحدة لألمم التابعة االستئناف

 التنفيذي المجلس موافقة تاريخ قبل الصندوق في التظلم نظام على ُعرضت مسألة أي أن إلى اإلشارة تجدرو  -28
 العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة الختصاص الخضوع ذلك في بما ،لالستعراض العادي المسار تتبعس

 .الدولية
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 التوصية – خامسا
 من الصندوق انسحابالمتعلق ب مقترحال على للموافقة مدعو التنفيذي المجلس فإن تقدم، ما ضوء في -29

 لألمم التابعة االستئناف محكمة ختصاصال والخضوع الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة اختصاص
 .المتحدة
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 اإلدارية المحاكم وخيارات المقارنة المعيارية

 الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمةالبقاء في  -أوال

 المطلق التسامح عدم سياسة تنفيذ ذلك في بما السلوك، سوء الدعاءات االستجابة من الصندوق الخيار هذا يمنع قد -1
 من سُيطلبو . الحاسمة المسائل من وغيرها الفساد ومكافحة الجنسيين، واالعتداء واالستغالل الجنسي التحرش إزاء

 المحاكم عادة تطبقه كبير إثبات عبء وهو ،"للشك بما ال يدع مجاال" السلوك سوء ادعاءات أن إثبات الصندوق
 .الجنائية القضايا في الوطنية

 قدالقضايا  عدد بالنظر إلى أن خاص بشكل مهم أمر وهو الحالية، التكاليف على أيضا الخيار هذا سيحافظو  -2
 12.يزيد

 1 الجدول
الوقت حتى إصدار  التكاليف 

 *القرار
معيار إثبات سوء 
 التأديبيةالسلوك/اإلجراءات 

 االعتبارات األخرى اللغة

المحكمة اإلدارية لمنظمة 
 العمل الدولية

دوالرا  245 16
 أمريكيا/للقضية

 3سنتان إلى 
 سنوات

 

 بما ال يدع مجاال للشك
 
 

 اإلنكليزية/الفرنسية
 

التعديالت القادمة التي يمكن 
 أن تقيد االنسحاب

 عديدة مؤخرا كان الصندوق فيها طرفا.تمت مالحظة هذا اإلطار الزمني في حاالت  *

 المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمةاالنضمام إلى  -ثانيا
 احتياجات مع اتوافق أكثر المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة إلى االنضمام سيكون المؤسسي، المنظور من -3

 .الصندوق
 سوء على تنطوي التي القضايا على المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمة تفرضه الذي اإلثبات عبء يزال الو  -4

. دولية منظمة في والعقوبات اتالتحقيق عمليات مواءمة في االستمرار مع القانوني، اليقين ويتطلب مرتفعا سلوك
 سياق في ذلك في بما الضحايا، حمايةو  السلوك، سوء على تأديبية تدابير بفرض للصندوق الخيار هذا سيسمحو 

 .الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنسي التحرش
 اإلدارية الخدمة تكلفة عن المائة في 40 بنحو المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمةل اإلدارية الخدمة تكلفة وتقل -5

 الحاالت، بعض في أو، نصف في القرارات إصدار يتم ذلك، على عالوةو . الدولية العمل لمنظمةللمحكمة اإلدارية 
 .الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة تحتاجه الذي الوقت ثلثفي 

                                           
جارية، مما يؤدي إلى نفقات  9، والدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمةالصندوق خمس مسائل اختتمت ومعلقة أمام في الوقت الراهن، لدى  12

دوالر  133 000؛ وتكلفة نفس هذا العدد من القضايا قدرها الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمةدوالرا أمريكيا تسدد إلى  227 430إدارية قدرها 
 غ المقدر للمحكمة على المعلومات المقّدمة من قبل مكتب كاتب المحكمة.لالمبيستند و  .المتحدة لألمم التابعة االستئناف محكمةأمريكي في حالة 
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 2الجدول 
الوقت حتى  *التكاليف 

إصدار 
 **القرار

معيار إثبات سوء 
 السلوك/اإلجراءات التأديبية

 االعتبارات األخرى اللغة

محكمة االستئناف 
التابعة لألمم 

 المتحدة

دوالر  9 500
 أمريكي/للقضية

األدلة الراجحة/أدلة واضحة  أشهر 10 – 8
 ومقنعة

 اإلنكليزية/الفرنسية
 

على الرغم من أن مقرها في نيويورك، 
يمكن لمحكمة االستئناف التابعة لألمم 

المتحدة أن تقرر عقد جلسات في 
 جنيف.

معلومات عن التكاليف وفرها مكتب كاتب محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة.*  
وفرها مكتب كاتب محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة. **معلومات عن التوقيت  

 االنضمام إلى محكمة إدارية غير تابعة لألمم المتحدة -ثالثا
غير متاحة حاليا  التنمية اآلسيوي والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي مصرف المحاكم اإلدارية لكل من -6

لم تقم حتى اآلن  2018المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي في عام  للمنظمات الخارجية. وتم إنشاء محكمة
 بإصدار أي قرارات.

حاليا منظمات  انخدميا ال مأنههي ومن الشواغل الرئيسية فيما يتعلق بمحاكم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  -7
خارجية، وعلى الرغم من أن نظمها األساسية ستسمح بهذا االحتمال. ولذلك، ستكون قضايا الصندوق أقلية في 

السياسات واإلجراءات بعبء عمل أي من المحكمتين. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى معرفة وخبرة محدودتين 
لصندوق. وعالوة على ذلك، بالنسبة لقرارات التطبيق  ةليالمؤسسية للصندوق، والتي يمكن أن تؤثر على جودة وقاب

فإن تكاليف المحكمة اإلدارية لصندوق النقد الدولي أعلى بكثير من تكاليف محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة 
 والمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية.

 3الجدول 
الوقت حتى إصدار  *التكاليف 

 **القرار
سوء معيار إثبات 

السلوك/اإلجراءات 
 التأديبية

 االعتبارات األخرى اللغة

مصرف 
التنمية 
  اآلسيوي

25 000 - 
دوالر  000 30

 أمريكي/سنة

يعمل أمين ومستشار  اإلنكليزية األدلة الراجحة غير متاح
المحكمة على أساس دوام 

 جزئي.
وغير متاحة للمؤسسات 

 الخارجية.
المركز 
التقني 
للتعاون 
الزراعي 
 والريفي

21 478.86 
 يورو/قضية 

غير متاحة للمؤسسات  اإلنكليزية/الفرنسية غير متاح سنة واحدة 
 الخارجية.

المركز  وُأنشئت بعد انسحاب
التقني للتعاون الزراعي 

من المحكمة اإلدارية  والريفي
لمنظمة العمل الدولية. ولم 

المركز التقني للتعاون  يتمكن
من  الزراعي والريفي
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محكمة  إلى االنضمام
االستئناف التابعة لألمم 

ألنه ليس جزءا من  المتحدة
 منظومة األمم المتحدة.

ونظرا ألن المركز التقني 
قد  للتعاون الزراعي والريفي

أنشئ مؤخرا، فال توجد سابقة 
 حتى اآلن.

صندوق 
 النقد الدولي

يتم تحديد الرسوم 
السنوية على 
أساس حجم 
المؤسسة 

باإلضافة إلى 
100 000 

 دوالر/قضية

على الرغم من إمكانية ذلك،  اإلنكليزية األدلة الراجحة سنة إلى سنتين
ال تخدم المحكمة حاليا 

مؤسسات خارجية. وبسبب 
محدودية عبء العمل، فإن 
خدمة مؤسسة أخرى تمثل 
 زيادة كبيرة في وظائفها.

البنك 
 الدولي

 

على الرغم من إمكانية ذلك،  اإلنكليزية األدلة الراجحة أشهر 10 – 8 يتم تحديدها
ال تخدم المحكمة حاليا 

مؤسسات خارجية. وستكون 
هذه القضايا جزءا صغيرا من 

 إجمالي القضايا.
 معلومات عن التكاليف تم الحصول عليها خالل المشاورات مع كاتبي المحكمتين و/أو أطراف أخرى في المحكمتين المذكورتين.*

 خالل المشاورات مع كاتبي المحكمتين و/أو أطراف أخرى في المحكمتين المذكورتين. عليها**معلومات عن التوقيت تم الحصول 

إنشاء محكمة جديدة )محكمة خاصة بالصندوق أو محكمة للوكاالت التي تتخذ من  -رابعا
 روما مقرا لها(

القائم المتين المثبت  انظامهمحكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة، سيستفيد الصندوق من  من خالل االنضمام إلى -8
 القوي. القضائي االجتهاد على

التي تتخذ ومن وجهة نظر عملية، فإن إنشاء محكمة جديدة، إما للصندوق وحده أو باالشتراك مع الكيانات األخرى  -9
للتعامل مع الطلبات وصياغة اإلجراءات واختيار القضاة،  كتب كاتب المحكمة، سيتطلب إنشاء ممن روما مقرا لها

 من بين أمور أخرى.
 وال يمكن في هذه المرحلة تحديد التكاليف التي قد تنجم عن إنشاء محكمة جديدة. -11

 


