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تعمل األمم املتحدة من أجل الصالح العام للجميع يف العديد من القضايا 
العاملية التي يعتمد عليها مستقبل البرشية. ويأتي موظفوها من الدول 
البالغ عددها 193 دولة، ويمثلون مجموعة واسعة  األعضاء يف املنظمة 
يجمع  آخر  مكان عمل  كل  الحال يف  هو  والثقافات. وكما  الشعوب  من 
بني أشخاص مختلفني من خلفيات مختلفة: يمكن أن تنشأ الخالفات. 
الفهم والنزاع يف مكتب ما. وقد  التواصل وسوء  ويمكن أن يحدث سوء 

يشعر املوظف أنه لم يلقى معاملة منصفة.

ويف مثل هذه األوقات، عندما يكون للموظف مظلمة، قد ال يعرف إىل أين 
يتجه، أو ما هي الجهة التي يمكنها أن تساعده يف التعامل مع الحالة 1.

يعالج  الذي  العدل،  إلقامة  الحايل  النظام  العامة  الجمعية  أقّرت  وقد 
املنازعات املتصلة بالعمل يف األمم املتحدة، ودخل حيز النفاذ يف 1 تموز/

يوليه 2009. وكان الهدف هو إنشاء نظام يتسم باالستقاللية والشفافية 
واملهنية وتتوافر له املوارد الكافية ويتمتع بالالمركزية عىل النحو املالئم 
وتتفق أساليب عمله مع القانون الدويل ومبادئ سيادة القانون و األصول 

القانونية للمحاكمة املنصفة.

الوّدية  التسوية  عىل  بقوة  العامة  الجمعية  تركز  نفسه،  الوقت  ويف 
للمنازعات املتصلة بالعمل. ومع ذلك، إذا لم تؤّد محاوالت إيجاد تسوية 
غري رسمية إىل نتيجة مرضية، وشعر املوظف أن عملية التقايض الرسمية 
رضورية، فإن اآلليات الرسمية ضمن نظام األمم املتحدة الداخيل إلقامة 
العدل موجودة لضمان احرتام حقوق املوظفني يف منظومة األمم املتحدة، 
أفعالهم  مسؤولية  وتحّملهم  التزاماتهم،  واملوظفني  املديرين  وفهم 
وقراراتهم. وينبغي أن يشعر املوظفون بالثقة أنهم إذا سعوا إىل تحقيق 
املتحدة،  األمم  يف  الرسمية  الداخلية  العدالة  آليات  خالل  من  العدالة 
مهنية  كفاءة  ذوو  مستقلون  قضاة  وسيستمع  متاحاً،  النظام  سيكون 

الحصول عىل مشورة  عادالً، وسيمكنهم  الحكم  إىل قضيتهم، وسيكون 
قانونية متخصصة.

يف  العدل  إلقامة  الداخيل  النظام  عمل  كيفية  الكتيب  هذا  ويوضح 
بصورة  الكتيب  هذا  قراءة  عىل  املوظفون  ويُشجع  املتحدة.  األمم 
يرجى  النظام،  عن  املعلومات  من  مزيد  عىل  وللحصول  شاملة، 
التايل:  الرابط  عىل  املتحدة  األمم  يف  العدل  إلقامة  الشبكي  املوقع   زيارة 
بمكتب  االتصال  للموظفني  ويمكن   .www.un.org/ar/internaljustice

إذا احتاجوا إىل املساعدة واملشورة  القانونية للموظفني  تقديم املساعدة 
.osla@un.org القانونية عىل الربيد اإللكرتوني

وقبل توضيح إجراءات تسوية املنازعات بمزيد من التفصيل، سنوضح 
السبب وراء حاجة األمم املتحدة إىل نظام داخيل للعدالة، وما هي أهداف 
النظام، وكيف يمكن للوسائل غري الرسمية لتسوية املنازعات أن تعمل 

أيضاً لصالحك.

الغرض من هذه الوثيقة هو أن تكون بمثابة مخطط عام لنظام العدل الداخيل   1
فقط وينبغي أالّ تفرس عىل أنها وثيقة شاملة تتضمن أّي سلطة فيما يتعلق بالنظامني 

األسايس واإلداري للموظفني أو أّي سياسة أخرى للمنظمة.
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اإلسهام يف الحفاظ عىل بيئة عمل صحية يسودها الوئام واالحرتام يف - 1
مكاتب األمم املتحدة وعملياتها يف جميع أنحاء العالم، لكي يتسنى 

للمنظمة مواصلة أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

للمديرين - 2 أوضح  فكرة  وتقديم  القانوني،  اإلطار  وتوضيح  تفسري 
واملوظفني عن التزاماتهم وحقوقهم مستقبالً.

زيادة الشفافية يف مكان العمل وتعزيز مساءلة املديرين واملوظفني - 3
عىل حّد سواء.

تقديم املساعدة القانونية إىل املوظفني وتزويدهم بالخيارات املتاحة - 4
بشأن كيفية حّل املنازعات عند نشوئها. 

ينبغي أن يرجع املوظفون إىل اإلطار القانوني الخاص بمنظمتهم. وترد قائمة   2
باملنظمات التي تقبل اختصاص نظام العدل الداخيل لألمم املتحدة يف املوقع الشبكي 
http://www.un.org/ar/internaljustice/over� املتحدة: األمم  يف  العدل   إلقامة 

.view/who�can�use�the�system.shtml

لكل منظمة أو كيان أو وكالة تقبل اختصاص محكمة األمم املتحدة للمنازعات   3
أو محكمة األمم املتحدة لالستئناف إطارها القانوني الخاص بها.

ملنظومة األمم املتحدة مكاتب وعمليات يف العديد من البلدان، مما يتيح 
لها االضطالع باألعمال التي تقوم بها بشأن املسائل العاملية املهمة التي 
تدخل يف نطاق مسؤوليتها. ويفرتض من جميع املوظفني أن يكونوا عىل 
علم بقواعد املنظمة ولوائحها، التي تنظم عملهم وسلوكهم، وأن يمتثلوا 
فيه.  يعملون  الذي  للبلد  املحلية  للقوانني  يمتثلوا  أن  منهم  ويُتوقع  لها، 
ويف الوقت نفسه، ال يمكن للموظفني إحالة املنازعات املتعلقة بعملهم إىل 
املحاكم والسلطات املحلية، بسبب االمتيازات والحصانات التي تتمتع بها 

األمم املتحدة من قوانني الدول األعضاء.

ويضع املركز الخاص لألمم املتحدة املنظمة يف موقع املسؤولية عن توفري 
نظام منصف ومحايد للعدل الداخيل يمكن أن يعالج بفعالية املنازعات 

الناشئة عن عالقة عمل املوظف.

يف  أعمالهم  أدائهم  خالل  للمنظمة  القانوني  باإلطار  املوظفون  ويلتزم 
واإلداري  األسايس  النظامني  اإلطار  هذا  ويشمل   .2 العالم  أنحاء  جميع 
للموظفني، واإلصدارات اإلدارية 3. ويحكم اإلطار القانوني عملية صنع 
القرار داخل املنظمة وينظم سلوك املوظفني. وقد يبدو اإلطار القانوني 
معقداً. فهو يحتمل تفسريات متعددة وتتغري قواعده مع مرور الوقت. 

وقد يكون ملتخذ القرار تفسري معني لقاعدة ما وللموظف تفسري آخر.

وأيًّا كان سبب الخالف، فإن من مصلحة املنظمة حّله يف الوقت املناسب 
وبطريقة فّعالة لتعزيز بيئة عمل صحية ومتناغمة.

املتحدة يف تسوية  األمم  العدل يف  الداخيل إلقامة  النظام  ويتمثل  هدف 
النتائج  املناسب. وهذا يثمر بدوره  الوقت  العمل يف  أماكن  املنازعات يف 

التالية:
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بقوة  املوظفون  للنظام، يُشجع  الرسمية  السبل  قبل تقديم شكوى عرب 
عىل بذل كل جهد ممكن لتسوية النزاع عرب السبل غري الرسمية. وغالباً 
ما تكون املحاوالت الرامية إىل التسوية غري الرسمية أكثر فاعلية عندما 

تبدأ يف أقرب وقت ممكن.

بالقواعد  اإلملام  للموظفني  ينبغي  الرسمية،  غري  اإلجراءات  وخالل 
أيضاً  املوظفون  ويُشجع  تشغلهم.  التي  باملسألة  املتصلة  واإلجراءات 
عىل التحّدث إىل زمالئهم أو املرشف عليهم أو املوظف التنفيذي أو مدير 
التي  الكيفية  بشأن  ونصائحهم  مالحظاتهم  عىل  للحصول  به  يثقون 

يمكنهم بها حّل املشكلة داخل املكتب أو اإلدارة.

ويف أّي وقت، يجوز للموظف أيضاً االتصال بأمني املظالم لطلب املساعدة 
وإمكانية التدخل.

ويمكن أن يكون اتباع نهج غري رسمي لتسوية املنازعات أفضل بالنسبة 
الرسمي  غري  الحوار  يكون  ما  وغالباً  معني.  آخر  وأّي طرف  للموظف 
أقل إرهاقاً من اإلجراءات القانونية الرسمية، ويوفر املزيد من التحكم يف 
النتيجة، ويؤّدي يف الغالب إىل حلول ذات منفعة متبادلة. ويتفق الطرفان 
عىل النتيجة، خالفاً للقضايا املعروضة عىل املحكمة التي قد يكون حكمها 

لصالح أحد الطرفني فقط.

للتظلم  حّل  إيجاد  ملناقشة  بكثري  أقل  وقتاً  أيضاً  األمر  يستغرق   وقد 
مما يتطلبه األمر لحّل القضية من خالل النظام الرسمي.

من  حال  بأّي  املنازعات  لتسوية  الرسمية  غري  الوسائل  اتباع  يمنع  وال 
األحوال املوظف من اللجوء إىل الشق الرسمي للنظام. ومع ذلك، ينبغي 
للموظفني أن يدركوا أن استخدام الوسائل غري الرسمية لتسوية املنازعات 
ال يوقف بالرضورة املواعيد املنصوص عليها لتسوية املنازعات بالوسائل 

الرسمية، عىل النحو املبني يف الفصل السابع.

ويف أّي مرحلة من مراحل املنازعة، يجوز للموظف يف األمانة العامة لألمم 
مستقلة  إلدارة  الخاضعة  الكيانات  أو  الربامج  أو  الصناديق  أو  املتحدة 
طلب املساعدة القانونية من مكتب تقديم املساعدة القانونية للموظفني. 
غري  االجراءات  أثناء  واملشورة  النصح  املكتب  هذا  يقّدم  أن  ويمكن 

الرسمية، وكذلك إذا قرر املوظف امليض ُقدماً يف إجراء رسمي.

ويمكن أن يشكل أمناء املظالم والوسطاء مورداً أساسياً ملساعدة املوظفني 
الذين يبحثون عن توجيهات بشأن الجهات التي يجب أن يلجؤوا إليها 
لطرح شواغلهم وكيفية امليض ُقدماً يف ذلك الخصوص، أو الذين يقيّمون 
ما يرتتب عىل إثارة شواغلهم من آثار. وتتاح خدمات التسوية بالوسائل 
مع  عنها،  عوضاً  أو  أثناءها  أو  الرسمية  الشكوى  قبل  الرسمية  غري 
يشوبها  أن  يحتمل  لتحويل حاالت  وإتاحة فرص  للتقايض  بديل  توفري 

االضطراب إىل حاالت من التفاهم املتبادل.

ويتيح أمني املظالم، باعتباره املورد املختّص بتسوية املنازعات بالوسائل 
املشكلة بطريقة غري  مناقشة   )1( ييل:  بما  للقيام  الرسمية، فرصاً  غري 
رسمية ورسية خارج قنوات األمم املتحدة العادية؛ )2( استكشاف بدائل 
لحّل املشكلة ومعرفة املوارد املتوافرة يف النظام؛ )3( زيادة قدرة املوظف 
عىل التعامل مع النزاع وثقته يف ذلك؛ )4( تلّقي اإلرشاد والتوجيه بشأن 

كيفية عرض مسألة أو شاغل.

والرسية  والنزاهة  والحياد  االستقاللية  ملبادئ  املظالم  أمناء  ويخضع 
شخص  الوسيط  أو  املظالم  أمني  لعملهم:  الرسمي  غري  والطابع 
منازعة؛  يف  طرف  جانب  إىل  يصطف  ال  ومستقل  ومحايد   متفرغ 
وال يمكنه/يمكنها فرض حّل أو اتخاذ قرار إداري، إذ يتحكم الطرفان يف 
املنازعة بشكل كامل يف نتيجة العملية؛ وتكون جميع االتصاالت يف إطار 

العملية رسية وال يمكن الكشف عنها دون إذن.
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وإىل جانب خدمات تسوية املنازعات، يمكن ألمناء املظالم أيضاً تعزيز 
إدخال  أجل  من  توصيات  وتقديم  املنازعات  تسوية  مجال  يف  الكفاءة 
تحسينات عىل بيئة العمل استناداً إىل مالحظاتهم للمسائل واالتجاهات 

العامة.

ويمكن ألمني املظالم التعامل مع طائفة واسعة من املسائل املتصلة بالعمل، 
بما يف ذلك املنازعات املتعلقة بتجديد العقود، واملعاملة العادلة، واختيار 
املوظفني، واالستحقاقات واملزايا، والعالقات بني األفراد أو الحاالت التي 
يشعر فيها املوظفون أنهم تعّرضوا لسوء املعاملة. وقد تشمل الخدمات 
التي يقّدمها أمني املظالم التيسري، وحّل املشاكل، والدبلوماسية املكوكية، 
والوساطة، والتدريب عىل تسوية املنازعات. وتُقّدم هذه الخدمات يف كل 
حالة عىل حدة إىل األفراد و/أو املجموعات، حيث تُوّفر الوسائل املبارشة 
التدخل عن بُعد عندما يكون  والشخصية كلما كان ذلك ممكناً، ويُوّفر 

التدخل الشخيص غري ممكن.

الوساطة  كانت  وملا  الوساطة.  من  االستفادة  أيضاً  للموظفني  ويمكن 
يف  املشاركة  عىل  الطرفني  كال  بني  اتفاق  إىل  فالتوّصل  طوعية،  عملية 
إذا رفض  عملية الوساطة أمر حيوي، ألن الوساطة ال يمكن أن تجرى 
يف  معاً  الطرفني  بني  بالجمع  الوسيط،  ويسّهل  املشاركة.  الطرفني  أحد 
إطار بالغ الرسية، إجراء حوار ُمجد، مما يسمح لكل طرف بأن يشعر 
بأن صوته مسموع، ويساعد يف الكشف عن احتياجاتهما واهتماماتهما 

الرئيسية، ومن ثم يعزز إمكانية التوّصل إىل حّل وّدي.

وتساعد العملية أيضاً يف إصالح عالقات العمل، وبذلك تُوِجد بيئة عمل 
متناغمة طويلة املدى. ويجوز ملحكمة األمم املتحدة للمنازعات أن تحيل 

القضايا للوساطة.

وإذا لم يؤّد اللجوء إىل أمني املظالم إىل إيجاد حّل، وفشلت املحاوالت غري 
الرسمية األخرى يف تسوية املنازعة، فقد يرغب املوظف يف امليض ُقدماً يف 

تقديم شكواه عن طريق الوسائل الرسمية.

العدل  لنظام  الرسمي  العنرص  عىل  ُعرضت  قضية  إحالة  املمكن  ومن 
املتحدة  األمم  محكمة  قضاة  أحد  وساطة  إىل  املتحدة  األمم  يف  الداخيل 
للمنازعات، إذا وافق الطرفان عىل ذلك. وإذا لم تؤّد الوساطة إىل تسوية، 

تعود القضية إىل العنرص الرسمي للحكم فيها. 

الرسمية  غري  العملية  تتجاوز  أن  بمجرد  ييل:  ما  مالحظة   ويرجى 
إجراء  قد طلبت  املنازعات(، وكنت  لتسوية  الطريقة  اتباع هذه  تّم  )إذا 
تقييم إداري، أو إذا قّدمت طلباً إىل محكمة األمم املتحدة للمنازعات و/أو 
قّدمت بعد ذلك طعناً إىل محكمة األمم املتحدة لالستئناف، ال يزال لديك 

خيار السعي إىل إيجاد تسوية عن طريق الوسائل غري الرسمية.

وإىل جانب مكتب أمني املظالم وخدمات الوساطة يف األمم املتحدة، الذي 
وساطة  وخدمات  مظالم  أمناء  هناك  العامة،  لألمانة  الخدمات  يقّدم 
اإلنمائي،  املتحدة  األمم  لربنامج  مخصصون  ومتفرغون  منفصلون 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب 
بني  للمساواة  املتحدة  األمم  وهيئة  املشاريع،  لخدمات  املتحدة  األمم 
الجنسني وتمكني املرأة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويوجد 
لألمم  التابعة  والكيانات  والربامج  بالصناديق  الخاصون  املظالم  أمناء 
املتحدة والخاضعة إلدارة مستقلة يف نيويورك، وبالنسبة ملفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، يف جنيف وبودابست. ويقّدمون الخدمات إىل 
جميع القوة العاملة يف العالم، بمن فيهم املتدربون الداخليون ومتطوعو 

األمم املتحدة، وغريهم من األفراد من غري املوظفني.

وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن املكتب يرجى زيارة املوقع الشبكي 
.http://www.un.org/ar/ombudsman :التايل
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أو  صناديقها  يف  أو  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  يف  موظفاً  باعتبارك 
برامجها أو كياناتها الخاضعة إلدارة مستقلة، يمكنك الطعن رسمياً عىل 
أّي قرار إداري تعتقد أنه قد أثر عليك سلباً أو انتهك حقوقك الوظيفية. 
ومن املهم اتخاذ قرارات مستنرية عند متابعة هذا الطعن: يجب أن يكون 
املوظف عىل علم بالنظامني األسايس واإلداري للموظفني الوثيقي الصلة 
باملوضوع وحقوقهم والتزاماتهم بموجبهما. وليس كل قرار إداري ذي 

تأثري سلبي عىل ظروف خدمة املوظف غري قانوني.

وهناك العديد من الخطوات التي يتعني اتباعها عند الطعن رسمياً عىل 
قرار إداري. ولكل خطوة مواعيد نهائية خاصة بها. ويجب عىل املوظف 
الذي يرغب يف استخدام آليات الطعن الرسمية أن يكون عىل دراية، قبل 
الخطوات،  تلك  وتسلسل  اتخاذها،  يلزم  التي  بالخطوات  ُقدماً،  امليض 
واملواعيد التي يجب مراعاتها يف كل خطوة. )يرد توضيح مفصل للمواعيد 

النهائية لكل خطوة يف الفصل السابع.(

وكما ذُكر من قبل، يُشجع املوظفون عىل أن يحاولوا أوالً تسوية املنازعات 
بالوسائل غري الرسمية. وإذا كان املوظف غري راض عن نتائج العملية 
غري الرسمية، فقد يوّد عندئذ اللجوء للطريقة الرسمية لتسوية املنازعات.

التقييم اإلداري

تتمثل الخطوة األوىل يف العملية الرسمية للطعن يف قرار إداري يف طلب 
التقييم اإلداري. ويف األمانة العامة لألمم املتحدة، تضطلع وحدة التقييم 
اإلداري يف مكتب وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية بالتقييمات اإلدارية. 
إلدارة  الخاضعة  وكياناتها  وبرامجها  املتحدة  األمم  صناديق  وتقوم 
مستقلة بإجراء التقييمات اإلدارية من خالل هياكلها اإلدارية الخاصة 4.

املطعون  للقرار  موضوعية  مراجعة  عىل  اإلداري  التقييم  وينطوي 
القرار.  اتخاذ  عملية  يف  يشاركوا  لم  قانونيون  موظفون  بها  يقوم  فيه 
واستناداً إىل هذه املراجعة، تقّدم وحدة التقييم اإلداري أو املكتب املعني 
إىل  توصية  مستقلة  إلدارة  الخاضعة  والكيانات  والربامج  الصناديق  يف 
وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية أو املدير التنفيذي املعني يف صندوق 
إذا كان  الذي يقّرر ما  لها،  التابع  الكيان  أو  أو برنامجها  املتحدة  األمم 
القرار اإلداري املطعون فيه قد اتُّخذ وفقاً لإلطار القانوني للمنظمة. وإذا 
خلص التقييم اإلداري إىل أن القرار املطعون فيه قد تّم اتخاذه بطريقة 
القرار. ويف  غري صحيحة، تقّدم للموظف تدابري يمكن أن تشمل تغيري 
حاالت معينة، يف مرحلة مراجعة التقييم اإلداري، يمكن النظر يف خيارات 
محتملة لحّل املسألة بصورة غري رسمية، بما يف ذلك اقرتاح إحالة القضية 

إىل أمني املظالم.

وللتقييم اإلداري هدفان رئيسيان هما: )أ( منح اإلدارة فرصة للتصحيح 
يف حالة اتخاذ قرار إداري خاطئ؛ )ب( تخفيض العدد اإلجمايل للمنازعات 

التي تكون محالً للتقايض أمام محكمة األمم املتحدة للمنازعات.

عدا  الرسمية،  العملية  يف  إلزامية  أوىل  خطوة  اإلداري  التقييم  ويكون 
تدبري  فيه عىل فرض  املطعون  القرار  انطواء  )أ(  التاليتني:  الحالتني  يف 
تأديبي أو غري تأديبي عمالً بالقاعدة 10-2 من النظام اإلداري للموظفني 
عقب إكمال إجراءات تأديبية؛ أو )ب( إذا اتُّخذ القرار استناداً إىل مشورة 
األمم  محكمة  إىل  دعوى  رفع  يمكن  الحالتني،  هاتني  ويف  فنية.  هيئات 
املتحدة للمنازعات للطعن يف قرار إداري دون الحاجة أوالً إىل طلب إجراء 

تقييم إداري. 

اإلطار  إىل  الرجوع  املتحدة  لألمم  التابعة  األخرى  الكيانات  يجب عىل موظفي   4
القانوني ملنظماتهم.
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الجدول الزمني
يحق ملوظفي األمم املتحدة طلب إجراء تقييم إداري للقرار الذي 
اإلشعار  تاريخ  من  تقويمياً  يوماً   60 غضون  يف  فيه  يطعنون 
)اإلخطار( بالقرار. وينبغي أن ينتهي التقييم اإلداري يف غضون 
45 يوماً بالنسبة للطلبات الواردة من املوظفني يف امليدان أو يف 
غضون 30 يوماً بالنسبة للطلبات الواردة من مقّر األمم املتحدة 
املتحدة  األمم  ملفوضية  بالنسبة  جنيف  يف  )املقّر  نيويورك  يف 

لشؤون الالجئني(. 

محكمة األمم املتحدة للمنازعات

إذا رأى املوظفون، بعد إجراء تقييم إداري )إذا لزم األمر(، أن قراراً إدارياً 
الوظيفية يمكنهم رفع دعوى إىل محكمة األمم املتحدة  ينتهك حقوقهم 

للمنازعات.

ومحكمة األمم املتحدة للمنازعات مختصة بالبّت يف الدعاوى ضد القرارات 
اإلدارية التي تتخذها الكيانات املدرجة يف املوقع الشبكي الخاص بإقامة 
http://www.un.org/ar/internaljustice/over�  العدل يف األمم املتحدة:

.view/who�can�use�the�system.shtml

خمسة  من  تتألف  وهي  التفرغ.  أساس  عىل  املنازعات  محكمة  وتعمل 
قضاة مستقلني ذوي كفاءة مهنية، ثالثة منهم متفرغون واثنان يعمالن 
وجنيف  نيويورك  يف  أقالُمها  للمحكمة  الدعم  وتقّدم  الوقت.  لنصف 
ونريوبي. وتضم املحكمة أيضاً ثالثة قضاة مخصصني - أو مؤقتني - 
مستقلني ذوي كفاءة مهنية لتعزيز قدرتها عىل التعامل مع عدد القضايا 

املعروضة عليها.

الجدول الزمني
يرد الجدول الزمني لرفع دعوى إىل محكمة املنازعات بالتفصيل 
يف الفصل السابع من هذا الكتيب. ويرجى قراءة الجدول الزمني 
املواعيد  جميع  إىل  االنتباه  ويرجى  بعناية.  املنازعات  ملحكمة 

النهائية والتأكد من االلتزام بها. 

وبعد أن يرفع املوظف الدعوى، تنظر املحكمة يف وقائع القضية، وتجري، 
عند الرضورة، مرافعات شفوية. وتُجرى هذه املرافعات عادة يف جلسات 
علنية ويمكن أن يحرضها األفراد املهتمون. ويتوىل قاض واحد يف العادة 
للقضايا  وبالنسبة  املنازعات.  املعروضة عىل محكمة  القضايا  يف  النظر 
البالغة التعقيد أو األهمية، يجوز الدعوة إىل انعقاد هيئة مؤلفة من ثالثة 

قضاة.

واألحكام الصادرة عن محكمة املنازعات ملزمة للطرفني )املوظف واألمني 
العام(. ويحّق للطرفني استئناف الحكم الصادر عن محكمة املنازعات 

أمام محكمة األمم املتحدة لالستئناف.

محكمة األمم املتحدة لالستئناف

األحكام  يف  الطعن  العام  األمني  أو  الدعوى  رفع  الذي  للموظف  يجوز 
وبعض األوامر الصادرة عن محكمة األمم املتحدة للمنازعات لدى محكمة 

األمم املتحدة لالستئناف.

العارضة  واألوامر  األحكام  يف  املقدمة  الطعون  يف  البّت  إىل  وباإلضافة 
الصادرة عن محكمة املنازعات، فإن محكمة االستئناف مختصة بالبّت 
يف األحكام واألوامر العارضة الصادرة عن الكيانات األخرى املدرجة يف 
http://www.un.org/ar/ :املوقع الشبكي إلقامة العدل يف األمم املتحدة

.internaljustice/overview/who�can�use�the�system.shtml
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ويسمح النظام األسايس ملحكمة االستئناف بتقديم طعون يف عدد محدود 
من القضايا التي يدعى فيها أن محكمة املنازعات أو هيئة ابتدائية أخرى 
ارتكبت خطأ  قد  أنها  أو  تمارس واليتها؛  لم  أو  تجاوزت حدود واليتها 

الوقائع أو يف مسألة قانونية أو إجرائية.

وتتألف محكمة االستئناف من سبعة قضاة مستقلني ذوي كفاءة مهنية، 
ويوجد مقّر قلم املحكمة يف نيويورك. وتعقد عادة ثالث دورات يف كل 

سنة.

مكتب إقامة العدل

عندما أنشأت الجمعية العامة لألمم املتحدة نظام العدل الداخيل، قّررت 
الجمعية أن يكون النظام مستقالً.

النظام بناء عىل تعليل يفيد  وأنشئ مكتب إقامة العدل يف بداية ظهور 
بأن “مكتباً منفصالً إلقامة العدل، يتمتع باالستقاللية يف مجايل التشغيل 
وامليزانية، من شأنه أن يكفل االستقالل املؤسيس لنظام العدل الداخيل”.

الجدول الزمني
األمم  محكمة  إىل  استئناف  طلب  لتقديم  الزمني  الجدول  يرد 
املتحدة لالستئناف بالتفصيل يف الفصل السابع من هذا الكتيب. 
ويرجى قراءة الجدول الزمني ملحكمة األمم املتحدة لالستئناف 
النهائية والتأكد من  املواعيد  إىل جميع  االنتباه  بعناية. ويرجى 

االلتزام بها.

وهو  العام،  األمني  يعينه  تنفيذي  مدير  العدل  إقامة  مكتب  ويرأس 
املسؤول عن التنسيق بني املكونات الرسمية لنظام العدل الداخيل لألمم 
املتحدة وعن سري أعمالها وكفالة تحقيق اإلنصاف والشفافية والكفاءة 

يف سري هذه األعمال.

ويشكل كّل من مكتب تقديم املساعدة القانونية للموظفني، دون املساس 
مكتب  من  جزًءا  املحكمتني  وأقالم  التشغيلية،  الناحية  من  باستقالليته 
إقامة العدل. وملكتب إقامة العدل، الذي يوجد مقره يف نيويورك، وجود 
واملكتبني  املنازعات  محكمة  قلمي  خالل  من  ونريوبي،  جنيف  يف  أيضاً 
أبابا  أديس  ويف  للموظفني،  القانونية  املساعدة  تقديم  ملكتب  الفرعيني 
القانونية  املساعدة  تقديم  ملكتب  الفرعيني  املكتبني  خالل  من  وبريوت، 
املسائل  عن  تقارير  رفع  مسؤولية  التنفيذي  املدير  ويتوىل  للموظفني. 
عىل  تغيريات  بإدخال  والتوصية  الداخيل،  العدل  إقامة  بنظام  املتعلقة 
ن  األنظمة والقواعد واملنشورات اإلدارية األخرى التي من شأنها أن تحسِّ

أداء النظام.

ويمكن االطالع عىل معلومات إضافية عن هذا املكتب يف املوقع الشبكي 
.http://www.un.org/ar/internaljustice/oaj :21إلقامة العدل يف األمم املتحدة
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تحسباً  حتى  بل  املنازعة،  مراحل  من  مرحلة  أّي  يف  للموظف،  يجوز 
ملنازعة، أن يلتمس املشورة واملساعدة من مكتب تقديم املساعدة القانونية 
للموظفني 5. ويمكن أن يسدي املكتب املشورة بشأن األسس املوضوعية 
للموظف.  متاحة  تكون  أن  يمكن  التي  والخيارات  القضايا  من  لقضية 
وإذا اختار املوظف الرشوع يف إجراءات الدعوى يف إطار النظام الرسمي، 
العملية، وسيقوم  له يف جميع مراحل  املساعدة  لتقديم  فاملكتب مستعد 
فيها كسب  املرجح  يكون من  التي  الحاالت  القانوني يف  التمثيل  بتوفري 

القضية.

شخصية  قانونية  رسوم  أّي  املتحدة  األمم  منظومة  موظفو  يتكبد  ولن 
املكتب،  من  املقّدمة  باملساعدة  تتعلق  األوقات  من  وقت  أّي  يف  مبارشة 
سواء فيما يتعلق باملشورة عند السعي إىل تسوية املنازعة بطريقة غري 
إذا  العملية فيما يتعلق باملشورة والتمثيل  أو يف وقت الحق من  رسمية 
الرسمية. وتمّول هذه  العملية  املنازعة من خالل  تُحّل  أن  املوظف  قّرر 
الخدمة القانونية األمُم املتحدة وتكملها تربعات املوظفني من خالل آلية 

تربعات. ويشجع جميع املوظفني عىل املساهمة.

يجوز للموظف أن يختار توكيل محام خارجي عىل نفقته الخاصة أو أن يمثله   5
موظف آخر أو موظف سابق، أو أن يمثل نفسه. 

ويتألف موظفو املكتب من محامني متفرغني ذوي كفاءة مهنية، وخرباء 
يف مجال قانون العمل والقانون اإلداري، ومرتافعني مدربني، يف املقّر يف 

نيويورك، وكذلك يف جنيف ونريوبي وأديس أبابا وبريوت.

ذلك  يف  بما  املكتب،  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  االطالع  ويمكن 
املتحدة:  األمم  يف  العدل  إلقامة  الشبكي  املوقع  يف  به،  االتصال   كيفية 

.http://www.un.org/ar/internaljustice/osla
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Salah Malkawi/من صور برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

السادس

مجلس العدل الداخيل
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أنشأت الجمعية العامة مجلس العدل الداخيل كجزء من نظام العدل 

الداخيل الجديد من أجل املساعدة عىل ضمان االستقاللية والكفاءة 

املهنية واملساءلة يف نظام إقامة العدل يف األمم املتحدة.

واملجلس هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء، تضّم ممثالً للموظفني وممثالً 

لإلدارة وخبريين قانونيني خارجينَْي مرموَقنْي )يعنيِّ أحَدهما املوظفون 

وتعنيِّ اإلدارة الثاني(، ويرأسه حقوقي مرموق يختاره األعضاء األربعة 

اآلخرون بتوافق اآلراء. ويعني األمني العام أعضاء املجلس.

وكلفت الجمعية العامة املجلس بالقيام بالبحث عن مرشحني مناسبني 

لشغل مناصب القضاة عند وجود شاغر يف محكمة األمم املتحدة 

للمنازعات ومحكمة األمم املتحدة لالستئناف، بما يف ذلك عن طريق 

إجراء مقابالت عند االقتضاء، وتقديم توصيات إىل الجمعية العامة 

بشأن مرشحني اثنني أو ثالثة مرشحني لكّل منصب شاغر مع إيالء 

االعتبار الواجب للتوزيع الجغرايف؛ وكذلك تقديم آراء إىل الجمعية 

العامة بشأن تطبيق نظام إقامة العدل. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 

228/62، تقوم الجمعية العامة بتعيني قضاة محكمة األمم املتحدة 

للمنازعات ومحكمة األمم املتحدة لالستئناف بناء عىل توصية املجلس 

بشأن املرشحني املناسبني. وال يجوز أن ينتمي قاضيان يف نفس 

املحكمة إىل جنسية واحدة.

ويمكن االطالع عىل املزيد من املعلومات عن مجلس العدل الداخيل يف 

http://www.un.org/ar/ :املوقع الشبكي إلقامة العدل يف األمم املتحدة

.internaljustice/overview/internal�justice�council.shtml
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كيفية التعامل مع املنازعات 
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الخطوة 1
محاولة التسوية بالسبل غري الرسمية

غري 	  بصورة  املنازعة  تسوية  محاولة  عىل  نشجعك  البداية،  يف 
رسمية، عىل مستوى العمل، يف مكتبك أو إدارتك.

أو 	  التنفيذي  املوظف  أو  مرشفك  أو  زمالئك  إىل  التحدث  يمكنك 
مدير آخر تثق به والنظر فيما إذا كان من املمكن تسوية املنازعة 

من خاللهم.

حّدد القرار اإلداري الذي تعرتض عليه.	 

تعّرف عىل األنظمة والقواعد واإلصدارات اإلدارية التي تحكم املسألة 	 
التي تعتقد أنها قد تّم التعامل معها عىل نحو ينتهك حقوقك.

إبالغك 	  فيه  تّم  الذي  والتاريخ  القرار،  اتخاذ  تّم  متى  اعرف 
بالقرار. وهذا أمر هام، ألن هناك جداول زمنية صارمة للرشوع 

يف الطعن رسمياً يف قرار إداري. 

يف أّي مرحلة من املراحل، يمكنك االتصال بأمني املظالم للحصول 	 
عىل مشورة رّسية وطلب املساعدة يف هذا الشأن أو التدخل املحتمل.

القانونية 	  املساعدة  تقديم  بمكتب  االتصال  يف  أيضاً  ترغب  قد 
الخيارات  بشأن  القانونية  املشورة  يقّدمون  وسوف  للموظفني. 
كان من  إذا  ما  أو  الرسمي،  النظام  لك يف  متاحة  تكون  قد  التي 

املمكن حّل قضيتك عىل نحو أفضل بالوسائل غري الرسمية.

يمكنك 	  مرضية،  نتيجة  إىل  التوّصل  إىل  مما سبق  أّي  يؤّد  لم  إذا 
العملية  من  األوىل  واملرحلة  اإلداري.  القرار  يف  رسمياً  تطعن  أن 

الرسمية هي طلب إجراء تقييم إداري. 

الطعن فيه 	  الذي توّد  القرار  إذا كان  إالّ  إداري  يلزم طلب تقييم 
يتضمن فرض تدبري تأديبي أو غري تأديبي عمالً بالقاعدة 2-10 
تأديبية،  إجراءات  إكمال  عقب  للموظفني  اإلداري  النظام   من 
الهيئات  إحدى  مشورة  إىل  استناداً  القرار  اإلدارة  اتخذت  إذا  أو 
فنية، وفقاً ملا يقرره األمني العام. ويف هذه الحاالت، ال يلزم إجراء 
تقييم إداري، ويمكن الطعن عىل القرار أمام محكمة املنازعات. 
محكمة  أمام  دعوى  لرفع  النهائي  للموعد   3 الخطوة  )انظر 

املنازعات يف مثل هذه الحاالت(.

القرارات 	  بأنواع  يتعلق  ال  فيه  الطعن  توّد  الذي  القرار  كان  إذا 
ويرجى  إداري.  تقييم  إجراء  طلب  عليك  يتعني  أعاله،  املوضحة 
عملية  عىل  القائمون  سينظر  املناسبة،  الحاالت  يف  أنه  مالحظة 
الرسمية،  غري  للتسوية  املمكنة  الخيارات  إىل  اإلداري  التقييم 
وقد يتّم طرح هذه التسوية مبارشة مع املعنيني أو يُقرتَح إحالة 

املسألة إىل أمني املظالم.

الخطوة 2
طلب إجراء تقييم إداري

غضون 	  يف  يتم  أن  يجب  اإلداري  التقييم  طلب  أن  إدراك   ينبغي 
60 يوماً تقويمياً من تاريخ اإلخطار بالقرار اإلداري املطعون فيه. 
املساعدة  تقديم  قانونية من مكتب  الحصول عىل استشارة  ويمكنك 
إداري  تقييم  إجراء  طلب  يف  ُقدماً  امليض  بشأن  للموظفني  القانونية 

وكيفية ذلك. 
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بالنسبة ملوظفي األمانة العامة لألمم املتحدة، يرجى ملء االستمارة 	 
املتاحة من وحدة التقييم اإلداري وتقديمها مع الوثائق ذات الصلة. 
أو   ،meu@un.org إىل  الكتابة  عن طريق  االستمارة  ويمكن طلب 
 .https://iseek.un.org/MEU :العثور عليها يف املوقع الشبكي التايل

.meu@un.org وينبغي أن يُرسل الطلب إىل الربيد اإللكرتوني

الكيانات 	  أو  الربامج  أو  الصناديق  أحد  يف  تعمل  كنت  إذا  أو 
الخاضعة إلدارة مستقلة، ينبغي إرسال طلب إجراء تقييم إداري 

إىل الربيد اإللكرتوني التايل: 

مع 	   Achim.Steiner@undp.org اإلنمائي:  املتحدة  األمم  برنامج 
 .Susan.McDade@undp.org إرسال نسخة منه إىل

 	.aoj.notices@unops.org :مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع

منظمة األمم املتحدة للطفولة: hfore@unicef.org مع إرسال نسخة 	 
.fndiaye@unicef.org منه إىل

 	.RME@unfpa.org :صندوق األمم املتحدة للسكان

 	.hqme@unhcr.org :مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 	moez. املرأة:  وتمكني  الجنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة 
.directorate.operations@unwomen.orgو doraid@unwomen.org

ارشح بوضوح يف طلبك القرار اإلداري الذي ترغب يف الطعن فيه، 	 
ومتى اتخذ القرار، ومن الذي اتخذ القرار، وكيف ترى أن القرار 

ينتهك حقوقك. 

ينبغي أن تحصل عىل نتيجة، بما يف ذلك رّد مسبب، لطلبك إجراء 	 
تقييم إداري يف غضون 30 يوماً، إذا كنت تعمل يف املقّر يف نيويورك 
)املقّر يف جنيف بالنسبة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(، 

أو يف غضون 45 يوماً، إذا كنت تعمل يف مكتب خارج املقّر. وينبغي 
أن يتضمن الرّد نتائج التقييم اإلداري للقرار املطعون فيه. وينبغي 
أن يوضح ما إذا كان التقييم اإلداري قد خلص إىل أن القرار صحيح، 

وإذا اعترب غري صحيح، فما هي التدابري املقرتحة. 

إذا كنت غري راض عن نتيجة التقييم اإلداري، يمكنك الطعن يف قرار 	 
اإلدارة برفع دعوى إىل محكمة املنازعات. 

يرجى مالحظة أنه إذا لم تتلّق رداً عىل طلبك إجراء تقييم إداري يف 	 
مواصلة  يف  ترغب  كنت  وإذا  أعاله،  املوضح  الزمني  اإلطار  غضون 
متابعة املسألة، يمكنك الرشوع مبارشة يف إعداد دعوى ثم رفعها إىل 
محكمة املنازعات. ويجب أن يتم ذلك يف غضون 90 يوماً من التاريخ 
الذي كان من املفرتض أن تتلقى فيه رداً عىل طلبك إجراء تقييم إداري.

يرجى التأكد من الحصول عىل املشورة من مكتب تقديم املساعدة 	 
للتحقق  وذلك  به،  موثوق  آخر  مصدر  أو  للموظفني   القانونية 
مما ييل: )أ( أن يكون من الواضح بالنسبة لك مواعيد رفع دعوى 
أمام محكمة املنازعات وذلك قبل فوات املوعد النهائي لرفع مثل هذه 
الدعوى؛ )ب( إتاحة وقت كاف لك وملن يساعدونك إلعداد الدعوى 

التي سرُتفع إىل محكمة املنازعات، إذا قررت امليض ُقدماً يف ذلك. 

الخطوة 3
رفع دعوى إىل محكمة املنازعات 

املساعدة 	  تقديم  مكتب  أن  ُقدماً،  امليض  قبل  علم،  عىل  كن 
يف  القانوني  والتمثيل  القانونية  املشورة  يقّدم  للموظفني  القانونية 
غري  من  يكن  لم  ما  ومتابعتها،  املنازعات  محكمة  إىل  الدعاوى  رفع 
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 املرجح كسب القضية. ولن تفرض رسوم عليك مقابل مشورة املكتب 
تقديم  مكتب  تمويل  كيفية  يوضح  الخامس  )الفصل  تمثيله.  أو 

املساعدة القانونية للموظفني.( 

يجب رفع الدعوى إىل محكمة املنازعات يف غضون 90 يوماً تقويمياً 	 
من تلقي نتيجة التقييم اإلداري أو - يف الحاالت التي لم تتلّق فيها 
رداً - من التاريخ الذي كان من املقرر أن تتلقى فيه نتيجة التقييم 
)وهو يف غضون 30 يوماً من التاريخ الذي قدمت فيه طلبك إجراء 
املقّر يف نيويورك )املقّر يف جنيف  إذا كنت تعمل يف  إداري  تقييم 
يوماً،   45 أو  الالجئني(،  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية   بالنسبة 

إذا كنت تعمل يف مكتب خارج املقّر(. 

إذا كنت تطعن يف فرض تدبري تأديبي أو غري تأديبي عمالً بالقاعدة 	 
 10-2 من النظام اإلداري للموظفني عقب إكمال إجراءات تأديبية، 
مشورة  إىل  استناداً  اتخذ  قد  فيه  املطعون  القرار  كان  إذا  أو 
 إحدى الهيئات الفنية، عىل النحو الذي يحّدده األمني العام، يجب 
الذي  الدعوى يف غضون 90 يوماً من تاريخ إبالغك بالقرار  رفع 

تطعن فيه. 

إذا كنت قد طلبت الوساطة من خالل شعبة الوساطة يف مكتب أمني 	 
الوساطة،  تنجح  ولم  املتحدة  األمم  يف  الوساطة  وخدمات  املظالم 
فأمامك 90 يوماً تقويمياً من اليوم الذي انتهت فيه الوساطة دون 

جدوى لرفع الدعوى إىل محكمة املنازعات.

ينبغي أن تودع الدعوى املرفوعة إىل محكمة املنازعات مبارشة لدى 	 
قلم محكمة املنازعات. 

سوف تنظر محكمة املنازعات يف وقائع القضية، وتجري مرافعات 	 
شفوية حسب االقتضاء، وتبّت يف املسألة. 

أحكام محكمة املنازعات ملزمة للطرفني. 	 

يمكن رفع الدعاوى إىل محكمة املنازعات إلكرتونياً. ويمكن االطالع 	 
عىل املزيد من املعلومات عن محكمة املنازعات، بما يف ذلك كيفية 
األمم  يف  العدل  إلقامة  الشبكي  املوقع  يف  إلكرتونياً،  الدعاوى  رفع 

 .http://www.un.org/en/internaljustice/undt :املتحدة

يمكن ألّي من الطرفني استئناف الحكم أمام محكمة األمم املتحدة 	 
لالستئناف.

الخطوة 4
تقديم طلب االستئناف إىل محكمة األمم املتحدة لالستئناف

يجب تقديم طلب االستئناف إىل محكمة األمم املتحدة لالستئناف 	 
يف غضون 60 يوماً تقويمياً من تاريخ استالم الحكم الصادر عن 
محكمة املنازعات؛ أو 30 يوماً من استالم أمر عارض صادر عن 

محكمة املنازعات.

املتحدة 	  األمم  محكمة  قلم  إىل  االستئناف  طلب  توجيه  ينبغي 
لالستئناف يف نيويورك. 

أحكام محكمة االستئناف نهائية وملزمة للطرفني.	 

األمم 	  محكمة  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  االطالع  يمكن 
االستئناف  طلبات  تقديم  كيفية  ذلك  يف  بما  لالستئناف،  املتحدة 
املتحدة:  األمم  يف  العدل  إلقامة  الشبكي  املوقع  يف   إلكرتونياً، 

.http://www.un.org/ar/internaljustice/unat
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يجوز ألّي من الطرفني أن 

يستأنف أحكام محكمة 

املنازعات أمام محكمة األمم 

املتحدة لالستئناف

يجوز لألفراد أيضاً استئناف 

القرارات الصادرة عن مجلس 

الصندوق املشرتك للمعاشات 

التقاعدية ملوظفي األمم 

املتحدة والقرارات الصادرة 
عن بعض الكيانات األخرى 6

أحكام محكمة االستئناف 

نهائية وملزمة للطرفني

التقييم اإلداري

للموظف أن يطلب التقييم 
اإلداري للقرار يف الحاالت 

التي يتعني عليه ذلك 3

املحكمة االبتدائية

يمكن للموظف أن يرفع دعوى 

إىل محكمة املنازعات إذا كان 

غري راض عن نتيجة التقييم 

اإلداري )عند االقتضاء(، أو إذا 

كان يطعن يف قرارات اتخذت 

عمالً بمشورة قدمتها هيئات 

فنية أو يف مسائل تأديبية

شكاوى املوظفني
يجوز للموظف غري الرايض عن قرار إداري أن يعالج شكواه من خالل أّي 
من النظامني الرسمي وغري الرسمي أو كليهما )وبمراعاة املواعيد النهائية 

السارية( 1. 

ي 2
سم

ظام الر
الن

تتاح للموظفني مصادر دعم أخرى لتسوية   1

املنازعات، بما يف ذلك األقران ومديرو الربامج واملوارد 

البرشية ومكاتب األخالقيات واتحادات املوظفني 

ورابطات املوظفني ومستشار املوظفني؛ وتساهم 

املكاتب القانونية التي تتعامل، باسم األمني العام، مع 

مظالم املوظفني أيضاً يف تسوية املنازعات وّدياً. 

يف أّي مرحلة من عملية التسوية الرسمية، يمكن   2

للموظفني وأصحاب القرار أن يحاولوا تسوية املنازعات 

بالسبل غري الرسمية، إما بمساعدة مكتب أمني املظالم 

وخدمات الوساطة يف األمم املتحدة أو بدونها.

التقييم اإلداري لقرار إداري هو الخطوة األوىل   3

الالزمة باستثناء القرارات املتخذة عمالً بمشورة 

قدمتها هيئات فنية أو يف املسائل التأديبية التي 

ترفع مبارشة أمام محكمة املنازعات. ويمكن أيضاً 

للمكاتب التي تجري التقييم اإلداري ومكتب تقديم 

املساعدة القانونية للموظفني أن تقرتح تسوية 

غري رسمية للمنازعة وأن تحيلها إىل مكتب أمني 

املظالم وخدمات الوساطة يف األمم املتحدة.

محاوالت تسوية املنازعات بالسبل غري الرسمية   4

ال تمنع من التسوية بالسبل الرسمية )ضمن املواعيد 

املحددة( إذا لم تنجح التسوية غري الرسمية.

يقّدم مكتب أمني املظالم وخدمات الوساطة يف األمم   5

املتحدة خدماته لألمانة العامة وصناديق األمم املتحدة 

وبرامجها ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

لالطالع عىل قائمة كاملة بهذه الكيانات والوكاالت   6

http://www.un.org/ar/internaljus�  واملنظمات انظر:

.tice/overview/who�can�use�the�system.shtml

تقديم املساعدة القانونية للموظفني

يف أّي مرحلة من مراحل تسوية املنازعات، يمكن للموظف 
طلب املشورة القانونية و/أو التمثيل القانوني من مكتب 

تقديم املساعدة القانونية للموظفني أمام أّي من آليات 
تسوية املنازعات يف كال النظامني الرسمي وغري الرسمي.

تسوية املنازعات 
بالوسائل غري 

الرسمية

خدمات أمني املظالم 
والوساطة التي يقّدمها 

مكتب أمني املظالم 
وخدمات الوساطة يف األمم 

املتحدة 5

اإلحالة

يجوز ملحكمة املنازعات 
أن تحيل املنازعة 

للوساطة، إذا وافق 
الطرفان
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الثامن

جهات الّدعم والتوجيه األخرى يف 
األمم املتحدة لتسوية املنازعات 

واملشاكل املتصلة بالعمل



43

ن
صل الثام

الف

42

ن
صل الثام

الف

باإلضافة إىل الطريقتني الرسمية وغري الرسمية لتسوية املنازعات املتعلقة 
بالعمل واملظالم الواردة يف هذا الكتيب، هناك جهات دعم أخرى يف األمم 
املتحدة يمكنك أن تلجأ إليها إذا كنت تسعى إىل تسوية منازعة متعلقة 

بالعمل أو إذا كنت تواجه مشكلة يف مكان عملك. ومنها ما ييل: 

دعم األقران	 

مديرو الربامج	 

املوارد البرشية	 

اإلنمائي، 	  املتحدة  األمم  وبرنامج  املتحدة،  )األمم  األخالقيات  مكاتب 
لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق 
املتحدة  األمم  ومكتب  للطفولة،  املتحدة  األمم  ومنظمة  الالجئني، 

لخدمات املشاريع(

اتحادات املوظفني ورابطات املوظفني يف األمم املتحدة	 

مستشار املوظفني يف مركز عملك	 

مديرو الربامج

التنفيذي  الرئيس  أو  العام  األمني  أمام  مسؤولون  الربامج  مديرو 
اإلدارة  املتحدة عن كفالة  التابع لألمم  الكيان  أو  الربنامج  أو  للصندوق 
السليمة لإلدارات واملكاتب والبعثات التي يرأسونها. وهذا يشمل الحفاظ 
عىل أماكن العمل خالية من أّي شكل من أشكال التمييز أو املضايقة، بما 
يف ذلك التحّرش الجنيس، وإساءة استعمال السلطة. وعندما يكون الحّل 
إبالغ رئيس  ينبغي  أو غري مناسب،  الرسمي ملشكلة ما غري ممكن  غري 

عمليات  ويف  املزعوم.  املحظور  السلوك  عن  البعثة  أو  املكتب  أو  اإلدارة 
السالم، ينبغي إبالغ الوحدات املعنية بالسلوك واالنضباط عنه.

مكاتب األخالقيات 

املتحدة  األمم  وبرنامج  املتحدة،  )األمم  األخالقيات  مكاتب  تقّدم 
املتحدة  األمم  ومفوضية  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  اإلنمائي، 
لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب األمم املتحدة 
لخدمات املشاريع( املشورة والتوجيه الرسيني بشأن معايري السلوك يف 
املايل،  اإلفصاح  برامج  وتدير  املحتمل،  املصالح  وتضارب  املتحدة  األمم 
من  الحماية  طلبات  بشأن  قرارات  وتتخذ  أولية،  استعراضات  وتجري 
عمليات  مع  التعاون  أو  مسلكية  مخالفة  عن  اإلبالغ  بسبب  االنتقام 
املراجعة والتحقيق، ويمكنها تقديم معلومات عن اإلجراءات ذات الصلة. 
مثل  منشورات  يف  التوجيه  من  مزيد  عىل  الحصول  للموظفني   ويمكن 

ما ييل:

عن 	  الصادر  الصحيح”،  املكان  إىل  املوظف  دليل  الطريق:  “خريطة 
 مكتب األمم املتحدة لألخالقيات ويمكن االطالع عليها يف املوقع التايل: 

.http://www.un.org/ar/ethics/pdf/Roadmap_ar.pdf

املتحدة 	  األمم  برنامج  ملوظفي  مرجعي  دليل  الحّل:  تجد  “أين 
املتحدة  األمم  التابع لربنامج  األخالقيات  اإلنمائي”، متاح من مكتب 

اإلنمائي.

الالجئني: 	  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  يف  األخالقيات  “مكتب 
مقدمة”، متاح من مكتب األخالقيات التابع للمفوضية.
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مكتب مستشار املوظفني

يف  البرشية  املوارد  إدارة  ملكتب  التابع  املوظفني،  مستشار  مكتب  يقّدم 
إدارة الشؤون اإلدارية، الدعم والتوجيه واملساعدة املهنية ملوظفي األمانة 

العامة لألمم املتحدة الذين قد يواجهون أزمة أو مخاوف شخصية.

النفسية  الصحة  تحسني  يف  املوظفني  مستشار  مكتب  هدف  ويتمثل 
والصحة العامة ملوظفي األمانة العامة لألمم املتحدة. ويقّدم املكتب أيضاً 
املساعدة بشأن املسائل العملية املتعلقة بالعمل مثل التأشريات ومسائل 

البلد املضيف األخرى، والتأهب للبعثات، ورعاية األطفال، والتقاعد.

منسقة شؤون املرأة يف األمم املتحدة

بني  التوازن  وتعزيز  برصد  املتحدة  األمم  يف  املرأة  منسقة شؤون  تقوم 
األمانة  ملوظفات  والتوجيه  املشورة  ذلك  إىل  باإلضافة  وتقّدم  الجنسني، 

العامة لألمم املتحدة الالتي يتصلن باملكتب.

وهناك أيضاً منسقات لشؤون املرأة يف اإلدارات تتمثل مهمتهن يف دعم 
رئيس اإلدارة/املكتب/البعثة يف تحقيق التوازن بني الجنسني.

وقد تقوم منسقات شؤون املرأة يف اإلدارات بتقديم املشورة والنصيحة 
الوظيفي،  تؤثر عىل تطورهن  التي  املسائل  بشأن  النساء  إىل  واملساعدة 
أو طرق تسوية الحاالت التي تنطوي عىل مضايقة، بما يف ذلك التحّرش 

الجنيس أو التمييز أو سوء املعاملة.

وللمزيد من املعلومات، يرجى االطالع عىل نرشة األمني العام “منسقات 
.ST/SGB/2008/12 ،”شؤون املرأة يف إدارات األمانة العامة

وثائق أخرى ذات صلة

يمكن االطالع عىل قرارات الجمعية العامة وتقارير مجلس العدل الداخيل 
الرئيسية عىل  الوثائق  العدل يف صفحة  إقامة  العام عن  األمني  وتقارير 

املوقع الشبكي إلقامة العدل يف األمم املتحدة:
http://www.un.org/ar/internaljustice/overview/key�docu�

.ments.shtml

القانونيني واملتقاضني  املمثلني  ويمكن االطالع عىل مدونة قواعد سلوك 
آلية  جانب  إىل  للقضاة  السلوك  قواعد  ومدونة  الشخصية،  بصفتهم 
تنفيذها يف صفحات السلوك الخاصة بمكتب تقديم املساعدة القانونية 
املتحدة  األمم  ومحكمة  للمنازعات  املتحدة  األمم  ومحكمة  للموظفني 

لالستئناف يف املوقع الشبكي إلقامة العدل يف األمم املتحدة:

http://www.un.org/ar/internaljustice/osla/conduct.shtml

http://www.un.org/ar/internaljustice/undt/conduct.shtml

http://www.un.org/ar/internaljustice/unat/conduct.shtml
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رفع الدعوى إىل 
محكمة املنازعات 

بعد 90 يوماً من 
استالم التقييم 

اإلداري، أو 90 يوماً 
من تاريخ وجوب 

استالم التقييم 
اإلداري )أّي 30 يوماً 
للمنازعات الناشئة يف 

 املقّر و45 
يوماً للمنازعات 

الناشئة يف املكاتب 
األخرى(؛

يوضح الجدول التايل الحدود الزمنية املطبقة عىل 
موظفي األمانة العامة لألمم املتحدة والصناديق 

والربامج والكيانات.

بعد 60 يوماً من إبالغ 
املوظف بالقرار اإلداري 

املطعون فيه.

القاعدة 11-2 )ج( 
من النظام اإلداري 

للموظفني 

طلب إجراء 
التقييم اإلداري *

اإلدارة إلجراء التقييم 
اإلداري

30 يوماً ملوظفي املقّر 
يف نيويورك )موظفو 

املقّر يف جنيف بالنسبة 
ملفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني(؛

45 يوماً للموظفني 
خارج املقّر.

القاعدة 11-2 )د( 
من النظام اإلداري 

للموظفني

التقديم 

املهلة الزمنية***

* التقييم اإلداري ليس خطوة مطلوبة يف الحالتني التاليتني: )أ( انطواء القرار عىل فرض تدبري تأديبي أو غري 

تأديبي عمالً بالقاعدة 10-2 من النظام اإلداري للموظفني عقب إكمال إجراءات تأديبية؛ أو )ب( إذا اتُّخذ القرار 

استناداً إىل مشورة هيئات فنية. ويف هاتني الحالتني، يمكن رفع الدعوى إىل محكمة املنازعات. 

بعد 60 يوماً من 
اإلخطار باالستئناف.

الئحة محكمة األمم 
املتحدة لالستئناف، 

املادة 4-9

بعد 60 يوماً من 
استالم االستئناف الذي 

أحاله رئيس القلم.

الئحة محكمة األمم 
املتحدة لالستئناف، 

املادة 3-9

بعد 60 يوماً من 
استالم الحكم الصادر 
عن محكمة املنازعات؛

بعد 30 يوماً من 
استالم أمر عارض 
صادر عن محكمة 

املنازعات.

النظام األسايس 
ملحكمة األمم املتحدة 

لالستئناف، املادة 
7 )1( )ج(؛ الئحة 

محكمة األمم املتحدة 
لالستئناف، املادة 

1-7

تقديم االستئناف 
املضاد إىل محكمة 

األمم املتحدة 
لالستئناف **

جواب املدعى عليه 
املقدم إىل محكمة 

األمم املتحدة 
لالستئناف **

رفع دعوى 
استئناف إىل محكمة 

األمم املتحدة 
لالستئناف** 

** انظر قائمة كاملة باملهل الزمنية ملحكمة األمم املتحدة لالستئناف لجميع املنظمات والوكاالت والكيانات التي 

http://www.un.org/ar/internaljus�  قبلت اختصاص محكمة األمم املتحدة لالستئناف يف املوقع الشبكي التايل:

 .tice/unat/time�limits.shtml

*** اإلشارات إىل األيام يف الحدود الزمنية هي أيام تقويمية.

بعد 90 يوماً من 
استالم القرار اإلداري 

 يف الحاالت التي 
ال يلزم فيها إجراء 

تقييم إداري؛

بعد 90 يوماً من 
فشل الوساطة يف 

الحاالت التي جرت 
فيها وساطة عن 

طريق مكتب أمني 
املظالم وخدمات 
الوساطة يف األمم 

املتحدة.

الئحة محكمة األمم 
املتحدة للمنازعات، 

املادة 1-7
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دليـل

تسوية
املنازعات

املوظف

إقـامـة العـدل

فـي األمـم املتحـدة

إىل

www.un.org/ar/internaljustice

لالتصال:

مكتب إقامة العدل
األمانة العامة لألمم املتحدة

United Nations Plaza Room DC2-2427 2
New York, NY 10017, USA

فاكس: ٢٥٢٥-٩٦٣-٢١٢ ١+
oaj@un.org :بريد إلكرتوني




