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 1املادة  
تنشــــــأ مبوجب هذا النظام األســــــاســــــي حمكمة تعرف ابســــــم حمكمة األمم املتحدة   

 . ، ابعتبارها حمكمة الدرجة األوىل من نظام إقامة العدل الرمسي ذي الدرجتنيللمنازعات 
 

 2املادة  
ختتص حمكمــة املنــازعــات ابلنظر والبــت يف الــدعــاوى املرفوعــة من األفراد، على    - 1

من هذا النظام األســــــاســــــي، ضــــــد األمني    3من املادة   1النحو املنصــــــوص عليه يف الفقرة  
 العام بصفته كبري املوظفني اإلداريني لألمم املتحدة:  

ــروط التعيني أو عقد العمل.   للطعن يف قرار إداري يدعى أنه ال (أ)   ميتثل لشـــ
ومجيع   املعمول هبا  األنظمة والقواعد”شــــــــــــروط التعيني“ مجيع   ”عقد“ و ويشــــــــــــمل تعبريا 

 يدعى أنه عدم امتثال؛   املنشورات اإلدارية ذات الصلة السارية وقت حدوث ما

 ؛ للطعن يف قرار إداري يفرض تدبريا أتديبيا (ب)  
الوســـــــاطة، عمال ابلفقرة    عن طريقلإللزام بتنفيذ اتفاق يتم التوصـــــــل إليه   (ج)  

 من هذا النظام األساسي.  8من املادة   2

كمــة املنــازعــات ابلنظر والبــت يف الــدعوى املرفوعــة من فرد يلتمس من ختتص حم - 2
حمكمـة املنـازعـات أن تعلق، ابنتظـار صـــــــــــــــدور تقييم إداري، تنفيـذ قرار إداري مطعون فيـه  

يـبدو القرار غري قانوين يف ظاهره، يف حاالت    عـندمايكون موضـــــــــــــــوعا لتقييم إداري جار،  
سبيل إىل تداركه. ويكون   على تنفيذه ضرر اليرتتب   وعندما،  بوجه خاص الضرورة امللحة  

 قرار حمكمة املنازعات بشأن هذه الدعوى غري قابل لالستئناف.  
ختتص حمكمة املنازعات ابلســــــماح أو رفض الســــــماح أبن تقدم رابطة للموظفني     - 3

 مذكرة ابعتبارها صديقة للمحكمة. 
ن يف القرار اإلداري  ختتص حمكمـة املـنازعـات ابلســـــــــــــــمـاح للفرد اـلذي ـله حق الطع - 4

املادة ابلتدخل يف مســـألة أاثرها موظف آخر مبوجب    هذه  (أ) من 1نفســـه مبوجب الفقرة  
 .  املذكورةالفقرة  

ختتص حمكمــة املنــازعــات ابلنظر والبــت يف الــدعــاوى املرفوعــة ضــــــــــــــــد الوكــاالت   - 5
من   63 و 57ألمم املتحدة، وفقا ألحكام املادتني  اب  اليت تربطها عالقة املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة  

معاهدات  وجب  ، أو املنظمات أو الكيا�ت الدولية األخرى املنشأة مباألمم املتحدة ميثاق
بني   ة مربم  ة خاص  ات وتشارك يف النظام املوحد لشروط اخلدمة، وذلك يف حالة وجود اتفاق
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واألمني العام لألمم املتحدة لقبول اختصــــــــــاص   املعنية   ت الكيا� أو  ات أو املنظم  ت الوكاال
على أن    ة اخلاص  ات لك االتفاقت نص ت حمكمة املنازعات، مبا يتفق وهذا النظام األساسي. و 

ملزمـة ابألحكـام اليت تصـــــــــــــــدرهـا حمكمـة  املعنيـة  املنظمـات أو الكيـا�ت   تكون الوكـاالت أو
املنازعات وأن تتحمل مســـؤولية دفع أي تعويضـــات حتكم هبا حمكمة املنازعات فيما خيص  

، أحكاما تتعلق ابشـرتاك  يف مجلة أمور ،  ات لك االتفاقت تضـمن  ت و أي موظف يعمل لديها،  
  الكيـــا�ت املعنيـــة يف الرتتيبـــات اإلداريـــة الالزمـــة لعمـــل حمكمـــة الوكـــاالت أو املنظمـــات أو

ــا أحكاما    ة اخلاصــــــــــ   ات االتفاق  هتضــــــــــمن هذت نفقات احملكمة. و   وبتقامسها  املنازعات  أيضــــــــ
أو    ات أو املنظمـ   ت جتـاه الوكـاال  ااملنـازعـات مبهـامهـ حمكمـة    الضـــــــــــــــطالعأخرى ضـــــــــــــــروريـة  

 . ت الكيا�

نزاع بشـــــــــــــأن اختصـــــــــــــاص حمكمة املنازعات مبوجب هذا النظام   نشـــــــــــــوءيف حالة   - 6
 يف املسألة. املنازعات  األساسي، تفصل حمكمة  

 : ما يليكتدبري انتقايل، ختتص حمكمة املنازعات ابلنظر والبت في  - 7

لطعون املشـرتكة أو إحدى اللجان  القضـا� املنقولة إليها من أحد جمالس ا  (أ)  
  منشــــــأة من جانبالتأديبية املشــــــرتكة اليت أنشــــــأهتا األمم املتحدة أو من هيئة أخرى مماثلة  

 أحد الصناديق أو الربامج اخلاضعة إلدارة مستقلة؛  

 إليها من احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة؛   املنقولة القضا�   (ب)  

 . مة اجلمعية العاتقرره  وفقا ملا وذلك  
 

 3املادة  
من   من هذا النظام األســـــــــــاســـــــــــي 2من املادة   1جيوز رفع دعوى مبوجب الفقرة     - 1

 :  قبل
أي موظف من موظفي األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك األمـانـة العـامـة لألمم   (أ)  

 املتحدة أو صناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستقلة؛  
ــابق من موظفي األمم املتحدة، مبا يف ذلك األمانة العامة   (ب)   أي موظف ســـــ

 رة مستقلة؛  لألمم املتحدة أو صناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاضعة إلدا 

من موظفي األمم    متوىفأي شــخص يرفع دعوى ابســم موظف عاجز أو  (ج)  
املتحــدة، مبــا يف ذلــك األمــانــة العــامــة لألمم املتحــدة أو صـــــــــــــــنــاديق األمم املتحــدة وبراجمهــا 

 اخلاضعة إلدارة مستقلة.  
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  تقدمي طلب ، املادة هذه من  1جيوز لألفراد، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة   - 2
 من هذا النظام األساسي.  2من املادة  2لتعليق اختاذ إجراءات مبوجب الفقرة 

 
 4املادة  

 )276/ 73و   71/266و  70/112(عدل مبوجب القرارات 

 يعملون   قضــــــــــــــــاة  وســـــــــــــــتــة   متفرغني  قضــــــــــــــــاة  ثالثـة   من  املنــازعـات   حمكمــة   تتــألف   - 1
 .  الوقت  لنصف

س العدل الداخلي وفقا لقرار اجلمعية العامة القضـــــــــاة بناء على توصـــــــــية جمل   تعني - 2
ويوىل االعتبار  وال جيوز أن ينتمي قاضـيان إىل جنسـية واحدة.  .  228/ 62اجلمعية العامة  

 الواجب للتوزيع اجلغرايف وللتوازن بني اجلنسني. 

 بد له مما يلي:   لكي يكون الشخص مؤهال للتعيني قاضيا، ال   - 3

 أن يكون ذا خلق رفيع وغري متحيز؛  (أ)  
ــائية يف جمال    10أن تكون لديه  و  (ب)   ــنوات على األقل من اخلربة القضـــــــــ ســـــــــ

 يعادله يف واحد أو أكثر من النظم القضائية الوطنية.  القانون اإلداري أو ما

 أن يتقن اإلنكليزية أو الفرنسية حمادثة وكتابة؛  (ج)  
يعني قضـاة حمكمة املنازعات لفرتة واحدة مدهتا سـبع سـنوات غري قابلة للتجديد.   - 4

وكتدبري انتقايل، يعمل ملدة ثالث ســـــــــــــــنوات اثنان من القضـــــــــــــــاة املعينني يف البداية (قاض  
الوـقت)، حيـددان عن طريق القرعـة، وجيوز إعـادة تعيينهمـا يف    لنصـــــــــــــــفمتفرغ وآخر يعمـل  

إضـــافية مدهتا ســـبع ســـنوات غري قابلة للتجديد. وال حيق ألي  حمكمة املنازعات ذاهتا لفرتة  
 الستئناف أن يعني يف حمكمة املنازعات. ألمم املتحدة لقاض حايل أو سابق يف حمكمة ا 

يشـــــــغل قاضـــــــي حمكمة املنازعات، املعني ليحل حمل قاض مل تنته مدته، املنصـــــــب   - 5
واحدة مدهتا ســـبع ســـنوات غري قابلة    للفرتة املتبقية من مدة ســـلفه وجيوز إعادة تعيينه لفرتة

 للتجديد، شريطة أن تكون املدة غري املنتهية أقل من ثالث سنوات.  
ال حيق ألي قــاض يف حمكمــة املنــازعــات أن يعني يف أي منصــــــــــــــــب داخــل األمم  - 6

انتهاء فرتة تعيينه، إال إذا عني يف منصــــــب قضــــــائي    علىمخس ســــــنوات    قبل مرور املتحدة  
 آخر. 

كمة املنازعات رئيســــا هلا يكون له عدد من الصــــالحيات منها الســــهر تنتخب حم - 7
 . على إصدار األحكام يف الوقت املناسب 
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 يعمل القاضي يف حمكمة املنازعات بصفته الشخصية ويتمتع ابستقالل كامل.   - 8
يتنحى القاضــــــي يف حمكمة املنازعات عن النظر يف أي قضــــــية إذا كانت تنطوي،   - 9

على تضـارب يف املصـاحل ابلنسـبة له. وإذا طلب طرف يف القضـية هذا    ، ويأو بدا أ�ا تنط
 يف األمر. املنازعات  التنحي، يبت رئيس حمكمة  

ذلك  و لجمعية العامة إعفاء قاض يف حمكمة املنازعات من منصــــــــــبه،  لال جيوز إال  - 10
 يف حالة سوء السلوك أو انعدام األهلية.  

ت أن يســـتقيل إبخطار اجلمعية العامة بذلك عن  جيوز للقاضـــي يف حمكمة املنازعا - 11
مل   . وتصبح االستقالة �فذة ابتداء من اتريخ اإلخطار، مالألمم املتحدة  طريق األمني العام

 حيدد اإلخطار ابالستقالة اترخيا الحقا. 

يُعترب قضـــــــاة حمكمة املنازعات مســـــــؤولني من غري مســـــــؤويل األمانة العامة مبوجب   - 12
 .ات األمم املتحدة وحصا�هتااتفاقية امتياز 

 
 5املادة  

 )73/276(عدل مبوجب القرار 

يبـاشـــــــــــــــر قضـــــــــــــــاة حمكمـة املنـازعـات املتفرغون الثالثـة مهـامهم يف نيويورك وجنيف   - 1
 . ونريويب، بصورة منفصلة 

يكلف القضــــــاة الذين يعملون لنصــــــف الوقت يف حمكمة املنازعات مبهامهم لفرتة  - 2
أشـهر يف السـنة، على حنو ما يقرره الرئيس بناء على حجم القضـا�  تراكمية تصـل إىل سـتة  

 وأي حاالت غياب تؤثر يف عمل احملكمة. 

أخرى خبالف   - 3 تقرر عقـــــد دورات يف مراكز عمـــــل  أن  املنـــــازعـــــات  جيوز حملكمـــــة 
 نيويورك وجنيف ونريويب، وفقا ملا يقتضيه حجم القضا� املعروضة عليها. 

 
 6املادة  

لعمـــــل حمكمـــــة   - 1 الالزمـــــة  الرتتيبـــــات اإلداريـــــة  املتحـــــدة  العـــــام لألمم  يتخـــــذ األمني 
يتصــــــــــــل به من تكاليف للموظفني   املنازعات، مبا يف ذلك توفري االعتمادات للســــــــــــفر وما

أن هناك حاجة إىل مثوهلم شخصيا أمامها وللقضاة من أجل  املنازعات  الذين ترى حمكمة  
 يف مراكز عمل أخرى.   دورات لعقد    ، عند االقتضاء  ، السفر

تنشـــــــــــــأ أقالم حمكمة املنازعات يف نيويورك وجنيف ونريويب، ويتألف كل منها من  - 2
 أمني للسجل ومن يلزم من املوظفني اآلخرين. 



ھذا النص غیر رسمي ویستند إلى قرارات صادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة. فقط قرارات الجمعیة العامة ذات الصلة باللغات  
 .الرسمیة ھي التي تعكس القانون

 

 تتحمل األمم املتحدة نفقات حمكمة املنازعات.  - 3
ازعـات  تقوم األمـانـة العـامـة لألمم املتحـدة بـدفع التعويض اـلذي أتمر بـه حمكمـة املنـ  - 4
تقوم بذلك، حســـــــــــــب مقتضـــــــــــــى احلال، صـــــــــــــناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاضـــــــــــــعة   أو

ــتقلة  إلدارة ــاص    مســ ــة أو املنظمات أو الكيا�ت اليت قبلت اختصــ أو الوكاالت املتخصــــصــ
 . املنازعات  حمكمة 

 
 7املادة  

خيل أبحكام هذا النظام األسـاسـي، وتكون  تضـع حمكمة املنازعات الئحتها مبا ال - 1
 ه الالئحة رهنا مبوافقة اجلمعية العامة عليها. هذ

 أحكاما تتصل مبا يلي:   حمكمة املنازعات   تتضمن الئحة  - 2

 تنظيم األعمال؛  (أ)  
 تقدمي املذكرات واإلجراء الواجب اتباعه فيما يتصل هبا؛  (ب)  

إجراءات احلفاظ على الســــــرية وعدم مقبولية اإلفادات الشــــــفوية واخلطية   (ج)  
   أثناء عملية الوساطة؛  املدىل هبا

   تدخل أشخاص ليسوا طرفا يف القضية ممن قد ميس احلكم حقوقهم؛  (د)  

 جلسات االستماع؛   (هـ)  

 نشر األحكام؛   (و)  
 مهام أقالم احملكمة؛  (ز)  

 اإلجراء املتبع يف الفصل إبجراءات موجزة؛  (ح)  

 إجراءات اإلثبات؛  (ط)  
 تعليق تنفيذ القرارات اإلدارية املطعون فيها؛     (ي)  

   إجراءات تنحي القضاة؛  (ك)  

 املسائل األخرى املتعلقة بعمل حمكمة املنازعات.   (ل)  
 

 8املادة  
 تقبل الدعوى:  - 1
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، عمال  فيهاوالبت    يف الدعوىإذا كانت حمكمة املنازعات خمتصــة ابلنظر   (أ)  
 من هذا النظام األساسي؛   2ابملادة  

ــادة   (ب)   ــدعوى، عمال ابملـ ــان حيق للمـــدعي رفع الـ ــذا النظـــام    3إذا كـ من هـ
 األساسي؛ 

إذا كان املدعي قد ســــــــــــــبق له تقدمي القرار اإلداري املطعون فيه لكي يتم  (ج)  
 تقييمه إدار�، حيثما تطلب األمر ذلك؛ 

 :  ة الي الت   املهلإذا رفعت الدعوى يف  (د)  

 يف احلاالت اليت يطلب فيها إجراء تقييم إداري للقرار املطعون فيه:  ‘ 1’  
يوما تقومييا من تلقي املدعي ردا على طلبه من    90يف غضــــــون   (أ)   

 اإلدارة؛ أو 
ــون   (ب)    ــاء مهلة الرد على طلب   90يف غضــــــ يوما تقومييا من انقضــــــ

ن املــدة احملــددة للرد على وتكو   . الرد على الطلــب التقييم اإلداري يف حــالــة عــدم  
ــة    30الطلــــب   للقرار ابلنســـــــــــــــبــ التقييم اإلداري  يومــــا تقومييــــا بعــــد تقــــدمي طلــــب 

ــئة يف املقر و ــئة يف  45 للمنازعات الناشــــــ ــبة للمنازعات الناشــــــ يوما تقومييا ابلنســــــ
 األخرى؛   املكاتب 

  يف ،  للقرار املطعون فيه   يطلب فيها إجراء تقييم إداري يف احلاالت اليت ال ‘ 2’  
 ؛ لقرار اإلداريلاملدعي   تلقييوما تقومييا من    90  غضون

  من هـذه الفقرة ‘  2’  ‘ و1’   (د) متـدد املهـل احملـددة يف الفقرتني الفرعيتني   ‘ 3’  
شــخص يقدم مطالبات ابســم موظف عاجز  أي رفع الدعوى   إذا إىل ســنة واحدة  

من موظفي األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك األمـانـة العـامـة لألمم املتحـدة أو   أو متوىف
 وبراجمها اخلاضعة إلدارة مستقلة؛    األمم املتحدة  صناديق

النـــزاع عن طريق الوساطة   تسوية فيها الطرفان إىل    يسعىيف احلاالت اليت   ‘ 4’  
 هذه الفقرة ن  (د) م  الفرعية يف غضـــــــــون املهلة احملددة لرفع الدعوى مبوجب الفقرة  

من فشــــــــــل  تقومييا  يوما   90الدعوى يف غضـــــــــون    ترفعإىل اتفاق،    نيتوصـــــــــال وال
 الوساطة، وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف اختصاصات شعبة الوساطة. 

متت تســوية النـــــــــــــــــزاع الناشــئ عن قرار إداري مطعون فيه من   إذا ال تقبل الدعوى   - 2
خالل اتفاق جيري التوصــــــــــــل إليه عن طريق الوســــــــــــاطة. غري أنه جيوز للمدعي رفع دعوى  
لإللزام بتنفيــذ االتفــاق املــذكور، وتقبــل هــذه الــدعوى يف حــالــة عــدم تنفيــذ االتفــاق ورفع  
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للتنفيذ حســــــبما حدده اتفاق  من انقضــــــاء آخر يوم  تقومييا  يوما    90الدعوى يف غضــــــون  
حيدد اتفاق الوســــاطة   من اتريخ توقيع االتفاق عندما التقومييا يوما  30الوســــاطة أو بعد  

 اترخيا معينا. 

جيوز حملكمــة املنــازعــات، بنــاء على طلــب كتــايب من املــدعي، أن تصــــــــــــــــدر، يف    - 3
ملهلــة الزمنيــة أو  قرارا خطيــا بتعليق الشـــــــــــــــرط املتعلق اب  ، احلــاالت االســـــــــــــــتثنــائيــة دون غريهــا

حمدودة. وال جيوز حملكمة املنازعات تعليق هذا الشـــرط أو التغاضـــي عنه   التغاضـــي عنه ملدة
 فيما يتعلق ابلتقييم اإلداري. 

تقبــل الــدعوى إذا رفعــت   املــادة، ال  هــذه  من  3الفقرة    بغض النظر عمــا جــاء يف - 4
 داري املطعون فيه. املدعي للقرار اإل  على تلقيأكثر من ثالث سنوات  مرور  بعد 

 ال يرتتب على رفع الدعوى تعليق تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه.   - 5

 ترفع الدعاوى وسائر املذكرات أبي لغة من اللغات الرمسية لألمم املتحدة.  - 6
 

 9املادة  
تراه ضـــــــــــــــرور� من مســـــــــــــــتندات أو أدـلة   جيوز حملكمة املنازعات أن أتمر بتقدمي ما - 1

 أخرى. 
إذا كان من املطلوب مثول املدعي أو أي شــخص آخر   قرر حمكمة املنازعات مات  - 2

 أثناء سري اإلجراءات الشفوية، والسبل املناسبة للوفاء بشرط مثول الفرد بشخصه.    هاأمام
مل تقرر  تباشـــــــــــر حمكمة املنازعات اإلجراءات الشـــــــــــفوية يف جلســـــــــــات علنية، ما   - 3

بناء على طلب أي من طريف القضــية، أن مثة ظروفا    حمكمة املنازعات من تلقاء نفســها أو
 استثنائية تقتضي أن تكون اجللسات مغلقة. 

 
 10املادة  
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يف أية قضــية بناء على طلب من   اإلجراءات جيوز حملكمة املنازعات أن تعلق ســري   - 1
 الطرفني املعنيني، وذلك لفرتة حتددها احملكمة كتابيا. 

أن أتمر ابختاذ تدبري   ، يف أي وقت أثناء ســــــري اإلجراءات   ، جيوز حملكمة املنازعات  - 2
ــيلة انتصـــــاف مؤقتة ألي من الطرفني،    للطعنوغري قابل    حتفظي يبدو أن    عندمالتوفري وســـ

القرار اإلداري املطعون فيه غري قانوين يف ظاهره، يف حاالت الضـــرورة امللحة بوجه خاص،  
أن يتضــــــــــــمن هذا التدبري    وجيوز   ســــــــــــبيل إىل تداركه.  ذه ضــــــــــــرر اليرتتب على تنفي   وعندما
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املؤقت لالنتصـــاف أمرا بتعليق تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه، إال يف حاالت التعيني أو  
 الرتقية أو إ�اء اخلدمة. 

جيوز حملكمة املنازعات، يف أي وقت أثناء مداوالهتا، أن تقرتح إحالة القضــــــية إىل   - 3
علق احملكمة، مبوافقة الطرفني، ســـــري اإلجراءات لفرتة حتددها. ويف حالة عدم  وت   الوســـــاطة. 

الوســــــــــاطة يف غضــــــــــون هذه الفرتة الزمنية، تواصــــــــــل حمكمة  عن طريق  التوصــــــــــل إىل اتفاق 
 مل يطلب الطرفان غري ذلك.   املنازعات إجراءاهتا ما

، قبـل البـت يف ملتحـدةلألمم ا  ، مبوافقـة األمني العـامأن أتمر  جيوز حملكمـة املنـازعـات  - 4
إذا خلصـــــــــــت إىل أنه مل تتم مراعاة أحد اإلجراءات  و   األســـــــــــاس الذي ترتكز عليه الدعوى

ذات الصـــــلة املنصـــــوص عليها يف النظامني األســـــاســـــي واإلداري للموظفني أو املنشـــــورات  
ــارية، برد الدعوى الختاذ اإلجراء املطلوب أو تصـــــحيحه يف فرتة ال تتجاوز يف   اإلدارية الســـ

يف تلك احلاالت، أن أتمر    ، حال من األحوال ثالثة أشـــــــــــــهر. وجيوز حملكمة املنازعات   أي
تكبده من خسارة من جراء هذا   بدفع تعويض عن التأخري يف اإلجراءات للمدعي لقاء ما

ــايف   يتجاوز هذا التعويض ما التأخري يف اإلجراءات، على أال يعادل املرتب األســـاســـي الصـ
 ملدة ثالثة أشهر.  

 ، ابعتبـــارفقطني  التـــالي   يناإلجراء  أبحـــد  ابلقيـــام  وز حملكمـــة املنـــازعـــات أن أتمرجي - 5
 جزءا من احلكم الذي تصدره:   ذلك 

إلغاء القرار اإلداري املطعون فيه أو األمر ابلتنفيذ العيين، شريطة أن تقوم  (أ)  
أو ترقيـة  حمكمـة املنـازعـات أيضـــــــــــــــا يف احلـاالت اليت يتعلق فيهـا ذـلك القرار اإلداري بتعيني  

ملــدعى عليــه دفعــه كبــديــل إللغــاء القرار  قــد خيتــار ا إ�ــاء تعيني بتحــديــد مبلغ للتعويض   أو
ــة   الفرعيــ ــا ابلفقرة  ــه أو األمر ابلتنفيــــذ العيين، رهنــ فيــ هــــذه    (ب)   5اإلداري املطعون  من 

 ؛ الفقرة

يعادل   يتجاوز عادة ما ال  عن الضـــــــــرر، بدعم من األدلة  ســـــــــداد تعويض (ب)  
ي الصـــايف للمدعي ملدة ســـنتني. بيد أنه جيوز حملكمة املنازعات يف حاالت  األســـاســـ   املرتب 

 . على أن تبني أسباب ذلك القرار   أكرباستثنائية أن أتمر بدفع تعويض 

قــد أســــــــــــــــاء    الطرفنييف احلــاالت اليت ترى فيهــا أن أحــد    ، كمــة املنــازعــات جيوز حمل - 6
 . استغالل اإلجراءات أمام احملكمة على حنو بني، تغرمي ذلك الطرف

 . اتعاظية أو زجرية ال جيوز حملكمة املنازعات أن حتكم بدفع تعويضات   - 7
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لألمم   هو مناســـــب من القضـــــا� إىل األمني العام جيوز حملكمة املنازعات إحالة ما - 8
أو الرؤسـاء التنفيذيني لصـناديق األمم املتحدة وبراجمها اخلاضـعة إلدارة مسـتقلة من    املتحدة

 إلنفاذ إجراءات املساءلة.  من إجراءات  ميكن اختاذه   أجل اختاذ ما

يتوىل قاض واحد يف العادة النظر يف القضــــــا� املعروضــــــة على حمكمة املنازعات.     - 9
ــية،  لال  مم املتحدةجيوز لرئيس حمكمة األ  بيد أنه  ــتئناف أن �ذن عند اللزوم إبحالة قضـــــ ســـــ

من ثالثة من قضــاة حمكمة املنازعات، على أن  فريق  أمهيتها، إىل   بســبب شــدة تعقيدها أو
أ�م تقوميية من تقدمي رئيس حمكمة املنازعات طلبا كتابيا.   ســـــــــــــــبعة يتم ذلك يف غضـــــــــــــــون  

 األصوات. ىل فريق من ثالثة قضاة أبغلبية إويبت يف القضا� اليت حتال  
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تصـــدر حمكمة املنازعات أحكامها يف صـــورة خطية ومشـــفوعة مبا تســـتند إليه من  - 1
 حيثيات ووقائع وأسانيد من نصوص القانون. 

 تكون مداوالت حمكمة املنازعات سرية.  - 2
، غري أـنه  لطرفنيلتكون األحكـام واألوامر الصـــــــــــــــادرة عن حمكمـة املـنازعات ملزمة   - 3

ســتئناف. ويف حالة عدم  مم املتحدة لاللالســتئناف وفقا للنظام األســاســي حملكمة األ  قابل
�فذا بعد انقضـاء مهلة االسـتئناف املنصـوص عليها يف النظام  يصـري  اسـتئناف احلكم، فإنه 

بة  وتكون األوامر أو التوجيهات املتعلقة إبدارة القضــــا� واج االســــتئناف األســــاســــي حملكمة 
 .التنفيذ فورا 

تصـــــــــــــاغ األحكام الصـــــــــــــادرة عن حمكمة املنازعات أبي من اللغات الرمسية لألمم   - 4
 املتحدة يف نسختني أصليتني تودعان يف حمفوظات األمم املتحدة. 

ترســل نســخة من احلكم الصــادر عن حمكمة املنازعات إىل كل طرف يف القضــية.   - 5
عت الدعوى هبا أصــــــــال، إال إذا طلب نســــــــخة  ويتســــــــلم املدعي نســــــــخة منه ابللغة اليت رف

 إبحدى اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة.  
يتوىل قلم حمكمـة املنـازعـات نشـــــــــــــــر األحكـام الصـــــــــــــــادرة عن احملكمـة، مع محـايـة   - 6

 .  للعمومالبيا�ت الشخصية، وإاتحة هذه األحكام  
 

 12املادة  
حمكمـة املنـازعـات إلعـادة النظر يف حكم  يقـدم طلبـا إىل  جيوز ألي من الطرفني أن   - 1

النطق ابحلكم جمهولـة    عنـداكتشـــــــــــــــاف واقعـة حـامسـة، كـانـت    وذـلك بنـاء علىقـابـل للتنفيـذ  



ھذا النص غیر رسمي ویستند إلى قرارات صادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة. فقط قرارات الجمعیة العامة ذات الصلة باللغات  
 .الرسمیة ھي التي تعكس القانون

 

لـدى احملكمـة وكـذلـك لـدى الطرف املطـالـب إبعـادة النظر يف احلكم، شـــــــــــــــريطـة أال يكون  
ــئا عن اإلمهال. ويتعني  يف  تقدمي هذا الطلب  اجلهل بتلك الواقعة، يف مجيع األحوال، �شــــــــ

ــنة واحدة من اتريخ    تقومييا يوما 30غضـــــــون   من اكتشـــــــاف تلك الواقعة ويف غضـــــــون ســـــ
 م.  صدور احلك

جيوز حملكمة املنازعات أن تقوم يف أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب   - 2
من الطرفني، بتصـــــــــــــحيح أي أخطاء كتابية أو حســـــــــــــابية أو أي أخطاء �مجة عن أية   أي

 سهو غري مقصودين.   هفوة أو
جيوز ألي من الطرفني أن يطلـــب إىل حمكمـــة املنـــازعـــات تفســـــــــــــــري معىن احلكم     - 3

 بيان نطاقه، شريطة أال يكون قيد النظر لدى حمكمة االستئناف.   أو  النهائي

من هـذا النظـام  11من املـادة  3مىت أصـــــــــــــــبح احلكم ـقابال للتنفـيذ مبوجـب الفقرة   - 4
األســـــاســـــي، جيوز ألي من الطرفني أن يطلب إىل حمكمة املنازعات أن تصـــــدر أمرا بتنفيذ 

ــو  ــتوجب التنفيذ يف غضــــــ ن فرتة زمنية معينة ومل يتم االضــــــــطالع  احلكم إذا كان احلكم يســــــ
 ابلتنفيذ. 

 
 13املادة  

 جيوز تعديل هذا النظام األساسي بقرار من اجلمعية العامة.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


