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 الدورة الثانية والستون
  من جدول األعمال١٣٧البند 

   إقامة العدل يف األمم املتحدة
 موجهة إىل رئيس اجلمعية العامة مـن املمثـل          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٩رسالة مؤرخة     

 الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة
الـيت قامـت    تحـدة صة املعنية بإقامة العدل يف األمم املاللجنة املخّصباإلشارة إىل أعمال  

أبريل، بتكليف أحـد نـواب رئيـسها والعـضو يف هـذه             /خالل دورهتا األوىل، املعقودة يف نيسان     
البعثة، توماس فيتشن، بتنسيق مـشاورات غـري رمسيـة بـني الـدورتني ملواصـلة صـياغة مـشروعي                  

ــم املتحــدة للمنازعــات  النظــامني األساســيني حمل  ــة لألمــ  و كمــة األم م حمكمــة االســتئناف التابع
، يشّرفين إبالغكم بأن هذه املشاورات قـد أجريـت يف ثـالث جـوالت خـالل الفتـرات        املتحدة

يونيـــه إىل / حزيـــران٣٠يونيـــه ومـــن / حزيـــران١٢ إىل ٩مـــايو ومـــن / أيـــار١٦ إىل ١٢مـــن 
مــوجز ”وتــرد نتــائج هــذه املــشاورات يف ورقــة أعــّدها املنــّسق بعنــوان  . ٢٠٠٨يوليــه /متــوز ٣

ــة بــشأن مــشروع النظــام     املنــّسق للمالحظــات األو ــة الــيت أبــديت يف املــشاورات غــري الرمسي لي
. “حمكمــة االســتئناف التابعــة لألمــم املتحــدة  و كمــة األمــم املتحــدة للمنازعــات  األساســي حمل

 ).A/63/55 (والورقة هي نسخة حمدثة من وثائق صدرت سابقا أُرفقت بتقرير اللجنة املخصصة
شاورات غـري الرمسيـة علـى أمهيـة إبـالغ مجيـع        وقد شـّدد العديـد مـن املـشاركني يف املـ            

الدول األعضاء رمسيا بنتـائج املـشاورات الـيت أجريـت بـني الـدورتني وكفالـة إصـدارها جبميـع                     
وبنــاء علــى ذلــك،  . فتــرة طويلــةاللغــات قبــل بدايــة الــدورة الثالثــة والــستني للجمعيــة العامــة ب  

لعقـد جلـسة    صة املعنية بإقامة العدل يف األمم املتحدةاللجنة املخّصأتشّرف بطلب إعادة إنشاء 
وسـيكون الغـرض الوحيـد    . ٢٠٠٨أغـسطس  / آب٧يوليـه و  / متـوز ٢١واحدة خالل يوم بني   

من تلك اجللسة هو اإلحاطة علما بالتقرير الشفوي للمنـّسق عـن املـشاورات غـري الرمسيـة الـيت            
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ــدورتني و   ــني ال ــام إصــدار  الأُجريــت ب ــب إىل األمــني الع ــه أعــاله    طل ــشار إلي ــّسق امل ــوجز املن  م
 .  كإضافة لتقرير اللجنة املخّصصة

 ١٣٧وأرجو ممتّنا تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق اجلمعيـة العامـة يف إطـار البنـد          
 . من جدول األعمال

 
 ماتوسيكتوماس ) توقيع(

 السفري
 


