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  ٢٠١١ فرباير ٧ -نيويورك: بيان اعالمي

 جلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي العام تبدأ عملها

ICC-ASP-20110207-PR626  

السيد لويس مورينو الدولية جيري حاليا البحث عن خلف للمدعي العام للمحكمة اجلنائية 

اع هلا ، واليت تعمل عقدت جلنة البحث أول اجتم. ٢٠١٢يف يونيو أوكامبو الذي ستنتهي مدة عمله 

  .من نيويورك واملكلفة بتسهيل الترشيح واالنتخاب بتوافق اآلراء الختيار املدعي العام املقبل

خالل األشهر القليلة القادمة ، سوف تتلقى اللجنة بصورة غري رمسية التعبري عن االهتمام من 

. جلمعيات املهنية وغريها من املصادراألفراد والدول واملنظمات اإلقليمية والدولية واتمع املدين وا

ملعايري ا يستوفوناألفراد الذين قد ببشكل غري رمسي  االتصال ونشاط بالتحديد يف وستقوم اللجنة أيضا 

 مبراجعة بحثالوستقوم جلنة .  من نظام روما األساسي٤٢املطبقة، وال سيما تلك الواردة يف املادة 

ا ال يقل عن ثالثة مرشحني مناسبني، حيثما أمكن ذلك  خمتصرة مبومن مث تقدمي قائمة االهتمام اتتعبري

الدورة العاشرة يف  وسيتم انتخاب املدعي العام املقبل. للنظر فيها من قبل مكتب مجعية الدول األطراف

  .جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

   :وهم  من كل جمموعة إقليمية، وتتألف اللجنة من مخسة أعضاء ، واحد

فخامة السيد باسو سانغكو، املمثل الدائم جلمهورية جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة  )١(

  ).اموعة األفريقية(

فخامة السيد االمري زيد رعد زيد احلسني، املمثل الدائم للمملكة األردنية اهلامشية لدى  )٢(

  "منسق) " اآلسيويةاموعة (األمم املتحدة 

فخامة السيد ميلوس كوترييك، املمثل الدائم جلمهورية سلوفاكيا لدى األمم املتحدة  )٣(

  "نائب املنسق) "جمموعة أوروبا الشرقية(

فخامة السيد جويل هرينانديز، املستشار القانوين لوزارة الشؤون اخلارجية يف املكسيك  )٤(

  ). البحر الكارييبجمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة(

، واملستشار القانوين لوزارة اخلارجية مستشار ملكي، السيد دانيال بيثليحم )٥(

 ).جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى(والكومنولث يف اململكة املتحدة 



2 

ويطلب من املرشحني املهتمني أو أولئك الذين يرغبون يف أن توصي أمساء األشخاص املؤهلني 

 بحث لإلتصال بلجنة ال

  :عن طريق األمانة العامة جلمعية الدول األطراف على العنوان التايل
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