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٢٠١١يوليه / متوز٢٢نيويورك، : بالغ صحفي   

 
 

الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي مبنصب اخلاصة البحث نةجل  

 ويناويسر كريستيانبيان أداله رئيس اجلمعية، سعادة السفري 
 

        ICC-ASP-20110722-PR703 
 

اخلاصة مبنصب أود أن أعرب عن امتناين ألعضاء جلنة البحث 
 العام للمحكمة اجلنائية الدولية للعمل املتفاين واملهين املدعي

يف ومنذ إنشائه نيابة عن املكتب يضطلعون به  ما فتئوا ذيال
كل من   أن      ً كثريا شجعينيومما . وقت مبكر من هذا العام

تعاون مع جلنة يالدول واتمع املدين واألوساط األكادميية 
تصرة من ثالثة  أنيطت مبهمة وضع قائمة خميتالبحث، ال

  .       ً       قرارا  بشأمالدول األطرافلكي تتخذ مرشحني على األقل 
  

إجراء عملية شاملة يف  عن رغبة الدول األطراف      ًتعبريا ويف طبيعتها،     ً       والية  تقنية الية جلنة البحث تعد و
على إنين و. ، دون املساس بدور الدول األطراف مبوجب نظام روما األساسي املطافوتوافقية يف اية

من  الدول األطراف ستمكنثقة بأن هذه اآللية سوف تسفر عن نتائج ذات جودة عالية، وبالتايل 
فقا ألحكام نظام ذلك و املدعي العام املقبل للمحكمة اجلنائية الدولية، وبشأنآلراء ل توافق الوصول إىل

بوجه أرحب و. الدول األطرافمجعية اليت اختذا قرارات ذات الصلة للروما األساسي ذات الصلة و
 ، وعن القيام عن تقدمي الترشيحات الرمسيةبامتناعها  هلذه العملية ه الدولأبدتخاص، باالحترام الذي 

مباشرة ها بصورة عن اهتمامأعربت  و، باشر مع جلنة البحثعملت بشكل موقد بل ، حبمالت رمسية
  . عضاء اللجنةأل
  

 البناءة مع اللجنة، ةشاركاملىل مواصلة إقصوى ال ذي األمهيةقرار  هلم مصلحة يف هذا المنوأدعو مجيع 
  . ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٩  تاريخ قبول الطلبات والتعبري عن االهتمام حىتتواصلسوف هي و
  

*** 
  

 االتصال بلجنة، مؤهلنيالتوصية بأمساء أفراد يف  الراغبني أو األشخاص ،واملرجو من املرشحني املهتمني
  :، على العنوان التايلاألمانة العامة جلمعية الدول األطراف لالبحث من خال
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 : بشأن جلنة البحث، أنظر املوقع التايلتمن املعلوماللمزيد 
 http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Elections/Prosecutor/ 
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