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 يرحب رئيس جمعية الدول األطراف باللجنة المعنية بانتخاب المدعي العام وفريق الخبراء التابع لها

ICC-ASP- 20190703-PR1463 

 
د يف )مجهورية كوريا(، باألعضاء اجلد  غون كوون -أو السيديرحب رئيس مجعية الدول األطراف، 

 .فريق اخلرباء التابع هلاو  انتخاب املدعي العاماملعنية بجنة الل
عن  النيابةوبلتسهيل ترشيح املدعي العام التايل.  مأ نشئت اللجنة املعنية بانتخاب املدعي العا  "

ناطة با البالغة األمهيةاملهمة  إذ ستدعم ،وأقد رهااللجنة  مسامهةأثق يف مجعية الدول األطراف، أنا 
 
جلمعية امل

 ." للمحكمة املدعي العام  أكثر املرشحني أهلية ملنصب يف انتخاب 
املعنية لجنة ال، عني  املكتب األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف 2019يونيو حزيران/ 7يف 

 :انتخاب املدعي العامب
 تشيبيالك )بولندا(؛)أ( السفري مارسني     
 )ب( السيد المني فايت )غامبيا(؛    
 )ج( السفري أندرياس مافرويانيس )قربص(؛    
 )د( السفرية سابني نولكي )كندا(؛    
 .ل )األرجنتني(با)هـ( السفري ماريو أويرزا    

 
   ،)ASP/18/INF.2-CCI(ة اللجناختصاصات  ماللجنة املعنية بانتخاب املدعي العا  حتكم 

إجراءات ترشيح وانتخاب املدعي بسرتشد باألحكام السارية يف نظام روما األساسي وكذلك توسوف 
 .، بصيغته املعدلةASP/1/Res.2-ICCر  العام املنصوص عليها يف القرا

اللجنة املعنية بانتخاب إنشاء فريق من اخلرباء ملساعدة باالختصاصات ابتكارًا كبريًا تضم ن ت"
 ."يف االضطالع بواليتها بصفة استشارية ماملدعي العا  

، قرر املكتب تعيني األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف فريق 2019يونيو حزيران/ 27يف و 
 :اخلرباء

 )أ( السيد فرانسيسكو كوكس فيال )شيلي(؛    
 )ب( السيدة أوريليا ديفوس )فرنسا(؛    
 )ج( الربوفيسور تشارلز جالوه )سرياليون(؛    
 )د( السيد موتو نوغوشي )اليابان(؛    
 .ـ( السيدة آنا ريشرتوفا )اجلمهورية التشيكية()ه    

اجلمعية موقع انظر انتخاب املدعي العام،  عملية التطورات حولبشأن  املعلوماتملزيد من 
 .اإللكرتوين

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-INF2-ENG-11Apr19-1600.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-02-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/prosecutor/Pages/Prosecutor2020.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/prosecutor/Pages/Prosecutor2020.aspx


مجعية الدول األطراف هي هيئة اإلشراف اإلداري واهليئة التشريعية للمحكمة اجلنائية الدولية. وهي تتألف 
مت انتخاب الرئيس كوون رئيسًا وقد من ممثلي الدول اليت صدقت على نظام روما األساسي وانضمت إليه. 

 .2017ديسمرب كانون األول/للجمعية لفرتة والية مدهتا ثالث سنوات يف  
: للحصول على معلومات إضافية، يرجى االتصال بأمانة مجعية الدول األطراف على العنوان التايل

cpi.int-asp@icc. 
____________ 

mailto:asp@icc-cpi.int
mailto:asp@icc-cpi.int

