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 أمانة مجعية الدول األطراف
 للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاييف نظام روما األساسي 
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 224بروتكول عدد 

البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  ترفع
إجراءات " واملعنون ،ICC-ASP/3/Res.6 القراروجب ، بصيغته املعدلة مبICC-ASP/1/Res.2وفيما يتعلق ابلقرار  .الدولية

، الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف "للمحكمة اجلنائية الدولية ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونـواب املدعـي العـام
منصب املدعي العام لشغل  فرانشيسكو لو فوي من إيطاليا برتشيح السيد فإن البعثة تتشرف ،2004أيلول/سبتمرب  10يف 

لدورة مرحلة االستئناف الثانية ل خالل 2021فرباير شباط/ 12للمحكمة اجلنائية الدولية يف االنتخاابت اليت ستجرى يف 
 .يف نيويوركاليت سُتعقد التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف 

من نظام روما األساسي  42املادة  من 3الفقرة  عند تقدمي هذا الرتشيح ابملتطلبات املنصوص عليها يفاسرتشدت إيطاليا وقد 
 .للمحكمة اجلنائية الدولية

التزام قوي ابستقاللية وظيفة على وجه اخلصوص لديه و عايل أخالقي  مبستوىشخص كالسيد فرانشيسكو لو فوي  ويتمتع 
 30على مدار أكثر من و حجر الزاوية يف كل من النظام القضائي اإليطايل ونظام روما األساسي.  يشكلوهو عنصر االدعاء، 

، كان السيد لو فوي يؤدي دائًما واجباته مهام االدعاءسنة يف مزاولة  25أكثر من  اليت قضى منها املهين مسارهمن  سنة
مع تقدمي  يف محاية حقوق الضحااي إىل أبعد احلدودتفانًيا  حيث أبدىأبقصى درجات النزاهة الشخصية وااللتزام الكامل، 

 .لفئات األكثر ضعفادعمه اخلاص ل

رب اوظيفة االدعاء ملا يق هو يزاولفكفاءة عالية.   يأنه مدع عام ذ طيلة مساره املهين السيد فرانشيسكو لو فويوقد أثبت 
 للمدعني( نواب 7كبري يتألف حالًيا من سبعة )ادعاء   مكتب رائسة وإدارةيف السنوات العشر املاضية  مع توليه ثالثة عقود

موظف.  350أكثر من  وطاقم إداري مكون من مكلًفا ابلشؤون اإلدارية،عام، ومديرًا  ي( مدع61، وواحد وستني )نيالعام
الوطنية، وغسل  عرباملتعلقة ابجلرمية املنظمة  -ملفه القيادي وخربته العميقة يف إجراء العديد من التحقيقات الناجحة  وسيفيده

قدرته على العمل بكفاءة يف  وثبتتمنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.  للغاية لشغل -يف البشراألموال، واالجتار 
الوطنية، ال سيما عندما عمل كعضو وطين  اجلرائم عرب االشتغال علىيف  حققهاتائج املهمة اليت السياقات الدولية من خالل الن

 .2014و 2010يف وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال العدالة اجلنائية )اليوروجست( بني عامي 



 

 

ابستثناء فرتة و من نظام روما األساسي.  42املادة من  3الفقرة خربة السيد لو فوي يف جمال االدعاء متاًما متطلبات  وتستويف
 وظيفة االدعاء السيد لو فويفقد زاول  يف اجمللس األعلى للقضاء اإليطايل، ُعني، عندما 2006و 2002قصرية بني عامي 

اعتقال وإدانة مئات اجملرمني، مبا يف ذلك أعضاء  وقاد إىلحتقيقات معقدة  ، حيث أشرف علىدون انقطاع 1990منذ عام 
 .ابرزين يف منظمات إجرامية

 ة.نسخة من سريته الذاتية املفصل يقةوتُرفق هبذه الوثليزية ولديه معرفة جيدة ابللغة الفرنسية. كاللغة اإلنلو فوي  السيدوجييد 

أمانة مجعية الدول األطراف إىل أمسى آايت االحرتام  جمدداً لرتفع البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة هذه الفرصة  وتغتنم
 يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

  

 

 


