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 املؤهالت بيان
 

 سكو لو فوييالسيد فرانش
 

 
 

 امب و ICC-ASP/3/Res.6  ، بصيغته املعدلة مبوجب القرارICC-ASP/R/Res.2عماًل بقرار اجلمعية  ُقدم هذا البيان
 من نظام روما األساسي. 42من املادة  3الفقرة يتعلق يف 

 
 للمحكمة اجلنائية الدولية. ملنصب املدعي العام القادم النتخابهسكو لو فوي يإنه لشرٌف إليطاليا أن تُرشح السيد فرانش

 
، والذي يعترب حجر األساس يف  بشكل خاص ابستقاللية العمل القضائي قويً  اً يتمتع السيد لو فوي أبعلى مستوى أخالقي ولديه التزام

عاماً  25عامًا من األنشطة املهنية، مت ختصيص أكثر من  30ن أكثر م إليطايل ونظام روما األساسي. طوالكل من النظام القضائي ا
تفانياً  تزام الكامل، مما أظهرلأبقصى درجات النزاهة الشخصية واالدائمًا مهامه يؤدي كان السيد لو فوي و ، وظائف االدعاءمنها ملمارسة 

 كثر ضعفاً.الفئات األ يف دعم قويً يف محاية حقوق الضحاي وخاصةً 
 

مهنة االدعاء ملا يقارب الثالثة عقود، ويف السنوات قد مارس ف ،يف االدعاء كفاءة مهنية عالية  ذوسكو لو فوي أبنه يلسيد فرانشلقد أثَبَت ا
، وواحد وستني من املدعني، ومدير لذي يتألف حالياً من سبعة نواب للمدعنيالعشرة األخرية، كان يرأس ويدير مكتبًا كبرياً لالدعاء، وا

وخربته العميقة يف إجراء العديد من التحقيقات الناجحة اليت  ةالقيادي شخصيتهسيكون لمن املوظفني اإلداريني.  350إداري وأكثر من 
ية الدولية. وقد أُثِبَتت ملنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائ أمهية كبرية جتار ابألشخاص،اجلرمية املنظمة، وغسيل األموال، واإل تضمنت

وحدة التعاون القضائي وطين يف  كعضو  أثناء عملهاليت مت حتقيقها اهلامة قدرته على العمل بكفاءة يف السياقات الدولية من خالل النتائج 
 .2014و 2010يف الفرتة ما بني وذلك ( Eurojustلالحتاد األورويب )

 
باستثناء الفرتة ما بني من نظام روما األساسي، ف 42من املادة  3، تليب متاماً متطلبات الفقرة االدعاءإن اخلربة الواسعة للسيد لو فوي يف 

االدعاء دون  وظائف 1990سيد لو فوي منذ العام مارس ال ،للقضاء األعلى اجمللس اإليطايل، عندما مت تعيينه يف 2006ويف  2002
 قال وإدانة املئات من اجملرمني مبا يف ذلك أعضاء ابرزين يف املنظمات اإلجرامية.التحقيقات املعقدة، وأتمني اعت إدارةانقطاع من خالل 

 
 معرفة جيدة ابللغة الفرنسية. أيضاً  اإلجنليزية بطالقة، ولديه اللغة سكو لو فويييتحدث السيد فرانش


