
 روزاريو سالفاتوري أيتاال )إيطاليا(

 ]األصل: باإلنكليزية[

 بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  36املادة   4وفقا للفقرة يُقّدم هذا البيان 
قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية من  6والفقرة 
 (.ICC-ASP/3/Res.6) الدولية

من  عامّ  ع  ومدّ إيطايل  ، وهو قاض  يتاال أقررت حكومة إيطاليا تعيني السيد روزاريو سالفاتوري 
يف الدورة  ىجر الدولية يف االنتخابات اليت ستُ ، ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدرجة املمتازة

كانون   14إىل  4رك، من يف نيويو اليت سوف تُعَقد السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف 
 .2017ديسمرب األول/

 .هبذه الوثيقةباللغة اإلنكليزية يتاال أالسرية الذاتية للسيد وأُرفقت 

كفاءة ثابتة ب يتمتعون"، اليت تتألف من مرشحني ‘ألف‘يتاال إلدراجه يف القائمة أويرشح السيد 
، أو حمام  أو  عامّ ، سواء كقاض أو مدع ةالالزم واخلربة، اجلنائية واإلجراءاتناي  جلالقانون ايف جمال 

من نظام روما  5' والفقرة 1)ب( ' 3الفقرة  36)املادة  يف جمال الدعاوى اجلنائية"بصفة مماثلة أخرى، 
 األساسي(.

اخلربة واألقدمية املطلوبة يف ويتمّتع بونزاهة، حياد من ، الصفاتمجيع يتاال يستويف السيد أو 
 36)أ( من املادة  3ملناصب القضائية، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة يف أعلى ا هإيطاليا لتعيين

 من نظام روما األساسي.
للقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، على الصعيد الدويل حياته املهنية س السيد أيتاال وقد كرّ  

يف إيطاليا  حقيقء والتقضاتتعّلق بالشغل عدة مناصب  أيضا. وخالل مخسة وعشرين عاما من النشاط،
الدويل يف اجلامعات القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي  دّرسوخارجها. كما أنه 

احمللية والدولية. وبدأ حياته املهنية كضابط شرطة كبري مسؤول عن التحقيقات يف اجلرائم اخلطرية. ويف 
يف حمكمة االستئناف يف ميالنو حيث ختصص يف مقاضاة قضايا  ابتدأ مهنة القضاءوقت الحق، 

عي العام يف تراباين، شغل منصب املدّ مّث الفساد واملافيا واجلرائم املرتكبة ضد األشخاص الضعفاء. 
مكتب املدعي العام ملكافحة املافيا يف بالريمو، ومالحقة العديد من قضايا اجلرائم  إىلصقلية، وأعري 
املنظمة، والفساد، واجلرائم العنيفة، واالجتار بالبشر. وبوصفه اخلبري طفال، واجلرةمة ضد النساء واأل

ألبانيا، أبلغ وزير العدل عن كثب  الرئيسي لبعثة مساعدة الشرطة التابعة للجماعة األوروبية يف
واإلرهاب واملدعي العام بشأن قضايا اجلرةمة املنظمة واالجتار بالبشر واملخدرات التشريع اجلنائي ب

ومكتب املدعي العام. واخلطرية األموال. وساهم أيضا يف إنشاء حمكمة اجلرةمة املنظمة وغسل 
وأنشأ  ،وقام، بصفته منسق الربنامج القضائي اإليطايل ألفغانستان، بصياغة تشريع جنائي

ات. هري للجرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال يف مكتب املدعي العام يف كابول ويف  ا  أقسام



التحقيق يف اجلرائم املنظمة يف جمال الوسطى وأمريكا بلدان أمريكا الالتينية أسدى املشورة لو 
يتاال حاليا منصب مستشار أقدم لرئيس أويشغل السيد  ومقاضاة مرتكبيها. ،واملالية واخلطرية

 جملس الشيوخ اإليطايل، ويشرف على طائفة واسعة من الشؤون الدولية والقانونية.

ربة قضائية حمددة بشأن اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص الضعفاء، خبيتاال أالسيد ع يتمتّ و 
مبن فيهم النساء واألطفال، واجلرةمة عرب الوطنية، والتحقيقات املالية، والتعاون الدويل يف املسائل 

 اجلنائية.

ى ال باس به له مستو و  ويلّم مببادئ اللغة الفرنسيةوهو جييد اللغة اإلجنليزية واإلسبانية، 
 األلبانية.يف اللغة 

 وال ةملك جنسية أي دولة أخرى. يطايلي إ يتاال مواطن  أوالسيد 

بء عمل احملكمة كّلما اقتضى علالضطالع بدوام كامل  ستعداًّ ميتاال أوسيكون السيد 
 ذلك.

____________ 


