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  مرشح فرنسي ملنصب قاضٍ باحملكمة اجلنائية الدولية

  

   من6 والفقرة  من نظام روما األساسي36من املادة ) أ (4تفصيلية معدة تطبيقاً للفقرة  وثيقة

   املتعلق بطرائق تقدمي الترشيحات للمحكمة اجلنائية الدولية قرار مجعية الدول األطراف 

  وطرائق االنتخاب فيها
  

برونو كاتاال، وهو قاضٍ فرنسي يشغل حالياً /مهورية الفرنسية تقدمي ترشيح السيدقررت حكومة اجل
يف ضوء االنتخابات اليت ستجرى ي، ملنصب قاضٍ باحملكمة اجلنائية الدولية رمنصب رئيس احملكمة الكلية يف إيف

 كانون 21 إىل 12ة من يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف واملقرر انعقادها يف الفتر
  .2011ديسمرب /األول

من ‘ 2’) أ (4كاتاال خلوض هذه االنتخابات مبوجب أحكام الفقرة برونو /وقد جرى ترشيح السيد  
وفقا إلجراءات تقدمي الترشيحات حملكمة العدل الدولية املنصوص ":  من نظام روما األساسي، أي36املادة 

دم هذا الترشيح إىل احلكومة من اموعة الفرنسية مبحكمة قُو .”مةعليها يف النظام األساسي لتلك احملك
  .التحكيم الدائمة عقب توجيه دعوة عامة إىل تقدمي ترشيحات

كفاءة معترف ا يف " لديهماليت تضم املرشحني الذين  القائمة ألفهو مرشح من  كاتاال/والسيد  
 أو  اخلربة الالزمة يف احملاكمات اجلنائية، سواء بصفة قاضٍميادين القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية فضال عن

  .] من النظام األساسي للمحكمة36 من املادة ‘1’) ب (3الفقرة [ " أو بأية صفة مماثلة أخرى عام أو حمامٍمدعٍ

لكي ميكن ترشيحه لتويل أعلى املهام كاتاال مجيع شروط اخلربة واملمارسة املطلوبة /وتتوافر يف السيد  
 من النظام األساسي للمحكمة فضالً عن 36من املادة ) أ (3قضائية على النحو املطلوب مبوجب الفقرة ال

  . من هذا النظام األساسي نفسه36من املادة ) ب (8الشروط األكثر حتديداً املنصوص عليها يف الفقرة 

 ملهنة القاضي جبميع –فق   الذي ترد سريته الذاتيه يف املر–كاتاال /وقد كُرس املسار الوظيفي للسيد  
مكوناا وخاصة يف جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والتفكري يف منصب القاضي وواجباته 

كاتاال باستمرار على ضمان احترام مبادئ احملاكمة العادلة، وعلى أن يرأس على / السيدحرصوقد . األخالقية
وهو لديه .  يف حضور العديد من الضحايا، وعلى صياغة القرارات دون تأخريحنو فعال جلسات استماع معقدة

  .خربة عميقة بإدارة احملاكم وباخلدمات القضائية ولديه أيضاً خربة جيدة باحملاكم اجلنائية الدولية
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ي وهي حمكمة من أهم رمنذ أكثر من ثالثة أعوام احملكمة الكلية يف إيف برونو كاتاال/ويرأس السيد  
اكم يف فرنسا تتناول جمموعة كبرية جداً من القضايا اجلنائية اخلطرية واملعقدة وتعقد فيها جلسات حمكمة احمل

كاتاال يعمل سابقاً رئيس احملكمة الكلية /وكان السيد). وهي حمكمة يناط ا حماكمة مرتكيب اجلرائم(اجلنايات 
التابعة حملكمة ( رئيس احملكمة الكلية يف كرييت  ونائب1994 إىل عام 1990يف مونتارجي يف الفترة من عام 

  .1999 إىل عام 1996يف الفترة من عام ) استئناف باريس

برونو كاتاال منذ بداية عمله القضائي معرفة عميقة حبماية الطفولة والضحايا /وقد تكونت لدى السيد  
كم منصبه محاية اجلاحنني توىل حبي) 1987-1983(وقد مارس يف الواقع مهامه كقاضي أطفال . القاصرين

وعمل حماضراً أقدم مكلفاً بالتدريس ملن .  عاماً وكذلك املسائل املتعلقة جبنوحهم18الذين تقل أعمارهم عن 
مث نائب مدير ) 1990-1987(سيعملون يف املستقبل كقضاة أطفال وذلك يف املدرسة الوطنية للقضاء 

وقام بصورة خاصة، بوصفه مفتشاً . العدل الفرنسيةبوزارة ) 1996-1994(احلماية القضائية للشباب 
  .بوضع تقرير عن محاية الطفولة) 2001-1999(للخدمات القضائية 

سابقاً يف خدمة احملاكم اجلنائية الدولية  عملقد ف. دولية معترفاً ابرونو كاتاال خربة / السيدوميتلك  
كما أنه عمل كأول . )2002-2001(السابقة نائب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا بصفته 

  ).2008-2003(مسجل للمحكمة اجلنائية الدولية 

  كاتاال الفرنسية واإلنكليزية/ويتحدث السيد  

  .وهو فرنسي اجلنسية  


