
   أكويناس توماس كارمونا، أنتوين

  ]باإلجنليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

يف نظام روما  الدول األطراف جلمعية إىل األمانة العامة تحياا باملتحدةتوباغو لدى األمم ترينيداد و جلمهورية تتقدم البعثة الدائمة
 ICC-ASP/10/S/04 :ذات الرقم املرجعي خريةاألهذه تشري إىل مذكرة تتشرف بأن اجلنائية الدولية و للمحكمة األساسي

جترى  وسوف، 2011 سبتمرب/ أيلول7إىل  يونيو/ حزيران13لمحكمة هي من  لستة قضاة النتخاب فترة الترشيح تفيد بأن اليت
 21 إىل 12 نيويورك من املتحدة يف مقر األمم اليت ستنعقد يف للدول األطراف للجمعية العامة يف اجللسة العاشرة االنتخابات
  .2011ديسمرب /كانون األول

 وينتالقاضي أن  فضيلةقد رشحتتوباغو ترينيداد و أن حكومةب تفيدأن  أيضاً وتوباغومهورية ترينيداد وتتشرف البعثة الدائمة جل
يف  تنشأسليت ا ةالشاغرإحدى املناصب ، مللء وتوباغو لترينيداد احملكمة العليا قاضي )احملامي السامي( كارمونا أكويناس توماس
 ه يترتب علالذي ينص على أن نظام روما األساسيمن ) ب(3  الفقرة،36حكام املادة وفقا أل هذا الترشيح ويتم تقدمي ،احملكمة

  :محكمة ما يليالنتخاب للل كل مرشح

 أو كمدعي عام اضسواء كق املالئمة الالزمة واخلربة اجلنائي واإلجراءات اجلنائية  كفاءته يف القانوننشأأن يكون قد أ"
  ". اجلنائيةالدعاوى آخر يتعلق ب مماثلمبنصب  كمحام أوأو

مع ، وذلك متشيا لمحكمةلقاض  النتخابه ملنصب كارموناترشيح فضيلة القاضي كبرية ل تويل أمهية وتوباغو إن حكومة ترينيداد
  . نظام روما األساسيبدء نفاذ اعتماد و سبقي الذو ذه احملكمة هلاألمد طويلال وتوباغو دعم ترينيداد

  
بالشكل املالئم  يستوفون قضاة من احملكمة تتكونينبغي أن  تطورها، هذه املرحلة احلامسة من أنه يف وتوباغو حكومة ترينيداد ترتئي
ضيلة القاضي ف بأن  راسخمقتنعة بشكلتوباغو ترينيداد و حكومة ولذلك فإن .نظام روما األساسي املنصوص عليها يف املعايري مجيع

يف  القضائية يف أرفع املناصب عيينهلتاملؤهالت الالزمة لك تميوة اهواإلنصاف والرت بأعلى األخالقيات يتمتعهو شخص  كارمونا
نظرا  احملكمة ال يقدر بثمن يف سيسهم إسهاما كارمونافإن فضيلة القاضي ، انتخب أنه إذا أيضاتوباغو، كما أا مقتنعة ترينيداد و
  الوطين والدويل على الصعيدين، اجلنائي واإلجراءات اجلنائية جمال القانون  يفالبالغةته خربو فتهإىل معر

  
انتباه   إىلهذه املسألة رفع الدول األطراف جلمعية من األمانة العامة طلبت وتوباغومهورية ترينيداد البعثة الدائمة جللذلك فإن  

  .املذكور أعاله لترشيح دعمهم من أجل احلصول علىنظام روما األساسي  الدول األطراف يف مجيع
  .غري املوقعةذه املذكرة مرفق كارمونا  لفضيلة القاضي السرية الذاتيةاملؤهالت و بيانإن 
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