
 املؤهالت بيان

محكمة اجلنائية نظام روما األساسي للمن ) أ(4  ، الفقرة36حكام املادة وفقا أل هذا البيانيتم تقدمي 
  .ICC-ASP/3/Res.6 القرار  من6 الدولية والفقرة

النتخابه توباغو ترينيداد و جلمهورية هو املرشح كارمونا أكويناس توماس إن فضيلة القاضي أنتوين
  .اجلنائية الدولية  احملكمةيف قاض ملنصب

يتمتع بأخالقيات  كفرد نظام روما األساسيمن ) أ(3  ، الفقرة36 يستويف أحكام املادة إن املرشح
يف ترينيداد القضائية  يف أرفع املناصبعيينه املؤهالت الالزمة لتميتلك واإلنصاف والرتاهة وعالية 

  .توباغوو
  

نظام روما من ) ب(3  ، الفقرة36 املادة ل متطلباتيستويف بالكام إن فضيلة القاضي كارمونا
 اجلنائي واإلجراءات اجلنائية أن يكون قد أسس كفاءته يف القانون": ما يلي نص علىت اليت األساسي
الدعاوى مبنصب مماثل آخر يتعلق ب سواء كقاض أو كمدعي عام أو كمحام أو املالئمة الالزمةواخلربة 
  ".اجلنائية

 ،36فقا للمادة و) أ (قائمةال مبوجب كقاضنتخابه ال املتطلبات ذات الصلة يستويف املرشحلذلك فإن 
 هعلى تدريبو كبريةعلى خربته المؤهالته املرشح و خربة وتستند .نظام روما األساسي  من5 الفقرة

ر من كثالوطين والدويل أل على الصعيدين اجلنائي واإلجراءات اجلنائية القانون  يفاملبينةوعلى كفائتة 
االستئناف  حماميكان يشغل منصب  كما أنه ترينيداد وتوباغواحملكمة العليا ل يفقاض  إنه.  عاما25

  .رواندااجلنائية الدولية ل واحملكمةيوغوسالفيا السابقة، الدولية ل يف احملكمة اجلنائية) مكتب املدعي العام(

اجلنائية الدولية   واحملكمةسالفيا السابقةيوغول احملكمة اجلنائية الدولية  يفاالستئناف بصفته حمامي
مكتب املدعي  نيابة عنات بالستئنافوحتضري االناجحة االدعاءات القضائية اليف  كان ضالعاًلقد رواندا، ل

 الذين متت إدانتهمالسياسيني واجلنود و وقادة املعسكرات جنراالت من جمرمي احلرب بشأن العام
  .اإلبادة اجلماعية نسانية وضد اإل وجرائم جرائم حرب بارتكاب

القائم وترقى إىل منصب توباغو لترينيداد و االدعاء العام هيئة يفأعلى مستوى  يف أيضا خدمأنه كما 
  القضايا اجلنائيةقام بإجراء دعاوى االدعاء العام يفهذا املستوى،  يفو .النيابة العامة بأعمال مدير

لترينيداد إىل أعلى حماكم االستئناف يف لى االستئناف  عأحيانا  تنطوي كانتاليت الكربى واملعقدة
 .يف لندن التابعة لس امللكةاللجنة القضائية  وإىل توباغوو

كانت حمط التقدير توباغو يف ترينيداد و اجلنائيةتطوير العدالة يف  كارمونا فضيلة القاضي مسامهة إن
 .)سيلك(منح مكانة حمامي سامي  عندما



الوقاية من يف جمال املتعلقة  العديد من املؤمترات الدولية يفتوباغو ترينيداد و بتمثيل يضاأ رشحلقد قام امل
جنائية نشاء حمكمة التحضريية إل يف اللجنة أيضاتوباغو ترينيداد و مثل نهكما أ .والعدالة اجلنائية اجلرائم
 .دولية

 كارمونا فضيلة القاضيفإن بق، سامدعي عام كوتوباغو و ترينيداديف   احملكمة العليايكقاضوبصفته 
 .األطفالضد النساء و العنفتتعلق ب قضايا يفقام باالدعاء  أوقد ترأس 

 .العمل يف احملكمة من لغات واحدة على األقل  بلغةبطالقة يتكلم املرشحكما أن 

*** 


