
 ويندسور، الثيا فايوليت )ترينيداد وتاباغو( -الكسيس

 )األصل: باإلنكليزية(

 مذكرة شفوية

جمعية الدول األطراف في نظام تهدي بعثة ترينيداد وتوباغو الدائمة لدى األمم المتحدة تحياتها إلى أمانة 
 / ICC-ASP رقم: إلى المذكرة الشفوية األخيرة الخاص بالمحكمة الدولية، ويشرفها أن تستند روما األساسي

19 / SP / 01  للفترة الدولية الجنائية للمحكمة القضاة نتخابحول ا 2019كانون األول  20الصادرة في 
 .2030و 2021الممتدة ما بين 

 وندسور، - ألكسيس ألثيا ةالقاضي قد رشحت وتوباغو ترينيداد حكومة نأ بالتبليغكما تتشرف البعثة الدائمة 
 الدولية، الجنائية المحكمة في الشواغر أحد لملء ، وتوباغو ترينيداد في العليا المحكمةفي  ةقاضيوهي 
 األساسي روما نظام في األطراف الدول لجمعية عشرة التاسعة الدورة في المزمع عقدها  االنتخابات خالل

 .2020كانون األول  17 إلى 7 من نيويورك،في  المتحدة، األمم مقر فيوذلك  الدولية، الجنائية للمحكمة

 روما نظام من 36 المادة من( ب) 3 الفقرة ألحكام وفقا مقدم الترشيح بأن تصرح أن الدائمة البعثة تودو 
 :للمحكمة لالنتخاب مرشح كليتمتع  أنضرورة  على تنص التي األساسي

في  الصلة ذات الالزمة والخبرة ، الجنائية واإلجراءات الجنائي القانون يبكفاءة مشهود بها ف "
 . "من له مؤهالت مشابهة أو ا  محامي أو ا  عام مدعيا   أو ا  قاضي كان سواءالجنائية  المحاكمات

 في يةقاض لمنصب وندسور أليكسيس ةالقاضي ترشيح على كبيرة أهمية وتوباغو ترينيداد حكومة لقتع و
 روما نظام اعتمادحتى في الفترة التي سبقت  ،األخيرة هذه وتوباغو ترينيداد تدعملطالما  إذ ، المحكمة
 .نفاذه وبدء األساسي

المعايير التي بشكل مناسب ضرورة في أن تتألف المحكمة من قضاة يستوفون وتوباغو  ترينيداد حكومة وتجد
 يها نظام روما األساسي، وهي على اقتناع راسخ بأن القاضية ألكسيس ويندسور  ذات خلق كريم نّص عل

. وتوباغو ترينيداد في قضائيةال مناصبال أعلى في ينالتي تخولها التع مؤهالتوال نزاهةالو  حيادتتمتع بالو 



 نظرا للمحكمة، بثمن تقدر ال مساهمة ستقدم فإنها وندسور، أليكسيس ةالقاضي انتخاب تم إذا بأنه وهي تجزم
 وأ الوطني المستوى علىأكان  الجنائية، واإلجراءات الجنائي القانون مجال في الواسعة وخبرتها لمعرفتها

 .الدولي

 .الشفوية المذكرة بهذه الذاتية وسيرتهاوندسور  ألكسيسالقاضية  مؤهالت يانوقد أرفقنا ب

الخاص  األساسي روما نظام في األطراف الدول إطالع جمعيةال أمانة من الدائمة البعثة طلبوعليه ت
 على هذا األمر. الدولية الجنائية لمحكمةبا


