
 ويندسور، ألثيا فايوليت )ترينيداد وتوباغو( -ألكسيس

 )األصل في اإلنكليزية(

  بيان بالمؤهالت

من قرار  6)أ( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  والفقرة  4الفقرة  36بيان مقدم وفقًا للمادة 
مجلس  -)محكمة العدل الجنائية جمعية الدول األطراف  بشأن إجراءات تسمية قضاة المحكمة وانتخابهم

 بصيغته المعدلة( ICC-ASP/3/Res.6، بصيغته المعدلة( )6/قرار3الدول األطراف/

 المحكمة في القضاة اتالنتخاب وتوباغو ترينيداد جمهورية ةمرشح هي وندسور أليكسيس ألثيا ةالقاضي
 .الدولية الجنائية

 روما نظام من 36 المادة من' 1( 'أ) 4 للفقرة وفقا لالنتخاب وندسور أليكسيس ةالقاضي حيرشوجرى ت
 المناصب أعلى في نللتعي المرشحين تسمية إجراءات : "التي تنص على الدولية الجنائية للمحكمة األساسي
 ".المعنية الدولة في القضائية

 وحياد عالية بأخالق يتمتع كفرد األساسي روما نظام من 36 المادة من( أ) 3 الفقرة حكاموتستوفي المرشحة أ
 .وتوباغو ترينيداد في القضائية المناصب أعلى في التعيين مؤهالت ويمتلك ونزاهة

 األساسي روما نظام من 36 المادة من( ب) 3 الفقرة متطلباتلمستوفية تمامًا  وندسور ألكسيس ةلقاضيإن ا
 الجنائية، واإلجراءات الجنائي القانون يبكفاءة مشهود بها فضرورة أن يتمتع كل مرشح ": على تنص التي

من له  أو اً محامي أو اً عام مدعياً  أو اً قاضي كان سواءالجنائية  في المحاكمات الصلة ذات الالزمة والخبرة
 ".مؤهالت مشابهة

 المادة من 5 بالفقرة عمال ألف القائمة بموجب يةكقاض باالنتخاب المتعلقة الشروط ةالمرشح ستوفيت لذلكو 
 وكفاءتهاالموسع  وتدريبها الكبيرة تهادراي إلى ومؤهالتها المرشحة خبرة تستندو . األساسي روما نظام من 36

والتي تمتد على  ،والدولي الوطني المستويين على الجنائية واإلجراءات الجنائي القانون في ابه لها المشهود
 .اً عام وعشرين ثالثة من أكثر



معقدة  قضايا في تفصل حيث ،العليا  وتوباغو ترينيداد جمهورية بمحكمة قاضية وندسور ألكسيس القاضية
 القاضية وعالجت. والمخدرات الجنسية والجرائم القتل ذلك في بما ،في مرحلتي ما قبل المحاكمة واثنائها

 العنف ضحايا وقعوا الذين أولئك ومن ضمنهم واألطفال، بالنساء المتعلقة القضايا  وندسور أليكسيس
 .األساسي روما نظام من 36 المادة من( ب) 8 الفقرة وبالتالي هي تستوفي شروط  ،الجنسي

 الدولية الجنائية المحكمة في االستئناففي  ووكيلة المدعي العام ةالعام ةالمدعي منصب ةالمرشح تشغل
شديدة  المحاكمات من العديدفي  وندسور أليكسيسوشاركت القاضية  .سنوات  عشر لمدة( ICTR) لرواندا

 السابقة، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة فيألهمية أكانت محاكمات الدرجة األولى أو في االستئناف  ا
 .واالغتصاب الجماعية واإلبادة الحرب وجرائم اإلنسانية ضد الجرائم محاكمة في خبرة تاكتسب وبالتالي

 أليكسيس ةالقاضي مثلست األساسي، روما نظام من( 3) و( 2) و( 1( )أ) 8 الفقرة ،36وألغراض المادة 
 .، وهي امرأةالكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول مجموعة من العام القانون نظام وندسور

 لتعهد الدولية، الجنائية المحكمة في كقاضية بالترشح اهتمامها وندسور عن أليكسيس السيدة إعراب كما أن
 عمل المحكمة ذلك. حجمعندما يتطلب  تفرغبال رسمي

 .المحكمة في العمل لغتي إحدى ةالمرشحوتجيد 

 

 


