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 مذكرة شفوية

حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف ترينيداد وترباغر لدى األمم املتحدة موريية البعثة الدائمة جلهتدي 
يشحت القاضي جيرفري  ترباغرترينيداد و بأن حكرمة بأن تفيد  تتشرفو  ،نظام يوما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

أ، هنديسرن، القاضي يف احملكمة العليا لرتينيداد وترباغر ليشغل املنصب الشاغر  يف احملكمة اجلنائية الدولية بسبب 
ريية ترينيداد وترباغر يف شور آذاي/مايس الذي انتخب يئيسا جلمو أنترين ترماس أكريناس كايمرنااستقالة القاضي السابق 

جلمعية الدول األطراف يف نظام يوما األساسي للمحكمة ام. وجتري االنتخابات خالل الدوية الثانية عشرة من هذا الع
تشرين الثاين/نرفمرب  02إىل  02اليت ستعقد يف الهي، مملكة هرلندا، من  (اجلنائية الدولية )"نظام يوما األساسي"

0202. 

وفقا ألحكام املادة الرتشيح يتم تقدميه أن تفيد بأن بأيضًا وتتشرف البعثة الدائمة جلموريية ترينيداد وترباغر 
 حملكمة:ا اتالنتخابرشح كل مجيب أن تترافر يف  نص على أنه ت يت)ب( من نظام يوما األساسي ال2رة ، الفق23

م أو الالزمة سراء كقاض أو مدع عاناسبة القانرن اجلنائي واإلجراءات اجلنائية واخلربة املجمال يف  ة ثابتةء"كفا
 الدعاوى اجلنائية".صفة مماثلة أخرى يف جمال حمام أو ب

النتخابه ملنصب قاض للمحكمة، هنديسرن إن حكرمة ترينيداد وترباغر تريل أمهية كبرية لرتشيح القاضي 
 . هوبدء نفاذ وذلك متشيا مع دعم ترينيداد وترباغر الطريل األمد هلذه احملكمة والذي سبق اعتماد نظام يوما األساسي

حيث جيري تقدمي مزيد من ، احملكمة حكرمة ترينيداد وترباغر أنه يف هذه املرحلة احلامسة من تطريى تر و 
ينبغي أن تتكرن من قضاة الطلبات للمحكمة ملمايسة واليتوا فيما يتعلق باجلرائم الرايدة يف نظام يوما األساسي، 

 نظام يوما األساسي. يسترفرن بالشكل املالئم مجيع املعايري املنصرص عليوا يف

شخص يتحلى باألخالق كهنديسرن  بأن القاضي متام االقتناع ولذلك فإن حكرمة ترينيداد وترباغر مقتنعة 
، كما أهنا املناصب القضائية يف ترينيداد وترباغرعلى أ الرقيعة واحلياد والنزاهة وتترافر فيه املؤهالت املطلربة للتعيني ف

خربة ثرية هائلة و م إسواما ال يقدي بثمن يف احملكمة نظرا إىل معرفته وسيسهنديسرن فإنه خب انتما مقتنعة أيضا أنه إذا 
  اكتسبوا كمدع وقاض معا. يف جمال القانرن اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

 .الشفرية الذاتية هبذه املذكرة تهوسري القاضي هنديسرن بيان مؤهالت وقد مت إيفاق 

عثة الدائمة جلموريية ترينيداد وترباغر تطلب من األمانة العامة جلمعية الدول البوبناء على ما تقدم فإن 
 .لى هذه املسألةع مجيع الدول األطراف يف نظام يوما األساسيإطالع األطراف 
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