
 

 الترشح لمنصب قضائي في المحكمة الجنائية الدولية

 نموذج عن سيرة ذاتية

 

 ويندسور–ألكسيس  الشهرة

 ألثيا االسم

 فايوليت االسم األوسط

 أنثى الجنس

 1973حزيران  22 تاريخ الميالد

 ترندادية الجنسية

 الكاريبيمجموعة دول أميركا الالتينية ومنطقة البحر  المعايير اإلقليمية

  الجنسية الثانية )في حال توفرها(

 متزوجة الوضع العائلي

 القائمة ألف القائمة ألف/القائمة باء

 اإلنكليزية:             اللغة األم  اللغات

 كتابة( مستوى متقدم    )شفاهة(  مستوى متقدم                        اإلنكليزية( 

 شفاهة(    )كتابة(                                        الفرنسية( 

 كتابة( مستوى متوسط   )شفاهة( مستوى متوسط    اإلسبانية          لغات أخرى( 

 المؤهالت الدراسية : التاريخ، المؤسسة، الشهادة التي تم نيلها )بدءاً من األحدث(
 المزيد من المعلوماتيرجى نسخ البيانات وإلصاقها إذا ما اقتضت الحاجة إلى إدخال  -

09/2000- 07/2001 
 

 "أوترشت": جامعة    المؤسسة
 : ماجستير في القانون واآلداب، تخرجت بتفوق مع مرتبة الشرف  الؤهل الُمحصل

 
 09/1994-06/1996 
 

 للقانون "سير هيو وودينغ": مدرسة    المؤسسة
 القانوني ليمالتع : شهادة   المؤهل المحصل

 
09/1991- 06/1994 
 

 "وست إنديز"جامعة   :   المؤسسة
 : إجازة في القانون واآلداب  المؤهل المحصل

 
09/1989- 06/1991 
 

 ت )دير القديس يوسف(، سان فرناندو: سان جوزف كونفن  المؤسسة
المدرسة في مسابقات  لتُ , ومث  :  مستوى متقدم في شهادة التربية العامة: األنكليزية واإلسبانية والتاريخ المؤهل المحصل

 المناظرات على الصعيد الوطني
 
 



09/1984- 06/1989 
 

 : مدرسة فيسيغني الحكومية المؤسسة
طالبة  وقد مثلت المدرسة في العديد من مسابقات المناظرات والخطابة. -مجلس امتحانات الكاريبي :  المؤهل المحصل

 .1989متفوقة من خريجي عام 
 

 
 ريخ ، صاحب العمل ، العنوان الوظيفي ، معلومات أخرى )بدًءا من األحدث(التا : الخبرة المهنية

 حاجة يرجى نسخ البيانات وإلصاقها إذا ما اقتضت ال  -
 يرجى اإلشارة إلى درجة ارتباط  العمل بالترشح للقائمة ألف أو باء، وذلك حسب االقتضاء -

 

 
 حتى تاريخه 09/2013من 
 

 ترينيداد وتوباغو: السلك القضائي في  صاحب العمل
 : قاضية في المحكمة العليا العنوان الوظيفي
 السابقة لدفوعا في ه، وذلكإجراءاتو الجنائي القانون في معقدة مسائل في الفصليتطلب هذا العمل :  معلومات أخرى

 الجارية والمخدرات الجنسية والجرائم القتل جرائم محاكماتفي و للمحاكمة
 

11/2009- 08/2013 
 

 :  المحكمة الجنائية الدولية المختصة بقضية رواندا العملصاحب 
 في االستئناف وكيلة المدعي العام : العنوان الوظيفي
 مسائلفي ما يتعلق ب لرواندا الدولية الجنائية المحكمة في االستئناف جهة تمثيلويتطلب هذا المنصب  : معلومات أخرى

  وإجراءاته الدولي الجنائي القانون
 

02/2004- 10/2009 
 

 : المحكمة الجنائية الدولية المختصة بقضية رواندا صاحب العمل
 وكيلة المدعي العام:   العنوان الوظيفي
 . 2006حتى  2004من  مساعدة وكيل المدعي العام : معلومات أخرى

 اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة عن المسؤولين األشخاص محاكمةويتضمن العمل في هذا المنصب  -
  1994 ما بين نيسان وتموز رواندا  فيتم اقترافها  التي الحرب وجرائم

 
10/2002- 01/2004 
 

  مكتب مدير المدعي العام:   صاحب العمل
  الدولة يمستشاركبيرة /  ةالثالث الدولة ةمستشار:  العنوان الوظيفي
 جرائم محاكمات وفي االستئناف في مدعي العامال مدير مكتب تمثيلعلى  المنصب هذا ينطوي العمل في:  معلومات أخرى

 .العليا المحكمةالمرفوعة أمام   الجنسية والجرائم المعقدة القتل
 

09/2001- 09/2002 
 

 :   وزارة العدل صاحب العمل
 : نائب مدير وحدة حقوق اإلنسان العنوان الوظيفي
 بمتطلبات والتقيد وتوباغو لترينيداد الدولية التقاريرإعداد  في المساهمة:  يتضمن العمل في هذا المنصب   معلومات أخرى



 واتفاقية ،الطفل حقوق واتفاقية ،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد بموجب المنشأة اآلليات
  المرأة ضد التمييز أشكال جميع مكافحة

 
03/1998- 02/2000 
 

 :  مكتب مدير المدعي العام لعملصاحب ا
  دولة أولى مستشارة:  العنوان الوظيفي
 الجنائية المسائل في العليا المحكمة وفي الصلح محاكم في المدعي العام مكتب مثيل: يتطلب هذا العمل ت معلومات أخرى

 أو في أثنائها التي تسبق المحاكمة
 

12/1997- 02/1998 
 

  حسين لفاروقل: المكتب القانوني  صاحب العمل
 : مستشارة قانونية مبتدئة العنوان الوظيفي
 بارتكاب المتهمين عن والدفاع المشورة تقديم عند حسين السيد المكتب رئيس مرافقةتطلب هذا العمل  معلومات أخرى

 الجنسية الجرائم ضمن جنائية جرائم
 

01/1997- 11/1997 
 

 : المكتب القانوني لهانسراج بهوال صاحب العمل
 : محامية العنوان الوظيفي
 مة كالتي تسبق المحا القانونية النواحي بشأن للعمالء المشورة تقديم: توجب علي من خالل هذا المنصب  معلومات أخرى

 الخاصة به. المحكمة وإجراءات األسرة قانونفي ما يتعلق ب
 

 
 أنشطة مهنية أخرى

 معلوماتحاجة إلى إدخال المزيد من اليرجى نسخ البيانات وإلصاقها إذا ما اقتضت ال -
 

 
03/2018 

 الواليات ، مكسيكو نيو ، روزويل ، الدولية القانون إنفاذ أكاديمية إلى وتوباغو ترينيداد وفد ةرئيس:  النشاط 
 األطفال واستغالل بالبشر االتجار حول ومنتدى والتنمية التنفيذية الشرطة حول ندوةوشاركت في . األمريكية المتحدة

 
04/2016 

 حول  لقضاةل قواعد المناط بها استحداث وتوباغو ترينيداد قضاة رئيس أنشأها التي اللجنة ةعضو:   النشاط
 األطفال محكمة في األطفالب  ةالمرتبط المسائل

 
06/2013 

 عضوة فريق خبراء القانون الجنائي ضمن التدخل السريع إلقامة العدل النشاط : 
 

11/2012 

 قانوني موظف بحق خاطئ فعل بارتكاب االدعاء عندما يتم  الداخلي التحقيق هيئة ةرئيس:  النشاط 
 

 
 
 



 
 أهم المنشورات ذات الصلة

 

 
 الجنائية إلى اإلنسان حقوق من" وجرى نشره في:  الدولي الجنائي القانون في التحقيق ونظم العام القانون بين نقاط االلتقاء

 .سو ومالك دينغ وأداما ديكو إيمانويل حرره. كاما يتيل ،الفقيه القانوني اإلفريقي الراحل شرف على دراسات ،الدولية
 مارتينوس نيجوف 2007نشره في عام  

 

 
 أهم الندوات ذات الصلة

 

 استخدام على القضائيين للمسؤولين متخصص تدريب: الجنسانية لالعتبارات المراعي الحكم:  2019تشرين الثاني 
 في القضائية للسلطة التابع( JEI) القضائي التعليم معهد - الجنسين بين المساواة بروتوكول
 .وتوباغو ترينيداد

 
 في القضائية للسلطة التابع القضائي التعليم معهد -حول مكافحة االتجار بالبشر : ورشة عمل 2018أيلول 

 وتوباغو ترينيداد
 

 في القضائية للسلطة التابع  القضائي التعليم معهد ،: العنف الجنساني واإلجراءات القضائية 2016ايلول 
 وتوباغو ترينيداد

 
 للسلطة التابع  القضائي التعليم معهد: ورشة عمل للقضاة الجنائيين حول تحديات مقبولية األدلة،  2015تشرين الثاني 

 وتوباغو ترينيداد في القضائية
 

 التعليم معهد، الجنائي القانون في اإلجرائية الصعوبات: ورشة عمل للقضاة الجنائيين حول  2014كانون األول 
 وتوباغو ترينيداد في القضائية للسلطة التابع  القضائي

 
 الدولية الجنائية المحكمة -ومحاكم الدرجة األولى  االستئناف محاكم مام: المرافعة الشفهية أ 2012كانون الثاني 

 لرواندا
 

 الجنائية المحكمة - القانونية واالستشارات االستئناف دائرة أجرتها التي القانونية الصياغة:  2011آذار 
 لرواندا الدولية

 
األستاذ جايمس نظمه عن برنامج الصياغة القانونية ، لالدعاء وللدفاع  مشتركة: ورشة عمل  2008أيار 

 لرواندا الدولية الجنائية المحكمةرايموند، مستشار الصياغة القانونية،  
 

 دي ريو في اإلنسان حقوق قانون حول شهر لمدة استمرت ندوة في وتوباغو رينيدادت: ممثلة   2003آب 
 .األمريكية الدول منظمة دعت إليها ،البرازيل ،جانيرو

 

 
 المهنية والمنظمات الجمعيات عضوية

 

 
 رابطة القاضيات الكاريبيات

 

 



 الجوائز واألوسمة
 

 
  القانون مجال في لمساهمتي تقديراً  المتميز المواطن جائزة  وتوباغو ترينيدادفي  فورتين بوينت عمدةقدم لي ، 2017في أيار 

 

 
 االهتمامات الشخصية

 

 
 حقوق الطفل، والمحادثة التشجيعية، والمسرح، والفنون

 
 معلومات أخرى ذات صلة

 

 
 

 

 

 


