
 (وتوباغو ترينيداد) .أ جيوفري ،هندريون
[باإلنكليزية: األصل]  

 الذاتية السيرة

 الشخصية البيانات
 1691 فرباير/شباط 4  : امليالد تاريخ
 متزوج  : االجتماعية احلالة
 نوبنتاولد    : نو املعال

 مؤهالتال

 وتوباغو ترينيداد يف العليا احملكمة يف للعملقُبل    :9891
  القانوين التعليم يف دةهاش    :1696

 ترينيداد للحقوق، وودينغ اغه السِّري كلية

 احلقوق يف يسانسل  :1691
 .بربادوس ،هيل كيف الغربية، اهلند جزر جامعة

 (الشرف مرتبة( )ثانوي كموضوع  التاريخ مع االجتماع علم) اآلداب ليسانس : 1694
 .ترينيدادسانت أوغسطني،  الغربية، اهلند جزر جامعة

 :المهنية الخبرة

 .توباغوو  لرتينيداد العليا احملكمة الكربى، باحملكمة قاضي   :اليوم إىل 9006
 .العامة النيابات مدير   :9009-9009
 .العامة النيابات مدير نائب(: سبتمرب/أيلول -أغسطس/آب) 9001
 .العامة للنيابات مساعد مدير   :1669-9009
 (العامة النيابات مدير مكتب) ةدولال ستشاريم كبري   : 1669-1669
 (العامة النيابات مدير مكتب) ثالث دولة مستشار   :1661-1669
 (العامة النيابات مدير مكتب) ثاين دولة مستشار   :1664-1661
 (لعامةا النيابات مدير مكتب) أول دولة مستشار   :1669-1664

 (لعامةا النيابات مدير مكتب) مؤقت أول دولة مستشار   :1660-1669
 .(وتوباغو ترينيداد)  احملدودة التجاري الوطين املصرف شركة ،ائتمانات موظف   :1696-1696



 :ةالمهني والمسؤوليات التمثيل

 .اخلطرية اجلرائم يف لننياحمل هيئة أمام احملاكمات رئاسة اختصاص يشمل :اليوم إلى – 9002 يناير

 طريةاخل نائيةاجل قضاياال يف لننياحمل هيئة مع احملاكمات اتجلس يعقد فإنه ،الكربى احملكمة يف قاض بصنته 
 وسناح ،واالغتصاب العمد، والقتل ،القتل يف والشروع بالقتل متهمني وعدة واحد مبتهم تتعلق اليت عقدةاملو 

 .اجلرائم الذخريةو  الناري والسالح اخلطرة، واملخدرات ،األخرى اجلنسية واجلرائم احملارم

 اهتام لوائح بشأهنا صدرت اليت سائلامل مجيع على القضائية الوالية ميارس فإنه ،الكربى كمةاحمل يف قاض بصنته 
. توباغوو  ترينيداد يف ئيةقضاال السلطة يف العليا كمةاحمل من اواحد افرع تشكلاليت  الكربى احملكمة أمام وتُعرض

 والقضايا اخليانة جرائم يف والبت باالستماع اجلنائية واليتها يفتقوم و . واملدنية اجلنائية القضائية الوالية متارس وهي
 كما صادرةاملو  ضبطال أوامرو  االتصاالت أوامر اعرتاض حق منح يف الكربى باحملكمة وتنظر. اخلطرية اجلنائية

 .كنالةال طلبات يف تنظر

 الدعاوى إقامة عن دستوريا مسؤوال كان العامة النيابات مدير بصنته: 9002 ديسمبر/األول كانون – 9009 هيولي/تموز
 االستئناف حمكمةو  ،الكربى واحملكمة ،الصلح حمكمة يف اجلنائية املسائل مجيع يف هاوقنو  فيها واالستمرار

 : هذا تضمن وقد .اخلاص امللكة جملسو 

 ؛الضرورة عند املناسبة االهتامات صياغةو  التحقيق مسارات بشأن للشرطة شورةامل تقدمي 

 غري أو بالتقاضي الصلة ذات املسائل كل يف مّدعنيلل توجيهالو  تعليماتال بإعطاء يقوم ،غرفال رئيس بصنته 
 ؛التقاضي

 وهيئة قاض أمام احملاكمة تستوجب اليت املسائل يف االهتام لوائح على والتوقيع الدعاوى كل متابعة عن مسؤول 
 ؛الكربى احملكمة يف حملنني

 ؛أمام كل من حمكمة االستئناف وجملس امللكة اخلاص ئيةاجلنا املسائل مجيع يفستئناف اال عن سؤولم 

 ؛االستئناف ةحمكم أمامدافع عن الطعون ي 

  توباغوو  ترينيداد شرطةمصلحة  يفجراءات اإل شعبةو  احملكمة يف العامني املدعني علىأشرف. 

 :فرناندو سان يف العامة النيابات مدير مكتب يف سؤولامل املوظف :9009 هيوني/زيرانح – 9002 سبتمبر/أيلول

   وتوباغو ترينيداد يف احملاكم مجيع يف ةاجلنائي ناععاتامل يف الدولة لمث. 

 العسكرية كمةاحمل أمام اإلجراءات يف الدفاع أركان رئيس لميثِّ  عام مدع. 

 اجلنائية املسائل يف األخرى وميةاحلك اجلهات بعضو  والشرطة العامة النيابات ملدير املشورة دمق. 

 العامة النيابات مدير مكتب يف عليهم ويشرف املبتدئني العامني للمدعني بالعمل يعهد كان. 



 املرافعات على العامة النيابات مدير مكتب لدى املبتدئني العامني النواب تدريبب قام. 

 اجملال يف املمارسة جانب إىل اإلثبات قانون يف حماضرات عليهم وألقى الشرطة ضباطلعمل  اتورش بإعداد قام 
 ؛اجلنائية واإلجراءات اجلنائي

 صاحلل اخلارجية والوكاالت الدول وكاالت تنظمها اليت التدريبية العمل اتورش يف ومهنية تنظيمية مساعدة قدم 
 .املخدرات مبكافحة املعنيني من وغريهم الشرطة ضباط

 كان ما وهو التشريعات، ةصياغ بشأن القانونية الشؤونو  العدل وعارة يف التشريعات مراجعة لجنةل املشورة قدم 
 التشريعي األساس يوفر) وأنظمته العدالة محاية قانون التشريعات هذه مشلتو . اجلنائية العدالة نظام يف أثر له
 (.العدالة موظني ومحاية الشهود مايةحل

 :لجان/مجالس عضوية

 :املخدرات من العالج حملكمة نموذجيال للمشروع التوجيهية جنةالل رئيس :اآلن إلى 9022 نوفمبر/الثاني تشربن

 املخدرات من العالج حماكم عمل يف الشروع عن املسؤولة املعنية وكاالتال من التخصصات متعددة جلنة يرأس 
 ؛عليه واإلشراف

 معاجلة حملاكم والربوتوكوالت واإلجراءات والسياسات العامة السياسة وثيقة وضع الذي النريقعضوا يف  عمل 
 املخدرات؛

 يفحلل املشاكل  املخدرات من لعالجا حملكمةاجلديد  نموذجيال املشروع تننيذب النريق مع جنب إىل جنبا قام 
 ؛توباغوو  ترينيداد

 املخدرات؛ من العالج كمةحمل نموذجيال شروعامل على اإلشراف يف ساهم 

 تاملخدرا من األحداث عالج حملكمة التجرييب للمشروع العامة السياسة وثيقة بوضع حاليا يقوم. 

 : توباغوو  رتينيدادل القضائي التعليم املعهد جملس عضو :اآلن إلى 9002 هيوني/حزيران

 احملكمة احملاكم يف واإلداريني القضائيني للموظنني التدريبيةو  التعليمية الربامج القضائي ليمالتع معهد قدمي
 ثقة ويضمن وسالمتها الهلاستقا على حتافظ بطريقة داءاأل يف القضائية السلطة يساعد هذاو . الدعم وموظني
 .اجلمهور

 : توباغوو  ترينيداد يف للمخدرات الوطين اجمللس عضو :9002 يناير/الثاني كانون – 9002 سبتمبر/أيلول

 املتصلة املسائل مجيع بشأن السياسات جمال يف املشورة توباغوو  ترينيداد حلكومة يوفر اليت الوطنية الوكالة عديُ 
 من للحد القرارات اختاذو  املعلومات لتبادل مستوى أعلى ىعل للمعنيني منتدى يوفر ماك .املخدرات مبكافحة
 .املايل الرصدو  التننيذو  األمن، قضايا و التوريد، ومراقبة ،الطلب



 :العنو بسلطة املعنية االستشارية اللجنة عضو
 .ناملدانو  ألشخاصا هبا يقدمها اليت العنو طلبات يف إال نظرت ال دستورية هيئة "الرمحة جلنة"

  ملنظمة التابعة األمريكية لبلدانل املخدرات استعمال إساءة راقبةم جلنة يف توباغوو  ترينيداد ممثل :9002-9002 أبريل/نيسان

 . األمريكية الدول  

القضائية حةللمصل الوظيني التقييم ملمارسة التوجيهية اللجنة يف العامة نياباتال ديرمل مناوب :9002 أكتوبر/األول تشرين
 .والقانونية  

 : اإلقليمي الصعيد على العدالة محاية بربنامج املعين العامل النريق يف العامة النيابة مدير مكتب ممثل :2222-2222 مايو/أيار

 .الشهود حلماية وطينال ربنامجال عن فضال ،الشهود حلماية اإلقليمي رنامجالب وضع الذي النريق يف عضو

يف املزعومة الناسدة باملمارسات املعين العامل النريق عضو :2229 ديسمبر/األول كانون – 2229 رأكتوب/األول تشرين
 . توباغوو  ترينيداد يف العامة اخلدمة  

 للقضاة المستمر التعليم ندوات: القضائي التعليم معهد

 .عياالالو  والتحيز األحكام حترير: 9012

 .التطور يف اآلخذ القضاة دور: 9019
 .توباغوو  ترينيداد مجهورية حماكم على انعكاساهتا: الناشئة التكنولوجيات: 9011

 .القضائي التنكري خالل من الكارييب البحر منطقة فقه بروع: 9010

 .نياجلنائي للقضاة بالنسبة التلخيص: 9006

 :الصلة ذات األخرى المهنية األنشطة

 . لقانونل نغوودي هاغ كلية اإلثبات، مادة ،مساعد مدّرس: 1669-9001 
  .للقانون وودينغ هاغ كلية ،اجلنائية واإلجراءات اجلنائية املمارسة مادة ،مساعد مدرس  :9001
 . التجارية الدراسات معهد ،البنوك قانون مدرس، : 1660-1661

 



 عملال ورشات/المؤتمرات بعض حضور

 
   املخدرات، مدميناجلناة  على للحبس كبديل املخدرات من العالج حمكمة تننيذ  : 9012 أبريل/نيسان

 .بربادوس تاون، بريدج

  كندا تورونتو، املخدرات، من العالج حمكمة ملهنيي الكندية اجلمعية  : 9019 فرباير/شباط

 . ترينيداد ،"سبني أوف بورت" للسجن، كبديل املخدرات من العالج حماكم تننيذ : 9011 أكتوبر/األول تشربن

 سكوتيا نوفا جامعة للحقوق، داهلوسي كلية القضائي، للتعليم الكومنولث معهد   : 9010 مايو/أيار

 . القضائي التعليم الكومنولث معهد عميل، –

 . برمودا هاملتون، العامني، املدعني لتدريب إقليمية عمل ورشة  : 9009 أبريل/نيسان

 . وتوباغو ترينيداد ،"سبني أو بورت" ،املالية لألوراق جلنة ،املال رأس تنمية ورشة  : 9009 مارس/آذار

  .جامايكا كينغستون، العامة، النيابات مديري مؤمتر  :9009 فرباير/شباط

 .نادايغر  جورج، سانت املالية، اجلرائم يف التحقيق ر،ميسِّ   :9001 هيوني/حزيران

 .فرنسا باريس، العامني،مدعني لل الدولية للجمعية السنوي املؤمتر  :9009 سبتمرب/أيلول

 .لندن للقانون، الكومنولث مؤمتر  :9001 سبتمرب/ولأيل

 .بربادوس الكارييب، البحر جلماعة العامة النيابات ملديري االفتتاحي املؤمتر  :9001 فرباير/اطشب

 . جامايكا باي، مونتيغو النساد، حول اإلقليمي املؤمتر ميسر، :9004 أكتوبر/األول تشرين

 .غواتيماال أنتيغوا، ال ،اتالنياب ورؤساء العدل لوعراء العاملية العامني دعنيملا ةقمّ  مؤمتر  :9004 فرباير/شباط

 .العاصمة واشنطن ،العامني مدعنيلل الدولية للجمعية السنوي املؤمتر  :9002 أغسطس/آب

 القرن يف واملعقدة للحدود العابرة اجلرائم ملكافحة اإلقليمي بربادوس مؤمتر ر،ميسِّ    :9002 مايو/أيار

 .والعشرين ادياحل 

  .لندن ،العامني للمدعني الدولية اجلمعية  :9009 سبتمرب/أيلول

  قانون مشروع منوذج بشأن وتوباغو ترينيداد يف العدل لوعير واملشورة املساعدة تقدمي  :9009 نوفمرب/الثاين تشرين

 نونيةالقا للشؤون الكومنولث للجنة السادس العادي االجتماع يف اإلثبات قانون لتحديث
 .غرينادين وجزر فنسنت سانت كينغستون، يف

 ،"باملخدرات االجتار منظمات تنكيك" حول عمل ورشة ر،وميسِّ  التنظيم يف مشارك  : 2001 أغسطس/آب

 ووعارة العامة النيابات مدير مكتب نظمها وتوباغو ترينيداد يف أيام ثالثة ملدة عمل ورشة
 . األمريكية املتحدة الواليات يف العدل



 مجعية أجرهتا املرافعات على التدريب ورشة بني،املدرِّ  لتكوين دورة يف متدرب  :9001 أبريل/نيسان

 . وتوباغو ترينيداد ،(Grays Inn)" إن غرايز"و توباغوو  لرتينيداد انونالق

  وكندا وأوروبا املتحدة، والواليات الكارييب، البحر ملنطقة الوعاري املؤمتر مراقب،  :9000 هيوني/حزيران
 . وتوباغو ترينيداد القانون، تننيذو  اجلنائية لعدالةل   

  املشروع غري االجتار لقمع وفنزويال وتوباغو لرتينيداد املشرتكة للجنة الثالثة الدورة   :9000 أبريل/نيسان

 .منعهو  ومراقبته العقلية واملؤثرات املخدرات يف

  يف اجلنائية األدلة بشأن الكارييب البحر ملنطقة كومنولثال أمانة خرباء فريق اجتماع  :1661 أبريل/نيسان

 .لوسيا اسانت املخدرات، قضايا    

 .األمريكية املتحدة الواليات الدويل، الزائر برنامج للمعلومات، األمريكية الوكالة :1661 أبريل/نيسان
 

 :للندوات المقدمة واألوراق العمل ورشات
  

 الكارييب البحر مجعية ،"الكارييب البحر يف الدستورية والنزعة لالدعاء قديريةالت السلطة" :9012 سبتمرب/أيلول
 . بربادوس تاون، بريدج سنتني، كل يعقد الذي الثالث املؤمتر القضائيني، للموظنني

 ،بريدجتاون يف تقدميها يف شارك ورقة" املخدرات، من عالجال حملكمة التخطيط"  : 9012 أبريل/نيسان

 .بربادوس

 ."توباغوو  ترينيداد يف املخدرات من العالج حملكمة النموذجي املشروع" عن مقدمة ورقة  :9019 فرباير/شباط

 .إصدار األحكام عنالقضائيني  واملوظنني للقضاةلنائدة  كتيبا نشرو  وضع الذي النريق عضو : 9010 ديسمرب/األول كانون

 استقاللية" عن قدمت ورقة. برمودا ،هاميلتون لعامني،ا للمدعني تدريبية إقليمية عمل ورشة :9009 بريلأ/نيسان
 . " العام املدعي

 ورقة. توباغوو  ترينيداد ،"سبني أوف بورت" لية،املا ألوراقا جلنة املال، رأس تنمية ورشة :9009 مارس/آذار
 ."الداخلية التجارة" عن قدمت

 مدير يةاستقالل" عن دمتقُ  ورقة. ايكاجام ،كينغستون العامة، النيابات مديري مؤمتر  :9009 فرباير/شباط

 ."العامة النيابات

 .النساد عن اإلقليمي جامايكا مؤمتر املعقدة، النساد جرائم على قاضاةامل : 9004 أكتوبر/األول تشرين
 .حالة دراسة ، (Dole Chadee)"شادي دول": باملخدرات تتاجر منظمة تنكيك"   :9002 مايو/أيار



 القانون موقف – االلكرتونية املراقبة طريق عن عليها احلصول مت اليت وادللم اإلثباتية القيمة"
 احلادي القرن يف واملعقدة للحدود العابرة اجلرائم كافحةمل اإلقليمي بربادوس مؤمتر ،"العام

 .والعشرين

 اإلقليمي بربادوس مؤمتر ،"القانونية املسائل - احملاكمات يف البيانية لرسوما استخدام"
 .والعشرين احلادي القرن يف واملعقدة للحدود العابرة اجلرائم ملكافحة

ت قدم ،"باملخدرات االجتار منظمات تنكيكل أداة اباعتباره العام القانون يف التآمر جرمية"  : 9001 أغسطس/آب
 ".املخدراتب تتاجر منظمة تنكيك" ورشة يف

 تدريب ندوات ،"تنبيهه بعد به املشتبه على حتسب اليت فاداتاإل وأخذ القضاة قواعد"   :9001 هيولي/متوع

 .الشرطة   

 .الشرطة تدريب ندوات ،"اجلنائية احملاكمات يف األدلة تقدمي"   :1666 أبريل

  :بارزة قضايا
 

  احلكم إصدار مرحلة يف بالضرر الضحية رث  تأ بيان تأثري راجإلد بنجاح حاجج
 .عادي بشكل ذلك العمل يتم اآلن و. اجلنائية احملاكمة

 (9000) أندروع لريوي ضد الدولة
  (نشرت مل)

   (9009) الدولة ضد بوال .املدنيني من األموال بابتزاع قاموا شرطة لضباط ناجحة مقاضاة
68 WIR 449 

 (9002) الدولة ضد وإسحاق براون .عصابة هبا قامت قتل عملية
8 WIR 449 

 (9009) كامبل وبراون فوسرت فيلربت ضد الدولة .اهلوية جمهول مشردا رجال فيها الضحية كان قتل عملية على ناجحة مقاضاة أول
  (تنشر مل)

 غري أحكام اجلناة على صدرت قد كانت ،(توفيا) القتل ضحايا من اثنني حبقوق هنض
 أول اهذ لثِّ ميو . بالسجن اجلناة على وحكم القضيتني كلتا استئناف ومت. للحرية سالبة
 .اخلطرية اجلرائم عن وتوباغو ترينيداد يف املخننة ماألحكا يف للطعون جناح

 : سينتينو أنتوين ضد والدولة جوعيف غارفيلد ضد الدولة
  (تنشر مل)

 
 

___________ 


