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

بيان المؤهالت
يتم تقدمي هذا البيان وفقا ألحكام املاة  ،63الفقر (4أ) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقر 3
من القرار .ICC-ASP/3/Res.6
القاضي جيوفري أ .هندرسون هو مرشح مجهورية ترينيداة وتوباغو النتخابه قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.
ويستويف املرشح أحكام املاة  ، 63الفقر (6أ) من نظام روما األساسي كشخص يتحلى باألخالق الرقيعة واحلياة
والنزاهة وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة للتعيني ف أعلى املناصب القضائية يف ترينيداة وتوباغو.
إن القاضي هندرسون يستويف بالكامل متطلبات املاة  ،63الفقر (6ب) من نظام روما األساسي اليت تنص على أنه
"جيب أن يتوافر يف كل مرشح كفاء ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية واخلرب املناسبة الالزمة سواء كقاض أو مدع
عام أو حمام أو بصفة مماثلة أخرى يف جمال الدعاوى اجلنائية".
لذلك فإن املرشح يستويف املتطلبات ذات الصلة النتخابه قاضيا مبوجب القائمة (أ) وفقا للماة  ،63الفقر  5من
نظام روما األساسي .وتستند خرب املرشح ومؤهالته إىل خربته الكبري وإىل تدريبه وكفاءتة الثابتة يف القانون اجلنائي واإلجراءات
اجلنائية ألكثر من  36عاما.
لقد عمل مدَّعيا عاما على عد مستويات يف مكتب مدير النيابات العامة لرتينيداة وتوباغو ليرتقى يف النهاية إىل
منصب مدير النيابات العامة.
واإلضافة إىل ذلك فقد حاجج بنجاح يف قضية بارز يف الفقه اجلنائي لرتينيداة وتوباغو ،كمدير للنيابات العامة ،لصاحل
إةراج بيان تأثر الضحية بالضرر يف مرحلة إصدار احلكم يف احملاكمات اجلنائية .وجتدر اإلشار إىل أن هذا اإلجراء جيري العمل به
بشكل عاةي يف القضايا اجلنائية يف الوالية القضائية.
لقد فصل القاضي هندرسون يف منصبه احلايل كقاض يف احملكمة العليا يف ترينيداة وتوباغو يف العديد من القضايا
اجلنائية املعقد اليت تشمل متهما واحد أو عد متهمني بالقتل والشروع يف القتل ،والقتل العمد ،واالغتصاب ،وسفاح احملارم،
واجلرائم اجلنسية ،واملخدرات اخلطري  ،والسالح الناري والذخري اجلرائم وغريها من اجلرائم.
وكمدع عام ،شارك املرشح يف ورشات عمل تدريبية وطنية وإقليمية للمدعني العامني من خالل املشاركة إما كمقدم
عروض أو مشارك.
وما يزال القاضي هندرسون ،بوصفه عضوا يف جملس إةار معهد التعليم القضائي لرتينيداة وتوباغو ،يساهم يف التعليم
القضائي يف ترينيداة وتوباغو.

اجلنائية.

لقد قام املرشح أيضا بتمثيل ترينيداة وتوباغو يف العديد من املؤمترات الدولية املتعلقة بالوقاية من اجلرائم وبالعدالة

وسواء بصفته مدعيا عاما سابقا ويف منصبه احلايل أيضا كقاض يف احملكمة العليا يف ترينيداة وتوباغو ،يكون القاضي
هندرسون قد ترأس أو قام باالةعاء يف قضايا تتعلق بالعنف ضد النساء واألطفال.
كما أن املرشح يتحدث بطالقة واحد على األقل من لغات العمل باحملكمة.
____________

