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 تبيان المؤهال
 3)أ( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقر  4، الفقر  63اة  م تقدمي هذا البيان وفقا ألحكام امليت

 .ICC-ASP/3/Res.6 من القرار

 يف احملكمة اجلنائية الدولية. ياينيداة وتوباغو النتخابه قاضمرشح مجهورية تر  هوجيوفري أ. هندرسون القاضي 

شخص يتحلى باألخالق الرقيعة واحلياة )أ( من نظام روما األساسي ك6، الفقر   63أحكام املاة  املرشح يستويف و 
 املناصب القضائية يف ترينيداة وتوباغو.على أ والنزاهة وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة للتعيني ف

أنه )ب( من نظام روما األساسي اليت تنص على 6، الفقر  63ستويف بالكامل متطلبات املاة  يهندرسون القاضي إن 
الالزمة سواء كقاض أو مدع ناسبة القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية واخلرب  املجمال يف    ثابتةءكفا"جيب أن يتوافر يف كل مرشح  

 الدعاوى اجلنائية". جمال صفة مماثلة أخرى يفحمام أو بعام أو 

من  5، الفقر  63مبوجب القائمة )أ( وفقا للماة  قاضيا لذلك فإن املرشح يستويف املتطلبات ذات الصلة النتخابه 
يف القانون اجلنائي واإلجراءات الثابتة تة ءكفاتدريبه و إىل ته الكبري  و ىل خرب إي. وتستند خرب  املرشح ومؤهالته نظام روما األساس

  عاما. 36نائية ألكثر من اجل

يف النهاية إىل قى ليرت  وتوباغولرتينيداة العامة  عد  مستويات يف مكتب مدير النياباتعلى  يا عامالقد عمل مدَّع
 العامة. منصب مدير النيابات

لصاحل العامة،  لنياباتكمدير لرتينيداة وتوباغو،  ليف الفقه اجلنائي بارز  يف قضية  بنجاحفقد حاجج  اإلضافة إىل ذلكو 
جيري العمل به وجتدر اإلشار  إىل أن هذا اإلجراء . نائيةاجل احملاكماتيف مرحلة إصدار احلكم يف بيان تأثر الضحية بالضرر راج إة

 الوالية القضائية.يف القضايا اجلنائية يف عاةي بشكل 

العديد من القضايا  يف  يداة وتوباغوقاض يف احملكمة العليا يف ترينكهندرسون يف منصبه احلايل  لقد فصل القاضي 
القتل والشروع يف القتل، والقتل العمد، واالغتصاب، وسفاح احملارم، ب متهمنيمتهما واحد أو عد  اجلنائية املعقد  اليت تشمل 

 .ذخري  اجلرائم وغريها من اجلرائمالناري و السالح والاملخدرات اخلطري ، و واجلرائم اجلنسية، 

مقدم كمن خالل املشاركة إما  العامني مدعني للاملرشح يف ورشات عمل تدريبية وطنية وإقليمية كمدع عام، شارك و 
 .أو مشاركعروض 

يف التعليم يساهم  رتينيداة وتوباغو،القضائي لمعهد التعليم يف جملس إةار  عضوا  ، بوصفههندرسونالقاضي وما يزال 
 .يف ترينيداة وتوباغو القضائي



العدالة بالوقاية من اجلرائم و ببتمثيل ترينيداة وتوباغو يف العديد من املؤمترات الدولية املتعلقة  لقد قام املرشح أيضا
 .اجلنائية

يكون القاضي احملكمة العليا يف ترينيداة وتوباغو، يف  كقاضأيضا   منصبه احلايلويف  اسابق اعاممدعيا اء بصفته سو و  
 .العنف ضد النساء واألطفالعلق بأو قام باالةعاء يف قضايا تتقد ترأس هندرسون 

 .احملكمةبمن لغات العمل على األقل بطالقة واحد  يتحدث املرشح كما أن 
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