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 شخصي

 

.غوياين: اجلنسية  

 

 التخصص

 

.حمامي دويل، قاضي، حمامي بلدية  

 

 الدراسة

 

 ).غويانا(جامعة امللكة  •

 ).مبرتبة شرف(، بكالوريوس قانون )مبرتبة شرف(جامعة لندن، بكالوريوس اداب  •

 ).القانون الدويل(جامعة ماك غيل، ماستر قانون  •

 ).القانون الدويل(جامعة نيويورك، ماستر قانون  •

  .كلية نورمان مانلي للحقوق، رخصة التعليم القانوين •

 

 اجلوائز االكادميية

 

 ).١٩٥٩جامعة ويسكونسون، (جائزة ليونيل لوكهو التذكارية   •

 ).١٩٦٦جامعة ماك غيل، (زميل معهد القانون املقارن واخلارجي  •

  ).١٩٧٠جامعة نيويورك، (زميل مركز الشؤون الدولية  •

 

 اخلربة املهنية

 

 .قاضي يف القانون الدويل/ ناشر  •

 .القانون االقتصادي الدويل/ التعدين  •

 .قانون البحار •

 .قانون املؤسسات الدويل •

 .قانون املعاهدات •

 .القانون الدويل العام •
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  .قانون التكامل القتصادي •

 

 اجلمعيات املهنية

 

 .��� �� ا����ى ا�������� •
 .عضو املنتدى الغوياين •

 .الدويل واملقارنعضو املعهد الربيطاين للقانون  •

  .عضو اجلمعية االمريكية للقانون الدويل •

 

 االجنازات املهمة

 

 ).اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار الثالثة(شارك يف وضع املفهوم، تديد وتعزيز مفهوم املنطقة االقتصادية احلصرية  •

 ).٢٠٠٠-١٩٩٤(وضع تفاصيل بروتوكوالت و معاهدة بشأن تأسيس اجلماعة الكاريبية  •

 .شارك يف تفصيل االتفاقية املؤسسة حملكمة العدل الكاريبية و وسائل تأسيسية اخرى •

 .فصل مسودة اتفاقية تأسيس مجعية الدول الكاريبية •

 .مسؤول عن وضع مبادئ االمم املتحدة لوثائق السفر للناميبيني •

لرئيس بالنيابة للجنة السادسة ا(مسؤول عن حتديد اختصاصات جلنة األمم املتحدة للعالقات مع البلد املضيف  •

  ).، اجللسة السادسة  و العشرينللجمعية العامة لألمم املتحدة

 

 التمثيل يف املؤمترات واالجتماعات احلكومية الدولية

 

  يف اجتماعات مؤمتر االمم املتحدة للتجارة و    ) IBA(    ممثل امانة الرابطة الدولية للبوكسايت١٩٨٢ – ١٩٧٤

  سبتمرب /، مبا يف ذلك مؤمتر التفاوض بشأن الصندوق املشترك، جنيف، ايلول)UNCTAD(التنمية 

  ). ١٩٨٠(فرباير /، شباط)١٩٧٩(

  

ممثل امانة الرابطة الدولية للبوكسايت يف عدة اجتماعات جلمعيات املنتجني اليت ترعاها هيئات االمم 

   .املتحدة ذات الصلة

  

مؤمتر االمم  إقامة عالقات مع األمم املتحدة وال سيما نممثل امانة الرابطة الدولية للبوكسايت بشأ

، مبا يف ECOSOC)(  والس االقتصادي واالجتماعي)UNCTAD(املتحدة للتجارة و التنمية 

والبنك ) IMF(صندوق النقد الدويل ؛ )مقر األمم املتحدة، نيويورك(ذلك جلنة املوارد الطبيعية 
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منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ؛ )، واشنطناملقر( )IBRD(الدويل العادة االعمار والتنمية 

)UNIDO) ((جملس حكومات الدول املصدرة للنحاس ؛ )املقر، فييناCIPEC) (؛ )املقر، باريس

 ). املقر، جنيف ()UNCTAD(مؤمتر االمم املتحدة للتجارة و التنمية 

  

  فرنسا، /هولندا، غويانا/اململكة املتحدة، غويانا/كوبا، غويانا/املستشار القانوين لوفد غويانا يف غويانا  ١٩٧٤ – ١٩٧٣

  .الربازيل الثنائية للنقل اجلوي/مفاوضات غويانا

  

  .)١٩٧٤كوناكري، (املستشار القانوين لوفد غويانا، اجتماع البلدان املنتجة للبوكسايت 

  

  :  مثل غويانا يف ما يلي١٩٧٣ – ١٩٧٠

  

  .ة الوسيلة لتأسيس اموعة الكاريبية والسوق املشتركةتقدمي مسوداموعة العاملة على  •

 .جلنة األمم املتحدة للعالقات مع البلد املضيف •

 ).كولومبيا(اللجنة التحضريية للمؤمتر املتخصص لبلدان الكارييب بشأن قانون البحار  •

 ).كينغستون، جامايكا( ، )LOS(اجتماع لرابطة دول الكارييب بشأن قانون البحار  •

 ).نيويورك(ة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية ، الدورة اخلامسة مفوضي •

 ).كاراكاس( )LOS(قانون البحار  اجتماع ملسؤولني من بلدان الكارييب حول •

 ).نيويورك (يةدورة الربيعالجلنة األمم املتحدة لقاع البحار،  •

 ).مجهورية الدومينيكان(حار املؤمتر املتخصص لوزراء اخلارجية لبلدان الكارييب بشأن قانون الب •

 ).جنيف (صيفيةدورة الالجلنة األمم املتحدة لقاع البحار،  •

 ).كاراكاس(مؤمتر االمم املتحدة حول قاع البحار  •

اللجنة السادسة، دورات اجلمعية العامة لالمم املتحدة اخلامسة و العشرين و السادسة و  •

 .العشرين

  ).جنيف(لدورات الربيعية و الصيفية جلنة االمم املتحدة لقاع البحار، ا •  ١٩٦٩

 ).جنيف( جلنة االمم املتحدة لقاع البحار، الدورات الربيعية و الصيفية  •

 ).الدورة الرابعة، نيويورك( تعريف العدوان  مسألةاللجنة اخلاصة حول •

 ).نيويوركالرابعة، الدورة (املتحدة لقانون التجارة الدولية مفوضية األمم  •

 ).ة، نيويوركثانيالدورة ال( تعريف العدوان  مسألةاللجنة اخلاصة حول •

 )فيينا، الدورة الثانية(مؤمتر االمم املتحدة حول قانون املعاهدات  •

 .اللجنة السادسة، الدورة الرابعة  و العشرين للجمعية العامة لالمم املتحدة •
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  ).فيينا، الدورة االوىل(مؤمتر االمم املتحدة حول قانون املعاهدات  •  ١٩٦٨

 .لجنة السادسة، الدورة الثالثة  و العشرين للجمعية العامة لالمم املتحدةال •

 ).كيتو( القانون الدويل حولاحللقة الدراسية اإلقليمية لألمم املتحدة  •

 ).يوليو/متوز/ يونيو /جنيف حزيران( تعريف العدوان  مسألةاللجنة اخلاصة حول •

 ).بعثة األمم املتحدة لناميبيا(جلنوب غرب افريقيا  مفوضسفري مبعوث فوق العادة و •

  )نيويورك(اللجنة السادسة، الدورة الثانية و العشرين للجمعية العامة لالمم املتحدة  •  ١٩٦٧

 . األمم املتحدة لناميبياجملس •

  

 
  متخصص يف املداخالت يف املؤمترات واالجتماعات غري احلكومية

  

 ).١٩٧١ و ١٩٧٠مالطة، (ر قانون البحا اىل السالم  يف البحار حول لدعوةا ،مناظر ١٩٧٠

سانتا باربرا، كاليفورنيا، (مناظر، دستور احمليطات، مركز دراسة املؤسسات الدميوقراطية  ١٩٧١

١٩٧١.( 

  ).١٩٧٢بنسيلفانيا، (مناظر، مؤمتر حول مصري احمليطات، جامعة فيالنوفا 

  ).١٩٧١ياوندي، الكامرون، (مشارك، ندوة االمم املتحدة حول التمييز العنصري 

  ).١٩٧٢مالطا ( اىل السالم  يف البحار لدعوةظر، امنا

  

  ).١٩٧١كاراكاس، فرتويال، (مشارك، ورشة عمل اخلليج و الكارييب حول قانون البحار  ١٩٧٢

سان دييغو، كاليفورنيا، (مناظر، حرية البحث العلمي يف احمليطات، مركز الشؤون البحرية 

١٩٧٢.(  

  ).١٩٧٣يالند، جامعة رود ا(مناظر، مؤمتر حول قانون البحار 

  

 املعين باالنفصال عن اللجنة القضائية كومنويلث دول الفريق اخلرباء لوزراء العدل يفعضو،   ٢٠٠٢/٢٠٠٣

  .التابعة لس امللكة اخلاص
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  التاريخ الوظيفي

  

  الوظائف الدائمية

  

 ٢٠٠٥فرباير /شباط

   حاليا-

   .قاضي، حمكمة عدل الكارييب

  

يناير /كانون الثاين

  ٢٠٠٥ حىت ٢٠٠٣

  ).CARICOM(مدير، وسيلة الصياغة التشريعية للجماعة الكاريبية و السوق املشتركة 

اجلماعة الكاريبية و السوق أمانة ية، شعبة القانونية و التنمية املؤسس املوظف املسؤول،/املستشار العام   ٢٠٠٢ - ١٩٩٦

  ).CARICOM(املشتركة 

  

  .بيلشريك اقدم يف بوالرد، يل كالرك و كام    ١٩٩٢

  

للجماعة ، معهد القانون الكارييب واألمانة العامة كومنويلثدول اللرابطة ألمم املتحدة  اامانة   حاليا-١٩٨٤

  .استشاري يف عدة مشاريع للقانون الدويل، )CARICOM(الكاريبية و السوق املشتركة 

  

 .ئيس، جلنة اإلدارة، الرابطة الدولية للبوكسايتر ١٩٧٨

  

 .لية للبوكسايتمستشار عام، الرابطة الدو ١٩٨٠-١٩٧٤

  

  .سكرتري دائم، وزارة اخلارجية، غويانا  ١٩٧٤-١٩٧٢

  

  .مستشار قانوين، وزارة اخلارجية، غويانا ١٩٧٤-١٩٧٢

  

  .حمامي، بعثة غويانا الدائمية اىل االمم املتحدة/وزير ١٩٧٤-١٩٧٠

  

  ).ترينيداد(حماضر، كلية امللكة امللكية، جامعة جزر اهلند الغربية،  ١٩٦٥-١٩٦١
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  الوظائف التمثيلية

  

   س اللجنة السادسة، الدورة السادسة و العشرين للجمعية العامة لألمم ونائب رئيرئيس  ١٩٧١

  .املتحدة

  

  .القائم باعمال الرئيس ورئيس جلنة وثائق السفر لألمم املتحدة لناميبيا ١٩٧٠

  

  .مقرر جلنة العالقات مع البلد املضيف، الدورة السابعة و العشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  

  ةالتعاقدات االستشاري

  

  االستشارات  ) أ(

  

 برنامج ال املساعدة ) UNCTC(تقييم مركز األمم املتحدة املعين بالشركات عرب الوطنية  ١٩٨٦

  .، نيويوركUNCTCالتقنية، 

  

  .نيويورك، UNCTC، تقدمي املشورة حلكومة بنغالديش حول اتفاقات االستثمار األجنيب      

  

  صندوق  )/CARICOM (تنسيق تاسيس برنامج اجلماعة الكاريبية و السوق املشتركة ١٩٨٧

حول احلد و التحكم بتعاطي ) UNFDAC (األمم املتحدة ملكافحة تعاطي املخدرات

جلماعة ا/صندوق األمم املتحدة ملكافحة تعاطي املخدراتاملخدرات، االمانة العامةل

  .١٩٨٧الكاريبية و السوق املشتركة، 

  

  .USAIDة للتنمية العاملية تقييم مشروع حتسني العدل الكارييب، وكالة الواليات املتحد

  

تنسيق املشروع حول دراسة القانون التجاري يف بلدان اجلماعة الكاريبية، معهد القانون   ١٩٩٣يناير /كانون الثاين

  .الكارييب

  

 د البحرية مع ترينيداد وتوباغو، أمانةتقدمي املشورة حلكومة غرينادا حول ترسيم احلدو  ١٩٩٣يوليو /متوز

  .، لندنويلثكومندول الرابطة 
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  .تقدمي املشورة جلماعة دول الكارييب بشأن القضايا القانونية الدولية

  

  الدراسات  ) ب(

  

 خطة عمل للتعاون : دراسة اجلوانب املؤسسية والقانونية جلمعيات املنتجني ١٩٧٧

  .األمم املتحدة/االقتصادي

  

   حول ورشة عمل ملركز األمم املتحدة املعين بالشركات عرب الوطنية االوراق لإعداد ١٩٨١

  .غان UNCTC التنظيم والتفاوض مع الشركات عرب الوطنية،

  

  بشأن السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث االوراقإعداد ١٩٨٣

)UNITAR(بوينس ايرس، االرجنتني ،. 

  

انة اجلماعة الكاريبية و دراسة يف عملية صنع القرار يف اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة، أم  ١٩٨٥

  .السوق املشتركة

  

دراسة عن تشريعات العقاقري اخلطرة يف بلدان اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة، أمانة اجلماعة   ١٩٨٦

  .الكاريبية والسوق املشتركة

  

كة، أمانة ة والسوق املشترحتليل اإلطار التشريعي واملايل لصناعات التعدين يف بلدان اجلماعة الكاريبي  ١٩٩٠

  .، لندنكومنويلثدول الرابطة 

  

  .حتليل التشريعات البيئية يف رابطة امم بلدان البحر الكارييب، معهد القانون الكارييب  

  

لتشريعات املتعلقة بالبيئية يف مونتسريات، مشروع منظمة األغذية احتليل للمياه والغابات و   ١٩٩١مارس /اذار

  .سوق املشتركةللرابطة دول الكارييب وا يةخطةعمل الغابات االستوائ/والزراعة

تشرين 

نوفمرب /الثاين

١٩٩٢  

، مشروع منظمة األغذية باربودا/انتيغوالتشريعات املتعلقة بالبيئية يف احتليل للمياه والغابات و 

  .سوق املشتركةللرابطة دول الكارييب وا خطةعمل الغابات االستوائية/والزراعة
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-اغسطس/حزيران

 سبتمرب/ايلول

١٩٩٢  

، مشروع منظمة األغذية غرينادالتشريعات املتعلقة بالبيئية يف احتليل للمياه والغابات و 

  .سوق املشتركةللرابطة دول الكارييب وا خطةعمل الغابات االستوائية/والزراعة

تشرين 

نوفمرب /الثاين

١٩٩٢  

، مشروع منظمة غرينادينسانت فنسنت و لتشريعات املتعلقة بالبيئية يف احتليل للمياه والغابات و 

  .سوق املشتركةللرابطة دول الكارييب وا خطةعمل الغابات االستوائية/األغذية والزراعة

تشرين 

نوفمرب /الثاين

١٩٩٢  

حتليل حلقوق التأسيس وتوفري اخلدمات يف مجاعة الكارييب و السوق املشتركة، أمانة مجاعة 

  .الكارييب

  

  .، روما)FAO(، منظمة االغذية و الزراعة ية لرابطة الكارييبدراسة حول منطقة اقتصادية حصر  ١٩٨٩

  

  صياغة املعاهدات  )ج(

  

  تفصيل دستور مجعية منتجي املوز من افريقيا و الكارييب و احمليط اهلادئ، امانة افريقيا و  ١٩٧٩

  .مؤمتر االمم املتحدة للتجارة و التنمية/الكارييب و احمليط اهلادئ

  

ماعة الكاريبية جلجماعة الكاريبية و السوق املشتركة، امانة ا للاتفاقية ملنطقة اقتصادية حصريةصاغ   ١٩٨٨/١٩٨٩

  .و السوق املشتركة، منظمة االغذية و الزراعة، روما

  

  .شارك يف صياغة معاهدة جاغواراموس  ١٩٧٣

  

   .ريبية و السوق املشتركةماعة الكاجل، امانة ا٩ – ١صاغ معاهدة جاغواراموس املنقحة، بروتوكول   ٢٠٠٠-١٩٩٤

 
  .ماعة الكاريبية و السوق املشتركةجلامانة ا، صاغ املادة التأسيسية لرابطة دول الكارييب    ١٩٩٤

  

  .ماعة الكاريبية و السوق املشتركةجل، امانة اصاغ إعالن العمل و مبادئ العالقات الصناعية    

  

  .ل االمن االجتماعيصاغ اتفاقية اجلماعة الكاريبية و السوق املشتركة حو    
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  .صاغ دستور الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث    ١٩٩٥

  

صاغ االتفاق املتعلق مبقعد حمكمة العدل الكاريبية ومكاتب اللجنة االقليمية للقضاء و اخلدمات 

  .القانونية

  .اللجنة االقليمية للقضاء و اخلدمات القانونيةصاغ ضوابط 

  

  . لصندوق االستثمار الكارييبة التأسيسيةصاغ املاد

  

اللجنة االقليمية للقضاء و و صاغ بروتوكول بشأن امتيازات وحصانات حمكمة العدل الكاريبية 

  .اخلدمات القانونية

  

  .ماعة الكاريبية و السوق املشتركة محاية العدالة االقليميةجلصاغ اتفاقية ا    ١٩٩٦

  

  ).القضاء االصلي(ية صاغ قوانني حمكمة العدل الكاريب    

  

  .ملوظفي االحتاد الكارييب لالتصاالت السلكية والالسلكيةضوابط صاغ ال    ١٩٩٧

  

  .صاغ الدستور للمنظمة الكاريبية اإلقليمية للمواصفات واجلودة    ١٩٩٨

  

  .صاغ اتفاقية تأسيس املركز الكارييب لتغري املناخ    ٢٠٠٠

  

  .جماعة الكاريبية و السوق املشتركةل لواصفات واجلودةاإلقليمية للم صاغ اتفاقية تأسيس املنظمة    

  

جماعة لل صاغ االتفاقية املنقحة لتأسيس مجاعة الكارييب مبا يف ذلك السوق واالقتصاد الواحد

  .الكاريبية و السوق املشتركة

  

  .ي حملكمة العدل الكاريبيةئصاغ اتفاقية تأسيس الصندوق االمنا

  

  .جماعة الكاريبية و السوق املشتركةل لصيد األمساكصاغ اتفاقية تأسيس آلية     ٢٠٠١
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    الصياغة التشريعية  )د(

  

  ).قضاء االستئناف ( يف صياغة قوانني حمكمة العدل الكاريبيةاشترك    ١٩٩٦

      

  ).القضاء االصلي( قوانني حمكمة العدل الكاريبية  يف صياغةاشترك    

  

  .جماعة الكاريبية و السوق املشتركةل لعدل اإلقليميال  يف صياغة منوذج مشروع قانون محايةاشترك    ١٩٩٧

      

  .محاية املستهلك/ يف صياغة مشروع قانون  املنافسة العادلةاشترك    ٢٠٠١

  

  .جماعة الكاريبية و السوق املشتركةلل  يف صياغة قانون بشأن الدعم ومكافحة اإلغراقاشترك    ٢٠٠٢

  

  ).حركة العوامل (شارك يف صياغة مشروع قانون اجلماعة الكاريبية    

  

  ).املعاهدة املنقحة(مشروع قانون اجلماعة الكاريبية     ٢٠٠٣

  

  .حتويل سند الصندوق االمنائي حملكمة العدل الكاريبية    

  

  املنشورات

  

  الدراسات

  

 .٢٠٠٤شركة نشر القانون الكارييب احملدودة، كنكستون، ، "امتام دلئرة االستقالل: حمكمة العدل الكاريبية" •

 شركة نشر القانون الكارييب احملدودة، كنكستون،، "الوسائل الساسية: جلماعة الكاريبية و السوق املشتركةنظام ا" •

٢٠٠٣.  

 .١٩٩٩، ماعة الكاريبية و السوق املشتركة جل ا، امانةما هي؛ ماذا تفعل: حمكمة العدل الكاريبية" •

 ،١٩٩٢-١٩٩١، معهد القانون الكارييب، "القوانني البيئية لرابطة دول الكارييب" •

 .١٩٩١أمانة الكومنويلث، لندن، ، "إطار العمل التشريعي واملايل لصناعات التعدين يف رابطة دول الكارييب" •

 .١٩٨٧ الكاريبية و السوق املشتركة ، ماعةجل امانة ا،"مشكلة تعاطي املخدرات يف رابطة دول الكارييب " •

 .١٩٨٤، عة جامعة اوكسفوردمطب، "القانون والسياسة العامة جلمعيات املنتجني " •
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 .١٩٨١نشرة املعادن، ، "يتاوقائع املؤمتر الدويل للبوكس " •

 .١٩٧٧االمم املتحدة، ، "اجلوانب املؤسساتية و القانونية جلمعيات املنتجني " •

 ).قيد التحضري(، "شرح املعاهدة املنشئة جلماعة الكارييب " •

  

  املقاالت

  

 الد ،جلمعية الدولية للبوكسايتا  الفصليةراجعةامل " عية الدولية للبوكسايت للجماجلوانب املؤسساتية و القانونية" •

 .١٩٧٦، ١االول، رقم 

سيتهوف، . و. ، االكتاب السنوي الكارييب عن العالقات الدولية، "سورينام يف القانون الدويل/ غويانامنازعات" •

١٩٧٦. 

 الد الثاين، ،جلمعية الدولية للبوكسايتا  الفصليةراجعةامل " ، "سلطة الشركات عرب الوطنية و احلكومات الوطنية" •

 . ١٩٧٧، ١رقم 

 .١٩٧٧سيتهوف، . و. ، االكتاب السنوي الكارييب عن العالقات الدولية، "السلطة الدولية لقاع البحار" •

 .١٩٨١نشرة املعادن، ، "وقائع املؤمتر الدويل للبوكسايت: حتويل التقنية يف صناعة البوكسايت" •

، نشرة املعادن، "وقائع املؤمتر الدويل للبوكسايت: دل املعلومات بني البلدان املضيفة و الشركات عرب الوطنيةتبا" •

١٩٨١. 

، ١، رقم ٧٠، الد )االمم املتحدة(، مراجعة الكتب، منتدى املوارد الطبيعية "مشاريع التعدين يف البلدان النامية" •

١٩٨٣. 

 .١٩٨٢عة الفصلية للقانون الدويل و املقارن، لندن، ج، املرا "حل الرتاعات يف مجعيات املنتجني" •

 .١٩٨٥، ١، رقم ٩، الد )االمم املتحدة(، منتدى املوارد الطبيعية "عقود بيع البوكسايت طويلة االمد" •

، ١م  الد الثامن، رق،جلمعية الدولية للبوكسايتا  الفصليةراجعةامل " ، "احلقيقة و اخليال: الصندوق املشترك" •

١٩٨٢ . 

ابريل /، نيسان٣، الد الثاين عشر، رقم مراجعة قانون ساندييغو، " املراوغمجاعاال: املنطقة االقتصادية احلصرية" •

١٩٧٥. 

، ١، رقم ١٤، الد)جامعة بورتو ريكو(الدراسات الكاريبية ، "اجلوانب املؤسساتية و القانونية جلماعة الكارييب" •

 .١٩٧٤ابريل /نيسان

جامعة بورتو (مشروع الدراسة الكاريبية  " البحري او املنطقة االقتصادية ذات السلطة القضائية احلصريةالوقف" •

 .١٩٧٤ابريل /، نيسان١، رقم ١٤، الد)ريكو

 .١٩٧٢مطبعة جامعة فيالنوفا، ، "مصري احمليطات: مناقشة احمليطات يف االمم املتحدة" •
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، جامعة مالطا امللكية، اجتماع الدعوة اىل السالم يف البحار: قائع الو يف،"منظور بلد نامي: نظام للمحيطات" •

١٩٧٢. 

 .١٩٧١يونيو /حزيران-ابريل/، نيسان)االمم املتحدة(العدالة املوضوعية ، "التحدي و الرد: ناميبيا" •

 .٢و ب) ٢١ (٢١٦/٣وثييقة االمم املتحدة س و ، "الرد الغوياين: التمييز العنصري" •

 .١٩٨٦كنكستون،  وقائع مجعية قانون الكومنويلث، يف، "عرب الوطنيةطنية من الشركات محاية احلكومات الو" •

 .٣٧/٨ارقام ، "املنظور الكارييب: كل تعاطي املخدرات يف رابطة دول الكارييبامش" •

قيد (، استعراض القانون التجاري، معهد القانون الكارييب "ماعة الكاريبية و السوق املشتركةجلانظام مؤسسة " •

 ).لنشرا

ماعة الكاريبية و جلمنظور ا، "االثار القانونية-جماعة الكاريبية و السوق املشتركةل لالواحداالقتصاد والسوق " •

 .١٩٩٥يونيو /حزيران، ٦٥السوق املشتركة، رقم 

ماعة الكاريبية و السوق جلمنظور ا، "١٩٧٣ منذ العام يةاتالتطورات املؤسس: إعادة النظر يف تشاغواراماس " •

 .١٩٩٥يونيو /حزيرانشتركة، امل

، ناشري يان راندل احملدودة، هول. كعملية التكامل الكارييب، ، يف "القانون الدويل و محاية الدول الصغرية" •

٢٠٠٧. 

يونيو /حزيران، ماعة الكاريبية و السوق املشتركةجلمنظور ا، "اعادة اهليكلة لاللفية اجلديدة: اجلماعة الكاريبية" •

١٩٩٨.  

، امانة اجلماعة الكاريبية، "ار املترتبة على االستثمار يف حمكمة العدل الكاريبية مع القضاء األصليبعض اآلث" •

٢٠٠٠. 

. ك، جماعة الكاريبية و السوق املشتركةل لالسوق واالقتصاد الواحد يف ،"التحدي و الرد: حمكمة العدل الكاريبية" •

 .٢٠٠٣هول، ناشري يان راندل احملدودة، 

 .٢٠٠٢، ماعة الكاريبية و السوق املشتركةجل ا، امانة"التصور و الواقع: الكاريبيةحمكمة العدل " •

 عشر حول القانون الدويل برعاية ة الثالث احللقة الدراسيةورقة قدمت يف، "القضاء االصلي حملكمة العدل الكاريبية" •

 .٢٠٠٢اغسطس / اب١٩اللجنة العدلية للدول االمريكية ملنظمة البلدان االمريكية، ريو دي جانريو، 

جماعة الكاريبية و السوق ل لالسوق واالقتصاد الواحد ، يف"حمكمة العدل الكاريبية يف التنمية االقتصادية االقليمية" •

 .٢٠٠٧هول، ناشري يان راندل احملدودة، . ك، املشتركة

ورقة ، " الوطيندوداحل اء تتعدى بسلطة قضكمها االقليميةا حمعتمتاآلثار املترتبة على سيادة الدول األعضاء اليت ت " •

 املعين باالنفصال عن اللجنة القضائية التابعة لس امللكة  دول الكومنويلثفريق اخلرباء لوزراء العدل يفاىل قدمت 

 .٢٠٠٣يونيو /، حزيراناخلاص

قانون الدويل برعاية ورقة قدمت يف احللقة الدراسية الثالثة عشر حول ال، "تكامل احملاكم الفوق الوطنية و االقليمية" •

 .٢٠٠٢اغسطس / اب١٩اللجنة العدلية للدول االمريكية ملنظمة البلدان االمريكية، ريو دي جانريو، 
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نشأت و تطور -جماعة الكاريبية و السوق املشتركةل ل الواحداالقتصاد السوق و يف" معاهدة جاغواراموس املنقحة" •

 .٢٠٠٧ندل احملدودة، كنكستون سانغ، ناشري يان را-أ-تشاك. هول و م. كاملرض، 

التعاون : اجلماعة الكاريبية يف مرحلة انتقاليةيف " االبتكار يف جمال التعاون الوظيفي: حمكمة العدل الكاريبية" •

 .٢٠٠٨سانغ، ناشري يان راندل احملدودة، كنكستون -أ-تشاك. هول و م.  ك،الوظيفي كمحفز للتغيري

ت الدولية، التحكيم والوساطة يف العالقات بني دول افريقيا و الكارييب  املنازعافصل  هات اجلديدة يفجوتلا" •

 .٨٣، صفحة ٢٠٠٨احتاد للتحكيم الدويل، ناشري ماكو ، "احمليط اهلادئ و االحتاد االورويبو

 يف ،" و القطاع اخلاصجماعة الكاريبية و السوق املشتركةل ل الواحدسوق و االقتصادال ، حمكمة العدل الكاريبية" •

 .٢٠٠٧هول، ناشري يان راندل احملدودة، . ك، جماعة الكاريبية و السوق املشتركةل للسوق واالقتصاد الواحدا

هول، ناشري يان راندل احملدودة، . ك ما بعد البقاء،-يف اجلماعة الكاريبية، "ساتعديل معاهدة تشاغوارام" •

 .٢٠٠١كنكستون 

هول، ناشري يان . كما بعد البقاء، -اجلماعة الكاريبية، يف "يةتاالتطورات املؤسس: إعادة النظر يف تشاغواراماس " •

 .٢٠٠١راندل احملدودة، كنكستون 

هول، ناشري . كما بعد البقاء، -اجلماعة الكاريبية، يف " و االلفية اجلديدةماعة الكاريبية و السوق املشتركةجلا"  •

 .٢٠٠١يان راندل احملدودة، كنكستون 

ديسمرب /، كانون االول٤، رقم ٣٣الد نشرة قانون الكومنويلث، ، "ل الصغريةاملعاهدات الفردية و الدو" •

٢٠٠٧. 

 ٢٤رخ ، قدمت يف حمكمة جامايكا العليا اىل القضاة املوقرون بتا"الترابط بني اجلماعة و قوانني املنافسة الوطنية" •

 ).هانشرسيتم  (٢٠٠٧اوكتوبر /تشرين االول

الد نشرة قانون الكومنويلث، ، "ماعة الكاريبية و السوق املشتركةجلطبيق معاهدة ااالثار القانونية و الدستورية لت" •

 .٢٠٠٩مارس /، اذار١، رقم ٣٥

، ٢٠٠٩قدمت يف معهد برانديز اىل مؤمتر القضاة الدوليني ، "حل اخلالفات بني الدول يف حمكمة العدل الكاريبية"  •

 .٢٠٠٩يناير /ثاين كانون ال٨-٥ميناء اسبانيا، ترينيداد و توباغو، 

  يفقدمت يف الندوة الربملانية اإلقليمية، " جتربة تعليمية للمحكمة اجلنائية الدولية؟:حمكمة العدل الكاريبية" •

، باراماريبو، سورينام ٢٠٠٨يونيو / حزيران٧دور احملكمة اجلنائية الدولية، : و، العدالة الدولية و االمنباراماريب

 ).سيتم نشرها(

  

*** 


