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  التفاصيل الشخصية

  ، حمامي ساميكارمونا أكويناس توماس القاضي أنتوينفضيلة       :االسم

  1953مارس / آذار7    :تاريخ امليالد

  متزوج    :احلالة الزواجية

  توباغومواطن من ترنيداد و      :اجلنسية

  التعليم

  )بدرجة شرف(بكالوريوس يف اآلداب        1973-1977 

  .علوم السياسية، جامعة جزر اهلند الغربية، مونا، جاميكااللغة اإلجنليزية وال        

  

  )بدرجة شرف(بكالوريوس يف القانون        1978-1981

  ، كايف هيل، باربايدوسجامعة جزر اهلند الغربية        

  

  شهادة التعليم القانوين       1981-1983

  .توباغوترنيداد وكلية سري هيو جودينغ للقانون، سانت أوغوستني،         

  

  ). نتيجة دمج مهنة احملاماة(شهادة االلتحاق بصفة حمامي يف القانون         1986

  

   –نوفمرب / تشرين الثاين28

   برنامج املساعدة يف تدريب يف التحقيقأساليب على نظرة عامة"  يفتدريسشهادة   1988ديسمرب / كانون األول9

  .، دومينيكاملتحدةلواليات الالعدل  وزارة رعاية حتت ،الدوليةالتحقيقات اجلنائية 

  
      –نوفمرب / تشرين الثاين27 

  املضادة جلرائم  تدابري الفعالة الحولالثانية  الندوة اإلقليمية" يف تدريسشهادة   1989ديسمرب / كانون األول8
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 املتحدة  لألممأمريكا الالتينية رعاية معهد حتت العدالة اجلنائية إدارة  وحتسنياملخدرات

  .، كوستاريكاخوسيه، سان اجلاحننيلة معام واجلرائم ملنع

  

وزارة  لدى قوانني املخدرات إدارة إنفاذ اليت أجرا القضائية الندوةيف  تدريس شهادة   1990أبريل /نيسان
 .ترينيداد ين،ابورت أوف سب، املتحدة العدل يف الواليات

 
  املضادة جلرائم تدابري الفعالةلا حول اإلقليمية الثالثة يف الندوة تدريس شهادة    1990يوليو / متوز16-27

 املتحدة أمريكا الالتينية لألمم رعاية معهد حتت العدالة اجلنائية إدارة املخدرات وحتسني

  .، كوستاريكاخوسيه، سان اجلاحننيمعاملة و

  
، يةالفرنس والسفارة الوطين وزارة األمن حتت رعاية غسل األموال ندوة مشاركة يف شهادة   1993مارس / آذار2-4

  .ترينيداد بورت أوف سباين،
  

 السالئف حركة السيطرة على بشأن متعددة اجلنسيات ندوة تدريبية مشاركة يف شهادة  1993مارس / آذار18-21
إدارة  "و "كية ملكافحة تعاطي املخدراتيرجلنة البلدان األم" حتت رعاية الكيميائية واملواد

شرطة اخليالة "و  "واجلرائم ين باملخدراتاملع مكتب األمم املتحدة"و " مكافحة املخدرات
 .ترينيداد ين،ابورت أوف سبحكومة ترينيداد وتوباغو، و "امللكية الكندية

   
 مصادرة أرباح ؛ضمن أمور أخرى، مبا يف ذلك التدريبية اإلقليمية يف الندوة تدريس شهادة  1993نوفمرب / تشرين الثاين22-26

 املخدرات، التشريعات املتعلقة باملتحدة وكندا ةاململك يف التطبيق العملي املخدرات،
أموال مصادرة و؛ تعقب منطقة البحر الكارييب ومدى انطباقه على األموال سلوغ
 كلية حتت رعاية فعلية،قضايا دراسة  غري املشروعة إىل جانب املخدراتممتلكات و

، ملكافحة املخدراتاملتحدة األمم برنامج دوس، ويبرباالغربية،  جزر اهلند ، جامعةاحلقوق
  .جامايكاكينغستون، 

  
   –أبريل / نيسان25
مكافحة  إدارة برنامج تدرييب نظمتهيف  مكافحة املخدرات قانون تدريس يف شهادة   1994مايو / أيار6

بشأن  العدل يف الواليات املتحدة مع وزارة بالتعاون امليداين يف ميامي القسميف  املخدرات
 االجتار باملخدرات يف التوجهات  مواضيع مثلذي يشملال الدولية أمور املخدرات
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والتعرف  ضاياالق  وإعداداالستجواباملقابالت وإجراء والرقابة املتعلقة ب واملسائل القانونية
  .ترينيداد ين،اأوف سبالصيدلة، بورت و على املخدرات

  
  نوفمرب/ تشرين الثاين21-25

للمدعني  مصادرة األصولعلى تدريب  ال يفورشة عملو" تابعةامل"يف  تدريس شهادة   1994
برنامج الغربية و جزر اهلندجامعة  وكلية احلقوق حتت رعاية احملليني واحملققني العامني

 ين ،اأوف سببورت ، املخدرات  على مكافحةالقانوين للتدريببربادوس واألمم املتحدة 
  . ترينيداد

  
بورت أوف  الفرتويلية،السفارة ، بيلو اندريس معهديف  باللغة األسبانية دورة دراسية   1993-1994

  .ترينيداد سباين ،
  

  –أكتوبر / تشرين األول31
 املتصلة جرائم غسل األموال على متعددة اجلنسيات ندوة تدريبية  يفتدريس شهادة   1995نوفمرب /تشرين الثاين

حتت  القضية دادوإع، والتحقيق فيها املتعلقة اواجلرائم  باالجتار غري املشروع باملخدرات
، وجامعة نورث كاروالينا ومبربوكالدول األمريكية ومنظمة  احلكومة الفرنسية رعاية
  .مارتينيك، دي فرانس فورت

  

  خربة العمل

  . وتوباغو لترينيداد يف احملكمة العليا قاضي احملكمة العليا   حىت اآلن – 2004
  

 السابقة، ليوغوسالفيا اجلنائية الدولية  احملكمةيف) مكتب املدعي العام(، االستئناف حمامي   2004 -2001
  .وتانزانيا يف أروشا رواندا اخلاصة باجلنائية الدولية واحملكمة، هولندا الهاي

 

  ). سيلك (–" حمامي سامي"ح صفة منِ   2002
  
  . مدير النيابة العامة باإلنابة  1999سبتمرب /أيلول-أغسطس/آب
  

  .مةنائب مدير النيابة العا   1995-1999
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  .مساعد مدير النيابة العامة   1994-1995
  

  .حمامي دولة سامي   1989-1994
  

  . حمامي دولة أول، حمامي دولة ثاين، حمامي دولة ثالث   1983-1989
  

 يف وطينعلى املستوى ال  ممتحن- ينالف فرناندو سان معهد حماضر يف القانون التجاري يف   1983-1985
  .رينيداد وتوباغو، تترينيداد لالقانون التجاري

  
 جزر اهلند، جامعة قسم احلكومة  يف، ومدرس ساميوالعلوم اللغوية قسم اللغة حماضر يف   1981-1885

  .  أوغستني، ترينيدادالغربية، سانت
  

1977-1978   ترينيدادةالثانوي ةياحلكوم سيكو بالو مدرسة ، متخرجثاينس مدر ،.  
  

 كينغستون ، هاي سكول، جروفمريل ي سكول ونت هيوز هامدرسة سا مدرس يف   1974-1975
  .جامايكا

  
  .ترينيدادمدرس يف مدرسة فيزاباد الثانوية االجنليكانية،    1972-1973

  
  

  ميزات العمل يف صفته املهنية

  

 احملكمة اجلنائية الدولية  لدى)مكتب املدعي العام(االستئناف  كمحاميبصفته   2004-2001يناير / كانون الثاين3
االدعاء أعمال بقد قام ف، رواندا اخلاصة بالسابقة واحملكمة اجلنائية الدولية سالفياليوغو

الذين  جمرمي احلرب بشأن مكتب املدعي العام نيابة عناالستئنافات بال ادعدإبنجاح و
 جرائم حرب املدانني بارتكابالسياسيني واجلنود و وقادة املعسكرات جنراالت من تكونوا
 االستئناف من شهودكما قدم أدلة جديدة  . اجلماعيةاإلبادة ةضد اإلنساني وجرائم
  . نياملتنوعني الدولي
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مجيع  العدل يف وزير مبثابة فقد عمل النيابة العامة، ونائب مدير دولة كمحاميبصفته   1983-2001
القضايا  وقام بإجراء دعاوى االدعاء العام يف؛ االدعاءات العامة  قيامه بإجراءأثناء األوقات
وقام بإجراء دعاوى االدعاء العام ضد  العليا؛ يف احملاكم االبتدائية واحملاكم واملعقدة الكربى

الشرطة وموظفي القطاع ، ودافع عن عند االقتضاء وموظفي القطاع العام ضباط الشرطة
  .واجباتهقيامه بيف   املعاكسةاالامات ضد العام

  
العليا وحماكم االستئناف يف   االبتدائية واحملاكمقام بإجراء دعاوى االدعاء العام يف احملاكم  

حمكمة  يف  عاما12ملدة  ، ولكنه عمل حصراً تقريباًممارسته بدايةتوباغو منذ ترنيداد و
  ).الدائرة اجلنائية(االستئناف 

    
  .عند االقتضاءظهر يف احملكمة العليا وحمكمة االستئناف يف قضايا االستئناف املدنية   

  
وتقدمي ، بعمل االتصاالت إنكلترا، لندن، امللكة إىل جملس اجلنائية تئنافاتاالس ساعد يف  

  .الدولة احملامني الذين ميثلون املشورة إىل
  

  .اجلنائيةعلى الدعاوى  يف اإلشرافو مدير النيابة العامة مكتب إدارة وتنظيم ساعد يف  
  

توجيههم،  هلم ووالتدريب وتقدمي املشورة املوظفني األتباع املختصني، أشرف على  
 أنه أي، مدير االدعاء العام يف مكتب حمامي الدولة من 30شرف على ما يقرب من وأ

  .الدولة الكبار وحمامي الدولة يحماممدراء االدعاء العام و ساعد
  

  . قام بإعداد وصياغة لوائح االام والتدقيق يف صحتها  
  

  .  لالدعاء العامئ توجيهيةمبادالدعاءات الدولة بشكل قام بإعداد قواعد السلوك   
  

  .والقضايا، واألمور القانونية املعقدة بشأن مجيع املسائل مدير االدعاء العامقدم املشورة إىل   
  

 يف القضايا اجلنائية ويف مسائل الحقتها، واإلاءمبالقضايا غري املرغوب قدم املشورة بشأن   
  .  من أجل االدعاء العام العامة  األدلةاكتفاء
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املتنازع  وطلبات إطالق السراح بالكفالة املطلوبنييف مسائل تسليم  هر بالنيابة عن الدولةظ  
  .على القوانني احلالية والتعديالت املراجعةب وأوصى .حمكمة االستئناف عليها يف

  
 أجاب على . اإلقليمية والدولية واملنظماتاهليئاتمن وإىل املساعدة الطلبات و سهل  

االختياري  اإلنسان مبوجب الربوتوكول اللجنة املعنية حبقوق املقدمة إىل ةاملعطيات القانوني
  .السياسيةاملدنية و الدويل اخلاص باحلقوق امللحق بامليثاق

  
" املخدراتمكافحة اجلرائم و وحدة"و " اخلدمات االستراتيجية مكتب"قدم املشورة إىل   

  .غسل األموالباملخدرات واالجتار  منع أعمال صدارة يف ،األمن الوطينوإىل دوائر وزارة 
  

الكحول   لتعاطياالستشارية الفنية اللجنة القانونية يف الشؤون  عن وزارةممثلكعمل   
  يف الفترة منالقانونية الفرعية لجنةلرئيس ك و، املعينة من قبل جملس الوزراءاملخدراتو

الوطنية رئيسية  ال االستراتيجية اخلطةتنفيذل واليةالللجنة  كان. 1999 إىل 1988
  . اوما بعده 1999-1995  يف الفترةللمخدرات

  
  . احلكومة أثناء الدورات التدريبية الداخليةألقى مبحاضرات حملامي  

  
ندوات  يف من مجيع الرتبالعامة ألقى مبحاضرات لضباط الشرطة واجلمارك والدوائر   

القانونية والعثرات سؤوليات ، واملالتحقيق، وأساليب فيما يتعلق بالقانون اجلنائي تدريبية
  .اجلديدة والقدمية التنفيذ الفعال للتشريعات وبشأن املقترنة ا

  
اجلنائية وأوصى  إجراء التحقيقاتعند االقتضاء، بشأن قدم املشورة إىل دائرة الشرطة، و  

منع أي األدلة، و كفاية لتحديد ملفات الشرطة استعرض . لذلكوفقاً اجلنائية باالامات
  .ءة لإلجراءاتإسا

  
الدستورية، الدعاوى واملقترحات   أعمالمن املساعدة عند اللزوم يف الناحية املدنيةقدم   

األشغال  وزارة، على سبيل املثال احلكومية األخرى الدوائر إىل  لذلكوفقاًوقدم املشورة 
بات الغا الزراعة مبا يف ذلك دوائر و وزارة العمل، و وزارة الصحة، و وزارة والنقل،

  .نيابة عنهمإدارة اجلمارك واملكوس وقام أحياناً بأعمال االدعاء العام و
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 صياغة التشريعات /استعراضيقوم بحيث  احلكومية املشترك بني الوزارات الفريق عضو يف  
ضمن أمور  ،واليتهوكانت  ،1992منذ عام  نظام العدالة اجلنائية  يفاإلسراع لغرض
 األمم  معاهدةالتصديق على  إىلأدت اليت عية واإلدارية الالزمةالتشري التدابري ، إنشاءأخرى

 واملؤثرات العقلية يف املخدرات غري املشروع ملكافحة االجتار 1988عام  املتحدة يف فيينا
  .وتوباغو  ترينيداد قبلمن
    
 وقمع االجتار منع السيطرة علىبشأن  الفرتوي/توباغوترينيداد وبني   املختلطةلجنةالعضو   
  .1999إىل  1990 من العقلية واملؤثرات يف املخدرات ري املشروعغ

  
عام  العدالة من حلماية الربنامج اإلقليمي باملعينتوباغو عضو يف الفريق العامل لترينيداد و  

  .الوقت الراهن  إىل1996
  

 )اءجملس الوزرعينة من قبل امل(التشريعية  راجعة امليف جلنة مدير النيابة العامة مكتب لمثّ  
 اجلنائية جراءاتاإل  مشروع قانون؛، أيمتعددة األوجهتشريعية  قواننيتدقيق صياغة ول
 ومشروع قانون التعويض عن اإلصابات اجلنائية، ،)اإلقرار يةاتفاق( جراءات اجلنائيةاإل(

ومشروع  ومشروع قانون احلمض النووي، )تعديل( اإلجراءات اجلنائية ومشروع قانون
ومشروع ، ةرياخلط املخدراتومشروع قانون ، )التحقيق األويل( اخلطرية اجلرائمقانون 
االجتار كافحة فرقة العمل ملالسلطة املركزية وومشروع قانون  ،عوائد اإلجرام قانون

 يفاملساعدة املتبادلة مشروع قانون  و،تالكفاال قانونو ،األموالغسل باملخدرات و
  .ذات الصلة ائيةاجلن مجيع التشريعات، واملسائل اجلنائية

  
/  االتفاقيات الدولية اخلارجية حول الشؤون ووزارة النائب العام مكتب قدم املشورة إىل  

  .املعاهداتو اإلقليمية
  
  

  املشاركة يف القضايا اجلنائية اليت وردت

  يف تقارير جزر اهلند الغربية القانونية
  

) WIR (45القانونية رقم تقارير جزر اهلند الغربية  - ضد الدولة) غلني(قضية آشيب 
360  
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   WIR 439 46 رقم – ضد الدولة) مايكل(انزار وقضية 

  
  WIR 355 47 رقم – ضد الدولة) فرانكلني(قضية غونزاليس 

  
  WIR 416 47 رقم – قضية هارينارين مهراج ضد الدولة

  
  WIR 399 47 رقم – ضد الدولة رفيق سهاداث قضية

  
  WIR 419 47م  رق– قضية هوليس رامناث ضد الدولة

  
  WIR 409 47 رقم – ضد الدولة) كينيث(قضية تيزدايل 

  
  WIR 32 48 رقم – ضد الدولة) هيوبرت(قضية وليامز 

  
  WIR 412 49 رقم – قضية بوال ناندالل ضد الدولة

  
  WIR 452 50 رقم – ضد الدولة) كورت(قضية ليستر 

  
  WIR 457 50 رقم – ضد الدولة) جاميز(قضية موريف 

  
   WIR 52 رقم – يليب تشوتوالل وآخرين  ضد الدولةقضية ف

  
 قضايا بارزة

  
الربيطاين حبق قاضي احملكمة االبتدائية السامي  الكومنولث يف دولدعوى االدعاء العام الناجحة األوىل   ) أ(

مع األشغال ) 2 (سنتنيدة مل  بالسجنالعقوبة القصوىب حكم عليه: باتريك ياجيسار بتهمة الفساد
 . جملس امللكةاالستئناف و ل حمكمةمن قب، الشاقة
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 فاروق يف حمكمة االستئناف يف جزر اهلند الغربية حبق قاضي الصلح دعوى االدعاء العام الناجحة األوىل  ) ب(
 .مع األشغال الشاقة سنوات 10دة  بالسجن ملالعقوبة القصوى بحكم عليه :علي بتهمة الفساد

  
 86و  88 رقم  االستئنافني اجلنائيني – امز  ضد الدولةقضية فيليشيا كونستانتني و العريف رونتو ولي ) ت(

 ة القانونياحلججمت تقدمي . )الغربية يف تقارير قانون جزر اهلندغري واردة (توباغو ترينيداد و (1997لعام 
 لتسميمه أثناء وجوده حماولة فاشلة بعد الدولة شاهدقتل بالتآمر ل مذنبا جدو  حيثلالستئناف بنجاح

مع األشغال  سنوات 10دة العقوبة القصوى بالسجن ملبوحكم على كل منهما لدولة ا حراسةحتت 
  .الشاقة

 

 قامت ن الوحيدين الذي الناجحنياالستئنافني ، كانتايف ذلك الوقت مت متثيلهمان ا اللتالقضيتني التاليتني
أعطى مما، 1996لعام ) متنوعةأحكام ( إقامة العدل مبوجب قانونتوباغو ترينيداد و  الدولة يفما 

  .احلالتنييف كلتا  الدولة لقد مثل .يف املسائل اجلنائية حق االستئناف الدولة
  

غري  (1997 لعام 124 استئناف جنائي رقم – ضد جارفيلد تيموثي جوزيف قضية الدولة  ) أ(
مة القتل  يف  بأنه مذنبإقرارهبعد  غري احتجازي  تعهدسند وضع حتت:  )يف التقاريروارد 
 بعد مع األشغال الشاقة سنوات ةدة ثالثكم عليه بالسجن ملح؛ زوجته بنةال شروعغري امل

 .االستئناف
  
وضع . 1997 لعام 198 استئناف جنائي رقم – ضد أنتوين أمورسو سينتينو قضية الدولة ) ب(

مة القتل غري املتعمد؛  يف بعد أن وجدته احملكمة بأنه مذنب غري احتجازي سند تعهد حتت
 .االستئناف بعد مع األشغال الشاقةدة ثالث سنوات  بالسجن ملحكم عليه

 

  الندوات اليت حضرها / املؤمترات 

  بصفته املهنية

جلنة "  الذي نظمتهالقانوين التطويرمشروع  يف الدويل للخرباء يف االجتماعتوباغو ترينيداد ومثل 
 خوسيه ،، سان ألمريكيةالدول ا  منظمةمبوجب "البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات

  .1989مايو /أيار 6، كوستاريكا
  

 وتعاطي املخدرات، الدولية للمخدرات بشأن االتفاقية لمؤمتر اإلقليميتوباغو لترينيداد ومندوب 
  .1989 أبريل/ نيسان16-3 ترينيداد، بورت أوف سباين ،
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 وحتسني جرائم املخدرات ملكافحةفعالة  التدابري الاإلقليمية بشأن يف الندوةتوباغو مثّل ترينيداد و

، اجلاحننيمعاملة اجلرائم و ملنع املتحدة أمريكا الالتينية لألمم معهدرعاية  حتت العدالة اجلنائية إدارة
  .1989 ديسمرب/كانون األول 8 -نوفمرب /تشرين الثاين 27، ، كوستاريكاخوسيهسان 
ن إنفاذ القانو  دور-توباغو يف ترينيداد و) قبلحلاضر واملستا(التدابري املضادة : " اليت قدمهااملقالة
  ".الطلببرنامج لتخفيض و

  
 /وسائل اإلعالم  حول التعاون بني "عرب اهلاتفالدولية الوطنية و االستشارات"يف  عضو جلنة اخلرباء

 22، يف لعلوم الطبيةل وليامزريك  إعاملخدرات، جمم  تعاطيمنعالقطاع العام بشأن  / اخلاصالقطاع 
  .1990مايو /ارأي

  
املضادة جلرائم املخدرات  تدابري الفعالةلاإلقليمية الثالثة بشأن ا يف الندوةتوباغو مثّل ترينيداد و

املتحدة للوقاية من اجلرائم  أمريكا الالتينية لألمم رعاية معهد حتت العدالة اجلنائية إدارة وحتسني

 .1990 يوليو/ متوز27-16والعالج من 

؛ حتسني جرائم املخدرات ملكافحة األدوات الفعالة - التعاون اإلقليمي والدويل : "ها اليت قدماملقالة
  ."العدالة اجلنائية إدارة

  
 ومعاملة اجلرمية ملنع املتحدة الثامن لألمم يف املؤمترتوباغو ترينيداد و مجهوريةممثل حكومة و مندوب
 .1990، سبتمرب/ أيلول7 -أغسطس / آب27 كوبا،، هافانا، اجلاحنني

  
مكافحة   إدارةلواليات املتحدة، لالعدل اليت أجرا وزارة الدولية القضائية يف الندوة مندوب

  .1990أبريل، /، نيسانسباين ، ترينيداد، بورت أوف املخدرات
  

وبشأن اجلرمية   ملنعبني احلكوماتالعامل  يف الفريقتوباغو ترينيداد و مجهوريةممثل حكومة و مندوب
  .1991 أغسطس/ آب9 – 5، النمسا فيينا، فيينا الدويل،  مركزاجلنائية، العدالة نظام

  
اجلرمية  ملنعبني احلكومات املتحدة  األمم يف مؤمترتوباغو ترينيداد و مجهوريةممثل حكومة و مندوب

  .1992، فرنسا، باريس، اجلنائيةنظام العدالة و
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 كينغستون ، ،األموالكافحة غسل مل الكاريبية ورشة العمل يفتوباغو حكومة ترينيداد و مثّل
 .1992مايو / أيار28 - 26، جامايكا

 
سؤولني ملمن أجل اكافحة املخدرات ملالتعاون القضائي التدريب و بشأنيف الندوة اإلقليمية  مندوب

رعاية ، حتت البحر الكارييب يف منطقة الفرنسية واللغة اإلنكليزية يتحدثون اللغة  العدالة الذين جماليف
 كانون 17 - 15، مارتينيك، دي فرانس للمخدرات، فورت املتحدة للمراقبة الدولية امج األممبرن

 .1992ديسمرب /األول
  

 والسفارة توباغوترينيداد واألمن الوطين ل وزارة حتت رعاية  غسل األموالحولندوة  يف مندوب
  .1983مارس /آذار 4 - 2، ين، ترينيداداسبالفرنسية، بورت أوف 

  
 مكتب حتت رعايةتوباغو ملوظفي القطاع العام يف ترينيداد و اإلنسان برنامج حقوق حماضر يف
  .1993أبريل / نيسان20-19، ترينيداد، الشؤون القانونية، بورت أوف سبني ووزارة النائب العام

  
البلدان جلنة  حتت رعاية الكيميائية السالئف واملواد ملراقبة التدريبية الدولية يف الندوة مسهل / حماضر

  .1993مايو / أيار21 - 18، ترينيداد ملكافحة تعاطي املخدرات، بورت أوف سبني، األمريكية
  

واملواد الكيميائية راقبة السالئف اإلدارية مل /القانونية  واإلجراءات التشريع: "املقالة اليت قدمها
  ".األساسية

  
، العدالة اجلنائية برنامج أمور أخرى،، ضمن  تتناولغسل األموالحول  يف ورشة عمل مندوب

 5 -3 ترينيداد ، ين،اأوف سب، بورت  بني الدول، واملساعدة املتبادلةالتجريد/ صادرة قوانني املو
  .1994 مايو/أيار

  

، بورت االجتماع الوزاري  يف العمل املايل الكارييبيق فريفتوباغو ترينيداد و حكومة ممثل/  مندوب
  .1995مايو /أيار 25 - 24، ين ، ترينيداداسبأوف 

  : املتحدة األمم يف اجتماعات وتوباغو حكومة ترينيداد مندوب / ممثل
  

 30-12، نيويورك، األمم املتحدة ،)الثانية اجللسة( حمكمة جنائية دولية إلنشاء التحضريية اللجنة
  .1996أغسطس /آب
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بإنشاء  لتحضريية املعنيةا املتحدة جلنة األمم يف اجتماعات وتوباغو حكومة ترينيداد مندوب / ممثل
  .1997فرباير / شباط21-11، نيويورك، ، األمم املتحدة)جلسات(جنائية دولية  حمكمة

  
جنائية  حمكمة آليات لتطوير إقليمية حول يف ورشة عملتوباغو ترينيداد و حكومة ممثل/  مندوب
العمل على املستوى جل الربملانيون من أ ووتوباغو حكومة ترينيداد يف رعايتها كل من، شارك دولية
  .1998مايو /أيار 15- 14 ،ترينيداد ،اينبورت أوف سب، العاملي
الربنامج  بالعامل املعين للفريق الثالث يف االجتماعيف توباغو ترينيداد و حكومة ممثل/  مندوب
  .1999يناير / كانون الثاين27 - 26، سباين، ترينيداد، بورت أوف العدالة حلماية اإلقليمي

  
حتت  اإلقليمي قضاة احملاكم االبتدائية يف مؤمتر توباغو وحكومة ترينيداد حكومة نيابة عن قبمرا

، بورت أوف  واجلرائمخدراتمكتب األمم املتحدة املعين باملالغربية و جزر اهلند جامعة رعاية
  .1999 يناير/كانون الثاين 29-24، ين، ترينيداداسب

  
 ملنطقة البحر الكارييب  بني احلكوماتاإلقليمي يف املؤمترو توباغترينيداد و حكومة ممثل/  مندوب

بدون  ال سالم" منظمة حتت رعاية اجلنائية الدولية، النظام األساسي للمحكمةتوقيع والتصديق على لل
  .1999مارس /آذار 17-15توباغو، و ترينيدادأوف سباين، ، بورت النائب العام ووزارة" عدالة

  

العدل يف دول الكومنولث حول  وزراء اجتماع/يف مؤمترتوباغو رينيداد وت من قبل مستعرض / ممثل
  .ترينيداد بورت أوف سباين، ،1999 مايو/ أيار7-3اجلنائية الدولية،  احملكمة

 

 االتصاالت املهنية األخرى
  
   منطقةيف معاجلة املخدرات حماكمتأسيس وتوطيد " حماضر يف/مستعرض     2011فرباير / شباط2-6
  .جامايكا باي، مونتيغو، "جهد مجاعي :ارييبالك         
  

  :اليت قدمها املقالة .ألطباءية لنوباجل للجمعية الطبية اللقاء الشهري حماضر زائر يف      1983-1999
  ".املسؤوليات القانونية للطبيب"
  

  حول اجلرمية، الطفل: "حماضر زائر يف مأوى سانت دومينيك لألطفال، بلمونت
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  . سباين، ترينيداد، بورت أوف "واتمع
  

مدرسة فايزباد االجنيلية : احتفاالت التخرج يف املدارس التاليةخطيب الكلمة الرئيسية يف 
مدرسة آنتسي مدرسة برينسيس تاون العليا الشاملة، مدرسة بالو سيكو الثانوية، الثانوية، 

زباد رسة فايمدميموريال االبتدائية للبنات، سان فريناندو، مدرسة بالو سيكو احلكومية، 
ريانية، مدرسة وودالند اهلندوسية، مدرسة روسيالك اهلندوسية االبتدائية، مدرسة الربزبيت

  . إيرين احلكومية االبتدائية
  

تعليم العايل املعهد الوطين لل اليت يقدمها  األقراناملستشارين تدريب دورة حماضر يف
 /الطلب ، املخدراتريعات ، تشضمن أمور أخرى،  بشأنالتكنولوجياوالعلوم و والبحوث
  .، ترينيدادالطيب وليامزريك إجممع ، "القانونإنفاذ والتقليص 

  
  .، ترينيدادكوفا، ترينيداد جنوب الثانوية يف املدارسديري  ملندوة حماضر يف

   
  .ترينيداد،  وتوباغو التخلف العقلي لترينيداد جملسعضو سابق يف و املستشار القانوين 

  
  .جزر اهلند الغربيةاالجنليكانية، ترينيداد،  باتريك سانت مدرسة جملس إدارة عضو  

  
، العام فرناندو مستشفى سان املوظفني العاملني يف للممرضات ندوة تدريبية حماضر يف  

 املسؤولية/التقصريية املسؤولية: "املقالة اليت قدمها. ، ترينيدادالفين فرناندوسان معهد 
  ".ىيف املستشفمرضة امل -اجلنائية 

 
كافحة غسل ملكافحة غسل األموال اخلاص مب الكارييب ربنامج اليف ورشة عمل مندوب  2004يونيو / حزيران17-19

 .لوشيا، سانت للقضاةاألموال 
 

*** 


