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 بيان المؤهالت

 .غانامحكمة االستئناف في وأعمل قاضيا ب عاما (57ن )وسبعة وخمسأبلغ من العمر 
درجة حاصل على و.  2010 هيوليتموز/ 7محكمة االستئناف في بتم تعييني و

الدراسات في والعدالة الجنائية، وماجستير  اإلجرامالماجستير في القانون في علم 
قانون القضائية، وماجستير تنفيذي في اإلدارة العامة. وأحاضر في القانون الجنائي و

ة لتدريب القضاالعالي معهد منها الاإلجراءات الجنائية في مؤسسات مختلفة في غانا، 
السالم.  وكلية الحقوق بجامعة كيب كوست، ومركز كوفي عنان لحفظفي غانا، 

إدارة للحصول على درجة الماجستير في قانون الهجرة الدولي أيضا في أحاضر و
 غانا. -كوماسيفي  جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيابالعدالة واألمن 

اق واسع في القانون الجنائي مؤلفات على نط من األشخاص القالئل الذين نشرواإنني 
نشرت كتابين مرجعيين عن اإلجراءات وغانا. اإلجراءات الجنائية في قانون و

واألوساط  ،نوالمحاملمحاكم، واستخدم تو ،الجنائية والقانون الجنائي في غانا
العاملون في مجال و ،العدالة الجنائيةالمعنية بمؤسسات الو ،والطالب ،األكاديمية

الذاتية المرفقة في سيرتي ويرد وصف لهذين الكتابين . تابينكهذين ال العدالة الجنائية
 بالطلب.

، عندما أصبح 2018األكاديمي، وفي عام ئي والعمل القضاإنني أجمع حاليا بين العمل 
ا شاغرغانا التابع لجامعة واإلدارة لتنظيم للي العامعهد بالعميد كلية الحقوق منصب 

 ةالجامعة إلى رئيسطلب مجلس ، عملهقانون للقيام بللأستاذ تعذر الوصول إلى و
الموافقة ، أكوفو من غانا اأبينا بوافو صوفيا غانا عندئذ، القاضيةالمحكمة العليا في 

لمدة عام  هذا العمل قمت بو لحين تعيين عميد جديد. ا للمعهدفخري اعميدأن أعمل على 
 وستة أشهر.

لمراجعة عنية في العديد من اللجان التي أنشأتها الدولة وغيرها من الهيئات الموعملت 
أحد القضاة وكنت في غانا. الجنائية اإلجراءات قانون جوانب القانون الجنائي وبعض 

القاضية جورجينا ، 2013في عام غانا في قضاة ة الرئيسكلفتهم الخمسة الذين 
أحد . وكنت أيضا مبادئ توجيهية إلصدار األحكام في غانا، بوضع ثيودورا وود

القاضية ، 2018في عام  المحكمة العليا في غانا ةرئيسالذين كلفتهم القضاة الخمسة 
القضايا وإدارة )الكشف عن األدلة  ةعملي هاتتوجي، بوضع فوا أكوفواصوفيا أبينا بو

دخلت الوثيقة وتنظيم المحاكمات الجنائية في غانا. من أجل الجنائية( محاكمات الفي 
 لمحاكم في غانا.اباستخدامها جاري و 2018أكتوبر تشرين األول/ذ في احيز النف

لجنة مراجعة القانون الجنائي التي شكلها النائب العام ووزير  2015في عام ترأست و
 .العدل لمراجعة القوانين المتعلقة بالفساد في غانا

بعضها يرد أصدرت العديد من القرارات في القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية وو
وغيرها من التقارير القانونية المحترمة في غانا  يغانالقانون المتعلقة بالتقارير الفي 

 التي كثيرا ما تستشهد بها المحاكم.

أول  يباانتختم شخص نزيه وشغلت عدة مناصب قضائية في غانا وخارجها. و إنني
كينيا في يقع مقرها في رئيس للشبكة القضائية األفريقية المعنية بالقانون البيئي التي 

الندوة التي عقدت في في لوالية أخرى أعيد انتخابي  2019وفي عام جوهانسبرغ. 
 .2021تنتهي واليتي في تشرين األول/أكتوبر مابوتو ، وس



للمساعدة  2016تم تعييني من قبل السلطة القضائية في سيراليون كمستشار لها عام و
ترأست المؤتمر القضائي األول و د.في إصالح القوانين الجنائية والمدنية في البل

 .2016 في عامهذا البلد  لسيراليون إلصالح قوانين

لفترتين  2012في غانا في عام حاكم مال قضاة الصلح وقضاة  نتخبت رئيسا لرابطةوا
 متتاليتين. 

رشيحات ترشيح لعضوية اللجنة االستشارية المعنية بتللأنني مؤهل مع التواضع وأرى 
ومؤهل ستقل وموضوعي ونزيه إنني شخص م المحكمة الجنائية الدولية.في قضاة ال

 بالتالي لشغل المنصب الذي تقدمت بطلب لشغله.
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