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 السيرة الذاتية

     بينيه  :العائلة اسم

  انويلإم األول: االسم

  ياو األوسط: االسم

 ذكر الجنس: نوع

   4591نيسان/أبريل  03 الميالد: تاريخ

   غاين  :الجنسية
 فريقياإ :اإلقليمية المعايير

  :الثانوية جنسيةال
 وجودها( حالة في(

  ال ينطبق 

  أعزب  :االجتماعية الحالة
 القائمة‘/ألف’ القائمة

  ‘باء’
 باء

  أكان اللغة األم:   اللغات
      مستوى متقدم الشفوية(  (     متقدم  مستوى : )املكتوبة( اإلنكليزية -
      مستوى أساسي الشفوية(  (    مستوى أساسي  : )املكتوبة(  الفرنسية -
      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (     <<يُرجى االختيار  : )املكتوبة(  أخرى لغات -

      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (   <<يُرجى االختيار )املكتوبة(:        
      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (  <<يُرجى االختيار :)املكتوبة(        
      <<يُرجى االختيار الشفوية(  (  <<يُرجى االختيار )املكتوبة(:        

 
 (دحد باأل)املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء  املؤهلاملؤسسة،  املؤهل،على تاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت

 أخرى خاناتا لزم ملء إذ يُرجى االستنساخ واللصق -
  0899 تموز/يوليو  –  0891 /أكتوبرتشرين األول

  جامعة كمربدج         املؤسسة: -
  بيف األد ريستجما املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

 0891حزيران/يونيو   –  0898تشرين األول/أكتوبر 
  جامعة كمربدج    ؤسسة:امل -
   ماجستري يف القانون املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

 0899أيلول/سبتمبر  – 0899تشرين األول/أكتوبر 
  يدنجامعة ل   املؤسسة: -
     شهادة دراسات عليا املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
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 السنة( -)الشهر 0891حزيران/يونيو   –  0891ين األول/أكتوبر تشر 
  جامعة غانا   املؤسسة: -
   يف القانون بكالوريوس  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

 (باألدحد )مع البدء  معلومات أخرى ، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ :العملية الخبرة
 احلالة، دحسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة  يان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلابيُرجى 

 0881تشرين األول 
  جامعة غانا   العمل: جهة -
  ر ضحماأستاذ حماضر،   اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -
 إل اليوم 0881 -
  ، جامعة غاناانونكلية الق  مل:الع جهة -
 حماضر/أستاذ حماضر  اللقب الوظيفي: -
 القانون الدو ي العام، والقانون الدو ي انإنساين، والقانون الدو ي حلقو  انإنسان، والقانون يف  :معلومات أخرى -

 الدو ي لالستثمارات، وقانون امللكية الفكرية.
0881-9118 

 امعة غانا، ليغونجبلوماسية، دولية والدمركز ليغون للشؤون ال  العمل: جهة -
    رف وممتحنومش حماضر اللقب الوظيفي: -
يف القانون الدو ي العام، وقانون الدبلوماسية واملؤسسات الدولية، وقانون األمم املتحدة،   :معلومات أخرى -

  لدولية، والقضايا القانونية والسياساتية لالستثمار األجنيب املباشر.واملؤسسات ا
9111-9118 

   .كلية قيادة القوات املسلحة الغانية وقيادة األركان  العمل: جهة -
  حماضر اللقب الوظيفي: -
 الدبلوماسية وقانون انإنساين، الدو ي والقانون املتحدة، األمم وقانون الدو ي، القانون يف  :معلومات أخرى -

     .الكلية يف املواد هذه تدريس يف الرائد كنت. الدولية اتسواملؤس
 0891نيسان/أبريل   – 0891تشرين األول/أكتوبر 

  أمانة الكومنويلث، اململكة املتحدة   العمل: جهة -
  موظف قانوين  اللقب الوظيفي: -
        :ات أخرىمعلوم -

 :األخرى المهنية األنشطة
 يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى  -

 إلى اليوم 0881
 :و هيئة حترير جملة القانون الصادرة عن جامعة غانا عض  النشاط     

9111-9101) 
 :ورئيس حتريرها ة عن جامعة غاناجملة القانون الصادر رئيس   النشاط   

9111-9118 
 :عضو هيئة حترير جملة الشؤون الدولية الصادرة عن مركز الشؤون الدولية والدبلوماسية  النشاط     
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0881-9111 
 :عضو هيئة حترير جملة اجلمعية انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن  النشاط   

0881-9111 
 :والقانون الدو ي للقانون انإفريقية اجلمعيةاليت قامت هبا  إفريقيا يف الدو ي القانون مبادئصياغة  إعادة مقرر،  النشاط 

 اعتمده الذياألمريكي  اخلارجية العالقات قانونصياغة إعادة متاشيا مع انإفريقية الصياغة  إعادة تصور. وإذ مت املقارن
 إدخال إىل سعتفإهنا  اخلارجية، السياسة يف به تسرتشد كدليلاألمريكية   كومةاحل إليه وتستند ونللقان األمريكي املعهد

 بعنوانوضعُتها  اليت األوىلالصياغة  إعادةقد ُنشرت و . انإفريقية القارة يف اخلارجية والعالقات السياسة ممارسة على االنسجام
 يف" التدخل بعدم يتعلق فيما انإفريقية الدول يف الدولة ممارسة على نيةاملب املصادحبة وقواعده التدخل عدم قانون استعراض"

 .العام الدو ي القانون من اجملال هذا يف العامل أحناء مجيع يف للبادحثني مرجعية مادة احلني ذلك منذ وأصبحت اجلمعية جملة
 9109حزيران/يونيو  -

 :ى استعراض أقران للدليل الذي حيمل عنوان "دمج التنمية املخصص الذي أجر أمانة الكومنولث عضو فريق خرباء   النشاط
. ويهدف الدليل إىل مساعدة 3340نشرته األمانة عام و املستدامة يف االتفاقات الدولية لالستثمار: دليل للبلدان النامية" 

 قد ُوضعستدامة فيها. و دمج التنمية املعن طريق البلدان النامية على وضع اتفاقات دولية لالسثمار تدعم دحاجاهتا التنموية 
 يف جمال القانون، ومجاعات اجملتمع املدين نيالدليل أيضا ليكون مرجعا مفيدا لواضعي السياسات، وخرباء القانون، والبادحث

عملية استعراض ل"خضع الدليل أنه  اليت تراهن على تأثريات االتفاقات الدولية لالستثمارات يف التنمية. وقد أقرت توطئةُ 
املعايري الدولية". وكان تعييين عضوا يف الفريق اعرتافا لضمان تلبيته نهم خرباء مرموقون يف اجملال يقبل األقران من ب صارمة من

  .بالبحو  واملسامهة العلمية اليت قدمتها يف جمال القانون الدو ي لالستثمارات
 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر

 المنشورات
 المقاالت -ألف 

-23( ص. 4553-4511، جملة القانون، جامعة غانا )"غط االقتصادي االنفرادي ومسألة تعريف األمم املتحدة للعدوانالض" -4
50. 

)مع لوي س. تسيكاتا(، أشغال املؤمتر السنوي الثالث للجمعية األفريقية للقانون  "،استقرار احلقو  املعدنية يف ظل القانون الغاين" -3
 .413-423(، ص 4554) الدو ي والقانون املقارن

، أشغال املؤمتر السنوي الرابع للجمعية األفريقية للقانون "انإكراه االقتصادي وإعادة النظر يف النظام االقتصادي الدو ي اجلديد" -0
 .305-333(، ص. 4553الدو ي والقانون املقارن )

شغال املؤمتر السنوي اخلامس للجمعية األفريقية للقانون أ "،حنو نظام عاملي اجلديد؟ -األمم املتحدة والعقوبات االقتصادية " -1
 .392-314(، ص 4550الدو ي والقانون املقارن )

، اجمللة األفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، اجمللد السادس "انإكراه االقتصادي ومبدأ عدم التدخل وقضية نيكاراغوا" -9
 .393-309(، ص 4551)

، "وتطبيقها 4524دية يف قضية لوكريب: مالدحظة بشأن القضية املتعلقة مبسائل تفسري اتفاقية مونرتيال لعام العقوبات االقتصا" -6
 .36-45، ص 4559، آذار/ مارس 4مركز ليغون للشؤون الدولية، اجمللد الثالث رقم  نشرةُ 

 .492-405(، ص 4559، اجمللد السابع )"ناستعراض قانون عدم التدخل، اجمللة األفريقية للقانون الدو ي والقانون املقار " -2

تعليقات على اتفاقيات القروض اخلارجية واملعامالت التجارية الدولية وسلطة وضع املعاهدات مبوجب الدستور اجلمهوري الرابع " -1
 .54-21، اجمللد العشرون، جامعة غانا، جملة القانون، ص "لغانا

، اجمللد األول، جملة ليغون للشؤون الدولية، كانون "يوس إىل فاتيلشالسيكي: من غرو لقانون الدو ي الكاحلق يف التجارة يف ا" -5
 .421-463، ص 3331األول/ديسمرب 
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، اجمللد احلادي "القانون الدو ي واحلقو  السيادية واالستثمار األجنيب املباشر: االجتاهات يف فقه حماكم التحكيم الدولية" -43
 .53-4(، ص 3333-3333ة غانا )والعشرون، جملة القانون، جامع

 .463-443(، ص 3331-3333، جملة القانون، جامعة غانا )"احلصانة السيادية واجلرائم الدولية، اجمللد الثاين والعشرون" -44

( 3343-3344، اجمللد اخلامس والعشرون، جملة القانون، جامعة غانا )"تطوير سيادة القانون بني األمم: حتدٍّ لألمم املتحدة" -43
 .452-493ص. 

، اجمللد السادس والعشرون، جملة القانون، جامعة غانا "مصادر القانون الدو ي العام وانطباقها على القانون الداخلي لغانا" -40
(3340.) 

 مقاالت قصيرة -باء

فريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، ، اجمللة األ""ممارسة الدولة" يف الدول انإفريقية فيما يتعلق بعدم التدخلاملبنية على قواعد "ال -41
 .411-12(، ص 4559) اجمللد السابع 

( اجمللد الثاين، ص 4551، جملة القانون، جامعة غانا )"الدولية واحلقو  اجملاورةالتأليف والنشر االجتاهات اجلديدة يف دحقو  " -49
42-45. 

دحزيران/يونيو -، اجمللة الفصلية انإفريقية للمساعدة القانونية، نيسان/أبريل"ريتعليق تفسريي لتقرير املصري االقتصادي يف عامل متغ" -46
4551. 

 فصول في كتب -جيم

، قاشيقاه وأوكافور )حمرران(، مشروعية احلكم يف أفريقيا، املتبادلة" اكيان الدولة واألقاليم واالعرتاف يف القانون الدو ي: عالقاهت" -42
 .134-029، ص 4555"كلوير" الدولية للقانون، 

دور املنظمات الدولية واجلهات املاحنة يف استكمال خطة غانا للتكامل يف غرب أفريقيا: القضايا والتحديات يف غانا سعيا إىل " -41
 .452-429(، الفصل العاشر، ص 3335، مؤسسة فريدريش إيربت، غانا، )"خطة تكامل إقليمي

وا مانوه ي، يف تاكي"اهلجرة يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول املتلقية النظام القانوين الدو ي للهجرة وسياسات" -45
(Takyiwa Manuh ،)"433-21، ص. 3331، "؟ اهلجرة الدولية والتنمية يف غانا وغرب أفريقيا املعاصرينيف بيتنا العامل. 

 تقرير فني -دال

وا مانوه وآخرين(، جامعة غانا، مركز دراسات اهلجرة، سلسلة األورا  ي)مع تاكي ،"األبعاد القانونية واملؤسساتية للهجرة يف غانا" -33
 .53-4، ض 3343التقنية لدراسات اهلجرة ، 

 قيد النشر

 قراء جامعة غانا -ألف

 دراسات اهلجرة. املقالة سلمت ملركز "،ة"األطر القانونية والسياساتية للهجرة يف غانا: مراجعة نقدي -4

اعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا باستخدام "القوة الشرعية" يف كوت ديفوار: إعادة النظر يف القانون الدو ي الذي "هتديد اجلم -3
 ية القانون.لحيكم اللجوء إىل القوة"، املقالة سلمت لك

 مشروع كتاب -باء

حماكم التحكيم الدولية "، مقالة طويلة ُنشرت القانون الدو ي واحلقو  السيادية واالستثمار األجنيب املباشر: االجتاهات يف فقه " -4
 كتاب.يف شكل  وتعاد مراجعتها لتُنشر 

هجرة اليد العاملة انإقليمية البينية يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مشروع حبث سأنشره بنفسي مع  يسري"ت -3
 مرياما أوومبيال وجون تايي من مركز دراسات اهلجرة.
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 أخرى قيد المراجعة للنشر أوراق -جيم

 ."التدخل انإنساين والقانون التأسيسي لالحتاد األفريقي: النظر إىل الوراء للتطلع إىل األمام" -4

  ."انإطار القانوين لالستثمار األجنيب املباشر يف غانا" -3

 بالموضوع صلة الدراسية الحلقات أكثر
 ندوات التي شاركت فيهارات والملمؤتا

 .4513أيار/مايو  31-43راسية يف القانون الدو ي، مكتب األمم املتحدة، جنيف، دحلقة د -4

 شهادة مشاركة. ُمنحتُ 

 .4515/يوليو زمتو  35-1الدورة الدراسية الرابعة عشرة، املعهد الدو ي حلقو  انإنسان، سرتاسبورغ، فرنسا،  -3

 شهادة مشاركة. ُمنحتُ 

، 4510آب/أغسطس  43-يوليو/متوز 1و ي لتعليم دحقو  انإنسان يف اجلامعة، الدور احلادية عشرة ملركز التدريب الد -0
 مم للتحضري للتعليم املختص يف القانون الدو ي وقانون دحقو  انإنسان املقارن.سرتاسبورغ، فرنسا. الربنامج صُ 

 شهادة مشاركة من املعهد الدو ي حلقو  انإنسان. ُمنحتُ 

فريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن عن موضوع: "النزعة الدستورية وقانون دحقو  انإنسان يف املؤمتر السنوي الثالث للجمعية انإ -1
شرت ، نُ "، َقدمُت ورقة بعنوان: "استقرار احلقو  املعدنية يف ظل القانون الغاين4554نيسان/أبريل،  9-3إفريقيا"، أروشا، تنزانيا، 

 .413-423، ص 4554فريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، نيسان/أبريل ضمن أشغال املؤمتر السنوي الثالث للجمعية انإ

النظرية والتطبيق لتقرير املصري يف السيا  "املؤمتر السنوي الرابع للجمعية انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن عن موضوع:  -9
، قدمت فيه ورقة بعنوان "انإكراه االقتصادي 4553ل، نيسان/أبريل غانانإفريقي: املشروعية والدولة والنظام السياسي"، داكار، الس

شغال املؤمتر السنوي الرابع للجمعية انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، أضمن والنظام االقتصادي الدو ي اجلديد"، ُنشرت 
 .305-333، ص 4553نيسان/أبريل 

دمت فيه ، قَ 450أيلول/سبتمرب  31-33للقانون الدو ي والقانون املقارن، أكرا، غانا، املؤمتر السنوي اخلامس للجمعية انإفريقية  -6
ورقة بعنوان: "األمم املتحدة والعقوبات االقتصادية: حنو نظام عاملي جديد"، ُنشرت ضمن أشغال املؤمتر السنوي اخلامس للجمعية 

 .392-314، ص 4550انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، أيلول/سبتمرب 

 املؤمتر السنوي السادس للجمعية انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، كمباال، أوغندا. -2

 نسربغ، جنوب إفريقيا.ااملؤمتر السنوي السابع للجمعية انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، جوه -1

 9-3املؤمتر السنوي الثامن للجمعية انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن عن موضوع: "التكامل انإقليمي"، القاهرة، مصر،  -5
 ، ترأسُت جلسات املؤمتر.4556أيلوي/سبتمرب، 

 املؤمتر السنوي العاشر للجمعية انإفريقية للقانون الدو ي والقانون املقارن، سادحل العاج. -43

آب/أغسطس  43-متوز/يوليو 1القانون الدو ي، الهاي، موضوع برنامج زمالة معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث يف  -44
4551. 

 شهادة مشاركة. ُمنحتُ 

التعليم والبحث يف قانون امللكية الفكرية، القاهرة، مصر، كانون عن موضوع ملتقى املنظمة الدولية للملكية الفكرية انإقليمي  -43
 .4556ول/ديسمرب األ

التعليم والبحث يف قانون امللكية الفكرية، القاهرة، أبوجا، نيجرييا، موضوع امللتقى املنظمة الدولية للملكية الفكرية انإقليمي عن  -40
 .4551أيلول/سبتمرب  2-44
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للجامعات والبادحثني اجلامعيني منافع نظام امللكية الفكرية موضوع ملتقى املنظمة الدولية للملكية الفكرية انإقليمي عن  -41
 ومنظمات البحو  والتنمية، حتت رعاية املنظمة الدولية للملكية الفكرية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العا ي يف تنزانيا، دار

 .3333دحزيران/يونيو  33-33السالم، تنزانيا، 

 5-3مللكية الفكرية وقانون االتصاالت"، سالزبورج، النمسا، ملتقى سالزبورج عن موضوع: "اآلفا  العابرة لألوطان بشأن ا -49
 .3333آب/أغسطس 

شاركت يف املناقشات املتعلقة باملوضوعات التالية: مستقبل انإنرتنت؛ إدارة انإنرتنت واملؤسسات اجلديدة؛ انإنرتنت وقوانني ضبط 
نرتنت وتطوير االتصاالت؛ اجلوانب القانونية للخصوصية، االتصال؛ التنظيم الذايت لإلنرتنت: واجهة احلكومة والقطاع اخلاص؛ انإ

 وانإبادحية واألمن؛ قانون املنافسة والسياسة العامة؛ وضع السياسات وانإنرتنت: التأثريات االجتماعية والسياسية؛ املواءمة بني براءات
قة عن موضوع: "املصلحة الوطنية وانإنرتنت، والعالمة التجارية والسر التجاري. قدمت ور والنشر االخرتاع وقوانني دحقو  التأليف 
 الفجوة الرقمية والدول انإفريقية".

القانون الدو ي انإنساين موضوع أكادميية جنيف للقانون الدو ي انإنساين ودحقو  انإنسان، دورة تدريبية متقدمة املستوى يف  -46
 .3331رمحر، جنيف، سويسرا، أيلول/سبتمرب ألساتذة اجلامعا، نظمته أكادميية جنيف واجلمعية الدولية للصليب األ

 ُمنحُت شهادة مشاركة.

  .3331، 40-2مركز دحقو  انإنسان، جامعة بريتوريا، ملتقى عن دحقو  انإنسان،  -42

 
 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

 قانون املقارن.القية للقانون الدو ي و ياجلمعية انإفر  -4
 ي غانا.نقابة حمام -3
 .ةعضو شريف، مجعية العلوم الغاني -0
  ات الدولية.ضعضو معهد املفاو  -1

 واألوسمة الجوائز
 .3335ُمنحت جائزة أدحست أستاذ يف العلوم انإنسانية، جامعة غانا،  - 3343 

انإلقاء والتوضيح جعلتكم حمبَّبا  مكم يف املواضيع اليت تدرِّسوهنا، وطريقتكم يفوجاء يف نص التكرمي، من بني أمور أخرى: "إن حتك  
ب الستشارته"، وورد فيه أن اجلائزة ُمنحت  ي اعرتافا حتت تصرف الطال اوصفوكم باألستاذ املتحمس املوجود دائم نلدى طلبتكم الذي

 "مبسامهيت يف تعزيز جامعة غانا بوصفها مكانا للتعليم والتميز".

 لدراسية التالية:وبانإضافة إىل ذلك حتصلت على منح الزيارات ا

 .4554كانون األول/ديسمرب   -جامعة ليدن، هولندا، أيلول/سبتمرب  -4

زيارة دراسية إىل كلية القانون يف إطار اتفا  التعاون بني ليغون وليدن. كان الغرض هو التعاون يف جمال البحو  وتطوير املنماهج 
 الدراسية.

 .4556ول/ديسمرب كانون األ  -جامعة ليدن، هولندا، أيلول/سبتمر  -3

زيارة دراسية إىل كلية القانون يف إطار اتفا  التعاون بني ليغون وليدن. كان الغرض منها التعاون يف جمال البحو  وتطوير املنماهج 
 الدراسية.

 .4551أيلول/سبتمرب  -جامعة ليدن، هولندا، متوز/يوليو  -0
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ن بني ليغون وليدن. حتديث مواد التعليم والبحث يف املشكالت املعاصرة للقانون القانون يف إطار اتفا  التعاو  كليةزيارة دراسية إىل   
 الدو ي.

 .3331شباط/فرباير  31 -كانون الثاين/يناير   42جامعة ليدن، هولندا،  -1

وتطوير املناهج زيارة دراسية إىل كلية القانون يف إطار اتفا  التعاون بني ليغون وليدن. كان الغرض منها التعاون يف جمال البحث 
صفحة  53يوس للدراسات القانونية الدولية يف جامعة ليدن يف الهاي، وأهنيت مقالة من شحماضرات يف مركز غرو الدراسية. ألقيُت 

، ُنشرت يف جملة "بعنوان: "القانون الدو ي واحلقو  السيادية واالستثمار األجنيب املباشر: االجتاهات يف فقه حماكم التحكيم الدولية
 .53-4، ص 3333-3334لقانون، جامعة غانا، اجمللد احلادي والعشرين، ا

 .4554كلية امللكة ماري، لندن، تشرين األول/أكتوبر   -9

 غون.زيارة دراسية من متويل املنظمة الدولية للملكية الفكرية لتطوير املنهاج الدراسي لتدريس قانون امللكية الفكرية يف كلية القانون، لي

ة يف امللكية الفكرية يف الواليات ي. ردحلة دراس4552نيسان/أبريل -لزائر الدو ي لوكالة انإعالم األمريكية، آذار/مارسبرنامج ا -6
ضعت لدراسة أثر انإنرتنت على دحقو  امللكية الفكرية ولتحديث تدريسي لقانون امللكية املتحدة من متويل احلكومة األمريكية وُ 

 انب تقدمي املشورة حلكومة غانا بشأن التغيريات والتعديالت املقرتدحة على قوانني امللكية الفكرية.الفكرية يف كلية القانون، إىل ج

 ُمنحُت شهادة مشرتكة.

 .3333جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة، آذار/مارس  -2

تطوير بالبحث و جمال يف  تعاوناألمر بال يتعلقنحة من اجمللس الثقايف الربيطاين يف إطار "برنامج القانون الدو ي للتنمية املستدامة". م  
 مع كلية نوتنغهام بشأن ممارسة اململكة املتحدة وخربهتا يف جمال قضايا دحقو  العمال. ملنهاج الدراسي. تشاورتُ ا

 .3334جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة، آذار/مارس  -1 

التطبيق الداخلي أجريت حبثا يف موضوع دو ي للتنمية املستدامة". نحة من اجمللس الثقايف الربيطاين يف إطار برنامج "القانون الم  
اللتزامات غانا الدولية اليت تعهدت هبا يف إطار العديد من صكوك دحقو  انإنسان الدولية. وكانت نتيجة البحث مساعدة كلية 

 القانون يف ليغون يف تقدمي املشورة حلكومة غانا.

 .3333نوفمري -تشرين الثاين 31-42 جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة، -5

نب نحة من اجمللس الثقايف الربيطاين يف إطار "برنامج القانون الدو ي للتنمية املستدامة". مجعُت بيانات ومواد تعليمية أخرى تتعلق جبوام  
 لبيئة يف كلية القانون يف جامعة غانا.امللكية الفكرية وقانون اماديْت امللكية الفكرية يف التنوع البيئي ليستخدمها الطالب الذي يدرسون 

 .3334جامعة نور  وسرتن، شيكاغو، الواليات املتحدة، دحزيران/يونيو  -43

يف القانون الذي حيكم استخدام القوة والتدخل يف القانون الدو ي املعاصر. وقمت أيضا  احبثأجريت قمت بتحديث املواد التعليمية و 
 بالقانون الدو ي العام. بتحديث املواد التعليمية املتعلقة

 شخصيةال االهتمامات
 .املطالعة وتقدمي اخلدمات انإنسانية

 الصلة ذات األخرى الحقائق
 غانا جامعة يف التدريس من سنة 30 تشمل العملية خربيت فإن ’باء‘ القائمة فئة إطار يف يندرج الذي برتشحي يتعلق فيما

 الدو ي والقانون انإنساين الدو ي القانون إىل العام الدو ي القانون من ترتاوح القانون كلية يف املواد من العديد بتدريس قمت دحيث
 يف ماجستري بتدريس دحاليا وأقوم. الفكرية امللكية وقانون لالستثمارات، الدو ي والقانون الدو ي، التجاري والقانون انإنسان حلقو 
 الدولية للشؤون ليغون مركز يف ماجستري دروس بتصميم قمت الكلية وخارج. انانإنس حلقو  الدول والقانون انإنساين الدو ي القانون

 املتحدة، األمم وقانون الدولية، واملؤسسات الدبلوماسية وقانون العام الدو ي القانون موضوع يف تقدميها يف رائدا وكنت والدبلوماسية
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 يف أيضا الرائد وكنت. انإنساين الدو ي والقانون الدولية، واملؤسسات املباشر، األجنيب االستثمار يف والسياساتية القانونية والقضايا
 مستوى على املتحدة األمم وقانون الدولية، واملؤسسات الدبلوماسية وقانون انإنساين الدو ي والقانون العام الدو ي القانون تدريس

 .األركان وقيادة الغانية املسلحة القوات قيادة كلية يف املاجستري
 اجلامعية والرسائل الطويلة املقاالت من كبري عدد على انإشراف لتشمل التدريس غانا جامعة يف العملية خربيت اوزتجت وقد 
 القانون ماجستري ويف األركان وقيادة املسلحة القوات قيادة وكلية ليغون كلية يف الصلة ذات واجملاالت العام الدو ي القانون يف وفحصها

 (.إفريقيا جنوب بريتوريا، جامعة مع" )إفريقيا يف الدميقراطية وإرساء انإنسان دحقو " موضوع يف
. وبريتوريا امهغونوتن وسرتن ونور  ليدن، جامعات ذلك يف مبا اخلارج، يف املؤسسات من عدد يف زائرا حماضرا أيضا وكنت 

 للدراسات املرمو  يوسغروش ركزم يف حماضرات نإلقاء الفرصة 3311 عام ليدن جامعة إىل خاص بوجه زياريت  ي أتادحت وقد
 .الهاي يف الدو ي للقانون" آسر كاريل مايكل توبيا" ومعهد الهاي، يف الدولية القانونية

 وامللتقيات املؤمترات من العديد يف للمشاركة ُدعيت ومستشارا، قانونيا وخبريا أستاذا بصفيت املهنية نشاطايت نطا  ويف
 الدو ي القانون إىل العام الدو ي القانون من ترتاوح اهتمامي جماالت يف أوراقا قدَّمت دحيث وخارجها بالدي داخل العمل ودحلقات

 وسامهتُ  حمكَّمة جمالت يف أخرى مقاالت جانب إىل األورا  هذه بنشر وقمت. اهلجرة وقانون الدو ي اجلنائي والقانون لالستثمارات
 .كتب يف فصول بكتابة أيضا

 املمارسات" يفدورات تدريبية  لتقدمي كاستشاري والبحث للتدريب املتحدة األمم معهد مع تعاقدت ذلك، إىل وبانإضافة 
 التجاري والقانون العام، الدو ي القانون يف مقدمة قدمتها اليت الدروس ومشلت. وإرتريا غامبيا من "دحكوميني ملوظفني الدبلوماسية

 كاستشاري والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر مع أيضا وتعاقدت. الدو ي نالقانو  يف األخرية والتطورات املعاهدات، وقانون الدو ي،
  ي أتيحت وهكذا. إفريقيا جنوب بريتوريا، جامعة يف لالستثمارات الدولية االتفاقات يف للمفاوضني مكثفة تدريبية دورات يف للتدريس

" القائمني على صياغة التشريعات علىاملعاهدات  آثار"و" اهداتاملع إطار يف املتبعة املمارسات" دحول حماضرات نإلقاء الفرصة أيضا
 معهد ينظمها اليت البحري للقانون الدراسية احللقة ويف غانا، ودحكومة الكومنولث أمانة تنظمها اليت" الزائر حماضرات سلسلة" إطار يف

 الكومنولث أمانة خرباء فريق يف عضوا تعييين مت ،3343 عام ويف. غانا يف القضائي النظام يف العليا احملاكم لقضاة القضائي التدريب
 املستدامة التنمية مفهوم دمج إىل األول املقام يف يهدفو  النامية لبلدانل األمانةالذي وضعته  املعدَّلاالستثمار  بدليل املعين املخصص

 بصفة العام الدو ي القانون جمال يف قدمتها اليت ةالعلمي واملسامهة بالبحو  اعرتافا التعيني هذا وكان. الدولية االستثمار اتفاقات يف
  .خاص بوجه لالستثمارات الدو ي والقانون عامة،

 جملة حترير هيئة ورئاسة التحرير هيئة يف عضوييت أخرى، أمور بني من أذكر، أن ميكنين األخرى، بالتزامايت يتعلق وفيما
 يف وحمرر والدبلوماسية، الدولية للدراسات ليغون مركز عن الصادرة الدولية للشؤون جملة إدارة جملس وعضوية غانا، جامعة يف القانون

 هبا قامت اليت الصياغة نإعادة مقررا كوين عن فضال املقارن، والقانون الدو ي للقانون األفريقية اجلمعية عن الصادرة املرموقة اجمللة
 اخلارجية العالقات قانون صياغةمتاشيا مع إعادة  انإفريقية الصياغة إعادة تصور مت وإذ. أفريقيا يف الدو ي القانون ملبادئ اجلمعية

 سعت فإهنا اخلارجية، السياسة يف به تسرتشد كدليل األمريكية احلكومة إليه وتستند للقانون األمريكي املعهد اعتمده الذي األمريكي
 وضعُتها اليت األوىل الصياغة إعادة ُنشرت وقد. فريقيةانإ القارة يف اخلارجية والعالقات السياسة ممارسة على االنسجام إدخال إىل

 جملة يف" التدخل بعدم يتعلق فيما انإفريقية الدول يف الدولة ممارسة على املبنية املصادحبة وقواعده التدخل عدم قانون استعراض" بعنوان
  .العام الدو ي القانون من اجملال هذا يف عاملال أحناء مجيع يف للبادحثني مرجعية مادة احلني ذلك منذ توأصبحَ  4559 عام اجلمعية

 القانونية للجنة والثالثني الثامن االجتماع إىل غانا وفد عضوية ذلك يف مبا العامة اخلدمة أنشطة من بعدد أيضا قمت وقد 
 اجلنائية احملكمة يف قاض   ألكون غانا دحكومة رشحتين ،3339 عام ويف. 4555 مارس/آذار أكرا، األفريقية، اآلسيوية االستشارية
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  .احلمر للخمري الدولية
( 3331-3333) والعشرين، الثاين اجمللد غانا، جامعة يف القانون جملة يف ُنشرت مقالة املنشورات من قائميت وتتضمن 

 الدول لرؤساءوين القان موقفلل شاملة حتليلية حملة قدمتُ  يتال ةاملقال ههذ تلقي وقد". الدولية واجلرائم السيادية احلصانة" بعنوان
 واملمارسني القانون فقهاء جمتمع لدى قبوال الدو ي القانوناليت تقع حتت طائل  رائماجل دحاالت يفيف القانون الدو ي  واحلكومات

 .الدو ي القانون وطالب والبادحثني والكتاب القانونيني
 القانون يف دحاليا املطرودحة املشاكل بشأن الفكر يشحذ حتليل تقدمي إىل أيضا سعيت األخرى، املنشورة أعما ي خالل من 

  .القانون جماالت من وغريها العام الدو ي
 يف وتدريسي العلمية، وأعما ي حبوثي خالل من العام الدو ي القانون نشر يف بارزة مسامهة قدمت أنين أعتقد وباختصار،

 أنشطيت جانب إىل وهذه،. األركان وقيادة غانا املسلحة القوات قيادة وكلية والدبلوماسية، الدولية للشؤون ليغون ومركز القانون، كلية
 .الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض منصب لتقلد جيد وضع يف لينعجت األخرى، واملسامهات املهنية

 


