
  المؤهالت بيان

 .ICC-ASP/3/Res.6  والقرار الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من( أ( )4) 63 للمادة وفقا مقدم البيان 

( أ) 6 الفقرة ،63 ملادةبناء على ا الدولية اجلنائية للمحكمة قاض يترشيحويأيت . غانا حكومة تينرشح مت مواطن غاين أنا 
 املطلوبة املؤهالت فيهم تتوافر( و) والنزاهة واحليادرفيعة ال باألخالق يتحلون الذين األشخاصمن بني  القضاةتار خي" هأن على تنص اليت
  ."القضائية املناصب أعلى يفدولة كل منهم للتعيني  يف

 كفاءة"رشحني تتوفر يف امل أناليت تشرتط  ،(‘2’( )ب) الفقرة ،63 للمادةيأيت إعماال  ترشيحيفإن  ذلك، إىل باإلضافةو  
جمال  يف واسعةمهنية  وخربة اإلنسان، حقوق وقانون الدويل اإلنساين القانون مثلباملوضوع  الصلة ذات الدويل القانونت جماال يف ثابتة

 .بطالقة وأحتدثها اإلجنليزية باللغة ممتازة معرفة لديو ".  حملكمةا بعمل صلة يذ قانوينعمل 

 غانا جامعة يف التدريس من سنة 26 تشمل العملية خربيت فإن ’باء‘ القائمة فئة إطار يف يندرج الذي برتشحي يتعلق وفيما 
 الدويل والقانون اإلنساين الدويل القانون إىل العام الدويل القانون من ترتاوح القانون كلية يف املواد من العديد بتدريس قمت حيث
 يف ماجستري بتدريس حاليا وأقوم. الفكرية امللكية وقانون لالستثمارات، ويلالد والقانون الدويل، التجاري والقانون اإلنسان حلقوق
 الدولية للشؤون ليغون مركز يف ماجستري دروس بتصميم قمت الكلية وخارج. اإلنسان حلقوق الدول والقانون اإلنساين الدويل القانون

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

 .األركان وقيادة الغانية املسلحة القوات قيادة كلية يف املاجستري

 اجلامعية والرسائل الطويلة املقاالت من كبري عدد على اإلشراف لتشمل التدريس غانا جامعة يف العملية خربيت جتاوزت وقد 
 القانون ماجستري ويف األركان وقيادة املسلحة القوات قيادة وكلية ليغون كلية يف الصلة ذات واجملاالت مالعا الدويل القانون يف وفحصها

 إفريقيا(. جنوب بريتوريا، جامعة مع" )إفريقيا يف الدميقراطية وإرساء اإلنسان حقوق" موضوع يف

. وبريتوريا امهغونوتن وسرتن ونورث ليدن، اتجامع ذلك يف مبا اخلارج، يف املؤسسات من عدد يف زائرا حماضرا أيضا وكنت 
 للدراسات املرموق غروشيوس مركز يف حماضرات إللقاء الفرصة 2444 عام ليدن جامعة إىل خاص بوجه زياريت يل أتاحت وقد

 .الهاي يف الدويل للقانون" آسر كاريل مايكل توبيا" ومعهد الهاي، يف الدولية القانونية



 وامللتقيات املؤمترات من العديد يف للمشاركة ُدعيت ومستشارا، قانونيا وخبريا أستاذا بصفيت يةاملهن نشاطايت نطاق ويف 
 الدويل القانون إىل العام الدويل القانون من ترتاوح اهتمامي جماالت يف أوراقا قدَّمت حيث وخارجها بالدي داخل العمل وحلقات

 وسامهتُ  حمكَّمة جمالت يف أخرى مقاالت جانب إىل األوراق هذه بنشر وقمت. ةاهلجر  وقانون الدويل اجلنائي والقانون لالستثمارات
 .كتب يف فصول بكتابة أيضا

 "املمارسات دورات تدريبية يف لتقدمي كاستشاري والبحث للتدريب املتحدة األمم معهد مع تعاقدت ذلك، إىل وباإلضافة 
 التجاري والقانون العام، الدويل القانون يف مقدمة قدمتها اليت الدروس تومشل. وإرتريا غامبيا من حكوميني" ملوظفني الدبلوماسية

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

 "التشريعاتصائغي  علىالنامجة عن املعاهدات  اآلثار"و" املعاهدات إطار يف املتبعة املمارسات" حول حماضرات إللقاء الفرصة أيضا
 معهد ينظمها اليت البحري للقانون الدراسية احللقة ويف غانا، وحكومة الكومنولث أمانة تنظمها اليت" الزائر حماضرات سلسلة" إطار يف

 الكومنولث أمانة خرباء فريق يف عضوا تعييين مت ،2402 عام ويف. غانا يف القضائي النظام يف العليا احملاكم لقضاة القضائي التدريب
 املستدامة التنمية مفهوم دمج إىل األول قامامل يف يهدفو  النامية لبلدانل األمانةالذي وضعته  املعدَّلاالستثمار  بدليل املعين املخصص

 بصفة العام الدويل القانون جمال يف قدمتها اليت العلمية واملسامهة بالبحوث اعرتافا التعيني هذا وكان. الدولية االستثمار اتفاقات يف
  خاص. بوجه لالستثمارات الدويل 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 إلعادة مقررا كوين عن فضال املقارن، لقانونوا الدويل للقانون األفريقية اجلمعية عن الصادرة املرموقة اجمللة
 اخلارجية العالقات قانون متاشيا مع إعادة صياغة اإلفريقية الصياغة إعادة تصور مت وإذ. أفريقيا يف الدويل القانون ملبادئ اجلمعية

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

 جملة يف" التدخل بعدم يتعلق فيما اإلفريقية لدولا يف الدولة ممارسة على املبنية املصاحبة وقواعده التدخل عدم قانون استعراض" بعنوان
  .العام الدويل القانون من اجملال هذا يف العامل أحناء مجيع يف للباحثني مرجعية مادة احلني ذلك منذ وأصبَحت 0991 عام اجلمعية

 االستشارية للجنة والثالثني الثامن االجتماع إىل غانا وفد عضوية ذلك يف مبا العامة اخلدمة أنشطة من بعدد أيضا قمت وقد 
 الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض   ألكون غانا حكومة رشحتين ،2441 عام ويف. 0999 مارس/آذار أكرا، األفريقية، اآلسيوية القانونية
  احلمر. للخمري



( 2444-2442) ين،والعشر  الثاين اجمللد غانا، جامعة يف القانون جملة يف ُنشرت مقالة املنشورات من قائميت وتتضمن 
 الدول لرؤساءالقانوين  موقفلل شاملة حتليلية حملة قدمتُ  يتال ةاملقال ههذ تلقي وقد". الدولية واجلرائم السيادية احلصانة" بعنوان

 نيواملمارس القانون فقهاء جمتمع لدى قبوال الدويل القانوناليت تقع حتت طائل  رائماجل حاالت يفيف القانون الدويل  واحلكومات
 .الدويل القانون وطالب والباحثني والكتاب القانونيني

 القانون يف حاليا املطروحة املشاكل بشأن الفكر يشحذ حتليل تقدمي إىل أيضا سعيت األخرى، املنشورة أعمايل خالل ومن   
  القانون. جماالت من وغريها العام الدويل

 يف وتدريسي العلمية، وأعمايل حبوثي خالل من العام الدويل انونالق 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 جتعلين األخرى، واملسامهات املهنية
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