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 . LL.M) القانون       

 : املؤهل احملصل عليهاملؤسسة: كلية احلقوق يف غانا؛  1982كانون األول/ديسمرب -1980أيلول/سبتمرب 
 شهادة التأهيل املهين.      

  بكالوريوس :املؤهل احملصل عليهاملؤسسة: جامعة غانا؛  1980آب/أغسطس -1977تشرين األول/أكتوبر 
 . LL.B) يف القانون      

 احملصل املؤهلاملؤسسة: مدرسة ويسلي الثانوية للبنات؛   1977حزيران/يونيه -1975أيلول/سبتمرب 
 املتقدم . العامة للتعليم )املستوى : الشهادةعليه       

احملصل  املؤهلاملؤسسة: مدرسة ويسلي الثانوية للبنات؛   1975حزيران/يونيه -1970أيلول/سبتمرب 
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 : جامعة غانا؛ اللقب الوظيفي: أستاذة؛ جهة العمل  2018متوز/يوليه -2011تشرين الثاين/نوفمرب 
 شؤون الدولية معلومات أخرى: مديرة مركز ليغون لل       
 والدبلوماسية.       

  ة: نائبياللقب الوظيف : األمم املتحدة؛جهة العمل 2011أكتوبر تشرين األول/-2007نوفمرب تشرين الثاين/
 املعين بسيادة القانون يف ليربيا.اخلاص املمثل        

 : أستاذة يالوظيفاللقب : جامعة غانا؛ جهة العمل   2007كتوبر تشرين/أ-1985 متوز/يوليه
 .ةحماضر        

 أستاذة  :يالوظيفاللقب : جامعة غانا؛ جهة العمل   1984 هيوليمتوز/-1982سبتمرب أيلول/
 مساعدة.       

 : يالوظيفاللقب : إدارة السجون يف غانا؛ جهة العمل  1982أغسطس آب/-1980أغسطس آب/
 اخلدمة الوطنية. موظفة يف إطار      

 المهنية األخرى األنشطة

 الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات  ةعضو   2015يونيه /حزيران-2014نوفمرب /تشرين الثاين
 السالم التابع لألمني العام لألمم املتحدة.       
مستشارة تقنية دولية لدى جلنة احلقيقة    2006سبتمرب /أيلول-2006يونيه /حزيران

 الليربية.        واملصاحلة 
 جلنة املصاحلة الوطنية يف غانا. ةعضو   2004أكتوبر /تشرين األول-2002مايو /أيار
 جلنة احلقوقيني البارزين التابعة لالحتاد األفريقي املعنية      2006مايو /أيار

 حربي. بقضية حسني       
 التابعة لالحتاد األفريقي املعنية جلنة احلقوقيني البارزين   2001يناير /كانون الثاين-نوفمرب/تشرين الثاين

 بقضية لوكريب.       
منسقة مشاريع، برنامج تسوية املنازعات بالسبل البديلة،   2002يونيه /حزيران-1996أكتوبر /تشرين األول

 جامعة غانا كلية احلقوق،       

 أهم المنشورات

 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1990) "The Young Offender And The ‘‘ اجلناة الشباب ونظام العدالة اجلنائية’’  -

Criminal Justice System" Vol. 18 University Of Ghana Law Journal Pp.49-71 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1992) ‘‘ حتليل مقارن - املؤامرة يف واليتني قضائيتني يف إطار القانون العام ’’ -

"Conspiracy In Two Common Law Jurisdictions-A Comparative Analysis" Vol.4 African Journal Of 

International And Comparative Law Pp 419-448 . 
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 ,Mensa-Bonsu ‘‘ استخدامات جديدة لقاعدة قدمية - اإلجراءات املتعلقة بنقض الوعد بالزواج يف غانا ’’ -

H.J.A.N. (1992) "The Action For Breach Of Promise To Marry In Ghana-New Uses For An Old Rule" 

1988/91 Nigerian Current Law Review Pp.45-66; [1993-95] Review Of Ghana Law 41; Cited In 

Donkor V. Ankrah [2003-2005] 2 G.L.R.125 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1992) "Complicity Under ‘‘ا غانيف املشاركة يف اجلرائم يف نظر القانون اجلنائي  ’’ -

The Criminal Code Of Ghana" (1991-1992) Vol 18 Review Of Ghana Law Sub.Nom.(Developments In 

Ghana Law) (Special Anniversary Edition To Commemorate 25th Anniversary Of Council For Law 

Reporting) Pp.193-219 . 
 .Mensa-Bonsu, H.J.A.N ‘‘ نظام العدالة اجلنائيةيف أصول غري مستكشفة  - صائيات اجلنائيةنشر اإلح ’’ -

(1995) "Publishing Criminal Statistics-An Unexplored Asset To The Criminal Justice System." (1993-

95) Vol. Xix, University Of Ghana Law Journal, Pp.32-52 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1995) "Human Rights And ‘‘ ان والعدالة يف شؤون القاصرينحقوق اإلنس ’’ -

Juvenile Justice" 7. Proceedings Of The Annual Conference Of African Society Of International And 

Comparative Law (Asicl Proc) 1995, Pp 321-347 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. The Defence Of ‘‘ املسائل الناشئة - واملطالبة باحلق الدفاع عن اخلطأ يف احلقيقة ’’ -

Mistake Of Fact And Claim Of Right-Matters Arising; Republic V. Kwadwo Ii” (1996-1999) Vol 20 

University Of Ghana Law Journal 125 -136; Cited In Osei Kwadwo Ii V. Republic [2007-2008] Scglr 

1148; Woyome V. The Republic.2016 (Unreported   
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1997) "The Ghana ‘‘ النظام القانوين الغاين ضمن اقتصاد يعاين من التضخم ’’ -

Legal System In An Inflationary Economy" [1996-2000] Vol. Xx Review Of Ghana Law  . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1996) “The Public Tribunal System ‘‘ العامة وحقوق اإلنسان نظام احملكمة ’’ -

And Human Rights.” In Human Rights And Access To Justice, Konrad Adenauer, 1997 . 
 ,Mensa-Bonsu, H.J.A.N. "Economic Crime ‘‘ اجلرائم االقتصادية والقانون اجلنائي والقانون اجلنائي يف غانا ’’ -

The Criminal Law And The Criminal Law Of Ghana.” (1999-2000) Vol. 4 & 5 Banking & Financial 

Law Journal, Pp 82-99 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N “Picking Up The ‘‘قضايا نظام السجون يف جمتمع ما بعد النزاع  - مجع الشظايا ’’ -

Pieces – Issues Of The Prison System In A Post-Conflict Society” Vol. 2 No.2, Nov. 2005, Legon 

Journal Of International Affairs, Pp.36-54 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. "The Right To ‘‘ 1992احلق يف اإلفراج بكفالة، وتشريعات القضاة ودستور عام  ’’ -

Bail, Judge-Made Law And The 1992 Constitution" Banking And Financial Law Journal, January-June 

2014 Vol. 3 No.1 Pp.191-223; Cited In Martin Kpebu V. Attorney-General, (Unreported); Writ 

No.J1/13/2015; Supreme Court Judgement Delivered On 5th May, 2016  . 
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 ,Mensa-Bonsu, H.J.A.N.: “The ICC ‘‘ نائية الدولية والعدالة اجلنائية الدولية والسياسة الدوليةاحملكمة اجل ’’ -

International Criminal Justice And International Politics”, Africa Development, Vol. Xl, No. 2, 2015, 

Pp.139-159, Council For The Development Of Social Science Research In Africa (Codesria), 2015 . 
 :.Mensa-Bonsu, H.J.A.N ‘‘ إحياء غانا بعملية مراجعة قانون األنظمة األساسية - يا للفرق بني كلمة وأخرى ’’ -

“O, The Difference That A Word Makes – Remaking Ghana By The Statute Law Revision Process” 

Uglj. Vol Xxviii 2015 Uglj . 
 ,Mensa-Bonsu H.J.A.N ‘‘ هل تعد بنية السالم واألمن يف االحتاد األفريقي ضمانة للسالم واألمن يف القارة؟ ’’ -

“The African Union’s Peace And Security Architecture” A Guarantor Of Peace And Security On The 

Continent?” Vol.8 No 2 Lejiad August 2016 . 
 Mensa-Bonsu ‘‘ تأمالت يف األمن السياسي يف غانا - ‘هل تعلم من أكون’سيادة القانون ومتالزمة  ’’ -

H.J.A.N, & Attuquayefio Philip K. “Rule Of Law And The ‘Do You Know Who I Am’ Syndrome: 

Reflections On Political Security In Ghana.” (2016) Vol. 24 No.4, African Journal Of International And 

Comparative Law . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1993) ‘‘ خطة اجلمهورية الرابعة - محاية الطفل من خالل التشريع اجلنائي ’’ -

"Protecting The Child Through Criminal Legislation-The Agenda For The Fourth Republic" The Rights 

Of The Child In Ghana-Perspectives (Woeli Publishers 1994) Pp.96-119 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. The Annotated Criminal Offences Act Of ‘‘ شرح القانون اجلنائي الغاين ’’ -

Ghana Black Mask, 1993; (5th Ed. 2008 .  
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. "The Freedom To Impart ‘‘ حرية التعبري عن األفكار والقانون اجلنائي يف غانا ’’ -

Ideas And The Criminal Law In Ghana." Intellectual Freedom In Ghana Anansesem Publications Ltd., 

1994 Pp. 5-15 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1995) "The Press And The Criminal ‘‘ الصحافة والقانون اجلنائي يف غانا ’’ -

Law In Ghana" In The Law And The Media In Ghana Kwame Karikari & Kofi Kumado (EDS) School 

Of Communication Studies, 2000. Pp.88-118 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1996) "The University ‘‘ املنهاج اجلامعي والقانون واملسائل اجلنسانية ’’ -

Curriculum, Law And Gender", Women And The University Curriculum Jessica Kingsley 

Publishers/Unesco Publishing, 1996. Pp.53-67 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1997) "The Rights Of The Child ‘‘ 1992حقوق الطفل يف دستور غانا لعام  ’’ -

Under The 1992 Constitution Of Ghana", Human Rights Forum, Konrad Adenauer Foundation, 1997 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. (1997) The Criminal Law ‘‘ القانون اجلنائي والعاملون يف جمال الصحة يف غانا ’’ -

And The Health Professional In Ghana.(Institute Of Economic Affairs, No.9 Occasional Paper Series, 

1997 . 
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 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. The Annotated ‘‘ ات اجلنائية وقانون عدالة القاصرين يف غاناشرح اإلجراء ’’ -

Criminal Procedure And Juvenile Justice Act Of Ghana Black Mask, Accra, 1999, (3rd Ed. 2009 .  
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. The General ‘‘ اجلزء العام من القانون اجلنائي: سجل االجتهاد القضائي الغاين ’’ -

Part Of Criminal Law,- A Ghanaian Casebook, Vol.I Ack Mask, Accra 2001 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. The General ‘‘ اجلزء العام من القانون اجلنائي: سجل االجتهاد القضائي الغاين ’’ -

Part Of Criminal Law,- A Ghanaian Casebook, Vol Ii Black Mask, Accra, 2002 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N (2005)“Reconciliation And National‘‘ املصاحلة واالندماج الوطين ’’ -

Integration.”, In Reconciling The Nation Proceedings Of The Gaas/Fes Forum On National 

Reconciliation, Fes, Accra . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. ‘‘‘Political ‘‘ 1993-1948ياسي جلمهورية غانا، اجلرائم السياسية التاريخ الس ’’ -

Crimes’ In The Political History Of Ghana, 1948-1993’’ In Ghana Law Since Independence: History, 

Development And Prospects. Faculty Of Law, University Of Ghana, 2007 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N. Ghana’s ‘‘ لة القاصرين يف غانا: التقدم خبطوات مؤملة بطيئةاختبار نظام عدا ’’ -

Juvenile Justice System On Probation…Making Progress With Painful Steps And Slow. Ghana 

Academy Of Arts And Sciences, Accra, 2007 . 
 ,Mensa-Bonsu ‘‘ ية والتعددية القانونية والقانون اجلنائي يف غانانقل الشجرة اإلنكليزية: القانونية والشرع ’’ -

H.J.A.N. ‘Transplanting The English Oak: Legalism, Legality, Legal Pluralism And The Criminal Law 

Of Ghana.” In ‘Reclaiming The Human Sciences And Humanities Through African Perspectives.’ 

Helen Lauer And Kofi Anyidoho (EDS) Accra: Sub Saharan Press. Vol Ii, Chapter 67 Pp. 1187 -1216 . 
 ,.Mensa-Bonsu, H.J.A.N ‘‘ لغة االحتقار ولغة التهديد وحتديات بناء األمة يف نظام دميقراطي دستوري ’’ -

“Language That Denigrates, Language That Threatens, And The Challenge Of Nation Building Under 

A Constitutional Democracy.”, In A Commitment To Law: Essays In Honour Of Nana Dr. Samuel 

Kwadwo Boaten Asante Richard Frimpong Oppong & William Kissi Agyebeng (EDS), London: 

Wildy,Simmonds & Hill Publications, 2016 . 
 Mensa-Bonsu, H.J.A.N, “Juvenile Justice In Ghana” The International ‘‘ عدالة القاصرين يف غانا ’’ -

Handbook Of Juvenile Justice, Scott Decker & Nerea Marteache (EDS) Springer International 

Publishing Ag, 2016 . 

 أهم الندوات

 املؤمترات اليت قدمت فيها ورقات/الندوات
، حقوق اإلنسان ‘‘نظام احملاكم العامة وحقوق اإلنسان’’ – ندوة حول حقوق اإلنسان والوصول إىل العدالة -

 .1996والوصول إىل العدالة، كونراد أديناور، 
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)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/برملان غانا  حزيران/يونيه  ‘‘النظام القضائي’’ – ندوة غانا الوطنية حول احلكم -
1997 . 

، 1998مايو /ندوة غانا الوطنية بشأن الشفافية واحلكم الرشيد )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ برملان غانا  أيار -
 .‘‘دور اللجان املستقلة-املساءلة والشفافية’’
شرين ، ندوة عن اسرتاتيجيات القضاء على العنف ضد املرأة، أكرا، ت‘‘للقضاء على العنف ضد املرأة اسرتاتيجيات  ’’ -

 .1998نوفمرب /الثاين
حقوق اإلنسان ومسؤولياته )واجباته  ودستور ’’أكادميية غانا للفنون والعلوم، حماضرات الذكرى السنوية األربعني،  -

 .1999نوفمرب تشرين الثاين/ 18، ‘‘1992غانا لعام 
دمت يف مؤمتر القضاة وندوة رجال القضاء بشأن ختفيف اكتظاظ ، ورقة ق  ‘‘بدائل إصدار األحكاممسائل ’’ -

 .2000أكتوبر تشرين األول/ 5السجون، أكرا، 
 9-7، مؤمتر اخلرباء عن األساليب البديلة لتسوية النزاعات، داكار، ‘‘تقييم األساليب البديلة لتسوية النزاعات’’ -

 .2001مارس آذار/ 
 .2002ندوة مديري جلان احلقيقة واملصاحلة، نيويورك، ، ‘‘فهم عملية املصاحلة الوطنية’’ -
كانون ، االجتماع السنوي لألساقفة الكاثوليك، واشنطن،  ‘‘عملية املصاحلة الوطنية: دور اهليئات الدينية’’ -

 .2003يناير، الثاين/
احلوار  - ما وراء جوبا’’غندي، دمت يف املؤمتر الوطين األو ة ق  ق، ور ‘‘عمليات املصاحلة الوطنية: جتربة غانا وليبرييا’’ -

ديسمرب كانون األول/ 2-1، كلية احلقوق، جامعة ماكرييري، كمباال، أوغندا، ‘‘الوطين حول احلقيقة واملصاحلة
2006. 

حقوق اإلنسان ’’موضوع ، حلقة نقاش حول ‘‘مواجهة حتديات اليوم مع احلفاظ على معايري حقوق اإلنسان’’ -
ب األمم املتحدة يف جنيف/مركز املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة، جنيف، سويسرا، ، مكت‘‘وإصالح قطاع األمن

 .2008نوفمرب /تشرين الثاين
، مركز 2010، سلسلة مناقشات عام ‘‘طائفة من اخلربات - مواجهة حتديات القيادة يف بعثات حفظ السالم’’ -

 .2010أكتوبر تشرين األول/عايري، تورينو، إيطاليا، العمليات الدولية للسالم/جلنة األمم املتحدة لتنسيق امل
احلوار الوطين حول استدامة السالم واألمن البشري واحلكم الدميقراطي من أجل التنمية العاجلة يف غانا، حكومة  -

 .2013نوفمرب تشرين الثاين/ 14غانا، أكرا، 
سيادة القانون يف محاية الالجئني واملعرضني ’’الدورة التدريبية الدولية حول محاية الالجئني واملعرضني للمخاطر،  -

 .2013سبتمرب أيلول/ 13، مركز ليغون للشؤون الدولية والدبلوماسية، أكرا، ‘‘للمخاطر
نون يف عمليات دعم السالم، سلسلة ، احلوار العاملي بشأن سيادة القا‘‘سيادة القانون يف عمليات السالم’’ -

 .2013ديسمرب  17-16مناقشات مركز العمليات الدولية للسالم/جلنة األمم املتحدة لتنسيق املعايري، برلني، أملانيا، 
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الدولية العدالة اجلنائية ’’دمت يف ندوة ، ورقة ق  ‘‘احملكمة اجلنائية الدولية والعدالة اجلنائية الدولية والسياسة الدولية’’ -
جملس تطوير حبوث العلوم االجتماعية يف أفريقيا،  ؛‘‘واملصاحلة والسالم يف أفريقيا: احملكمة اجلنائية الدولية وما بعدها

 .2014متوز/يوليه  12-10، السنغالداكار، 
اف يف نظام روما ، مجعية الدول األطر ‘‘السيادة والعدالة اجلنائية الدولية’’، ‘‘السلطة القضائية وتعزيز املساءلة’’ -

 .2015 هيوليمتوز/ 21-20األساسي، مؤمتر داكار، 
 السالم، عملياتمركز العمليات الدولية للسالم/معهد دراسات السالم واألمن، ندوة اخلرباء حول التعاون الثالثي يف  -

 .2015 أكتوبرتشرين األول/ 8-7 أبابا، أديس
جنيف لألمن والسالم، الدورة الدراسية الرفيعة املستوى السابعة لبناء السالم،  ، مركز‘‘تعزيز القيادة لبناء السالم’’ -

 .2015نوفمرب تشرين الثاين/ 16-20
اهلجرة النامجة عن الصراعات يف أفريقيا: االستفادة من الفرص ’’ حول موضوعاجتماع فريق اخلرباء الرفيع املستوى  -

ومكتب مستشار األمم املتحدة اخلاص املعين )مؤسسة أّكورد،  ‘‘ية الشاملةاجلديدة ملعاجلة أبعاد السالم واألمن والتنم
 .2015نوفمرب تشرين الثاين/ 24-23دوربان، واملنظمة الدولية للهجرة   بأفريقيا، ومفوضية االحتاد األفريقي،

اجتماع مركز العمليات ، ‘‘تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم - تفعيل عمليات السالم’’ -
 . 2016فرباير شباط/ 24، برلني، املركز الدولية للسالم الستعراض أعمال

، مركز ‘‘من جديد بعد عام من االستعراضات: تفعيل إصالحات عمليات السالم قاالنطال’’حوار اخلرباء حول  -
 . 2016فرباير شباط/ 26-25العمليات الدولية للسالم، برلني 

 مؤتمرات دولية أخرىالمشاركة في 

  1988الندوة الدولية بشأن حقوق اإلنسان والشعوب )بنن،  -
   1988القراءة الثانية التفاقية حقوق الطفل )السنغال، بشأن الندوة الدولية  -
  1989تدريب املساعدين القانونيني )غامبيا، بشأن الندوة الدولية  -
  1990امليثاق األفريقي حلقوق الطفل )إثيوبيا، اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل بشأن مشروع  -
  1997مائدة مستديرة بشأن التنمية، املؤسسة األملانية للتنمية الدولية/ البنك الدويل )أملانيا،  -
 2006يوليه /مؤمتر قمة االحتاد األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات، باجنول، غامبيا، متوز -
، األمم املتحدة/إدارة عمليات حفظ السالم، الواليات ‘‘لتعزيز عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم العمل معا  ’’ -

  2011فرباير /املتحدة األمريكية، شباط
سبتمرب أيلول/، املعهد الدويل للسالم، الواليات املتحدة األمريكية، ‘‘االنتخابات واالستقرار يف غرب أفريقيا’’ -

2011 
تشرين إثيوبيا،  ،‘‘2025ات الثاين ملركز العمليات الدولية للسالم: مستقبل عمليات السالم يف عام خمطط العملي’’ -

 2011نوفمرب الثاين/
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نيويورك،  ‘‘2025خمطط العمليات الثاين ملركز العمليات الدولية للسالم: مستقبل عمليات السالم يف عام ’’ -
  2012حزيران/يونيه 

أيلول/سبتمرب  28-25ادي عشر لرابطة مدريب دعم السالم األفارقة، أديس أبابا، االجتماع العام السنوي احل -
2013  

تشرين  26-25دعم االحتاد األورويب ملراكز التدريب األفريقية، أديس أبابا، إثيوبيا،  بشأنالندوة الدولية  -
 2013نوفمرب الثاين/

 2014مايو /الدولية حلقوق اإلنسان، هاله/ساله، أملانيا، أياررتة السنتني احلادي عشر للشبكة األكادميية فاجتماع  -
 2014أكتوبر /تشرين األول 11جنيف، ، املرأة يف اإلدارة العليا، ندوة األمم املتحدة -
 تشرين األول/أكتوبر 10 - أيلول/سبتمرب 29حلقة العمل التدريبية لكبار رؤساء بعثات األمم املتحدة، جنيف،  -

2014 
تس، نيويورك، الواليات املتحدة ي، غرينرتي إست‘‘اجتاهات عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم’’ نبشأندوة  -

 2014األمريكية، ديسمرب 
كانون  24-20مشاورات مع بلدان آسيا وأوقيانوسيا حول عمليات األمم املتحدة للسالم، داكا، بنغالديش،  -

 2015يناير الثاين/
 15-9 االحتاد األفريقي بشأن عمليات األمم املتحدة للسالم، أديس أبابا مشاورات مع الدول األعضاء يف -

 2015فرباير شباط/
 2015مارس آذار/ 12، جامعة نيويورك، ‘‘محاية املدنيني يف حفظ السالم’’ بشأنحلقة عمل  -
مارس آذار/ 13مريكية، ، نيويورك، الواليات املتحدة األ‘‘استدامة السالم يف بيئات ما بعد النزاع’’ورشة عمل حول  -

2015 
  2015مارس آذار/ 27-26مؤمتر األمم املتحدة لرؤساء أركان الدفاع يف الدول األعضاء،  -
مشاورات مع بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن عمليات األمم املتحدة للسالم، سلفادور و  -

 2015آذار/مارس،  31-30الربازيل، 
مؤمتر مجعية الدول األطراف يف نظام روما  ،‘‘السيادة والعدالة اجلنائية الدولية’’، ‘‘القضائية وتعزيز املساءلةالسلطة ’’ -

 2015 هيوليمتوز/ 21-20األساسي، داكار، 
 2016 هيونيحزيران/ 17-6حلقة العمل التدريبية لكبار رؤساء بعثات األمم املتحدة، بيجني،  -
 2017مارس آذار/ 31-20ار رؤساء بعثات األمم املتحدة، نيودهلي، حلقة العمل التدريبية لكب -

 العضوية في الجمعيات والرابطات المهنية

 الزمالة يف أكادميية غانا للفنون والعلوم -
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 العضوية يف اجمللس التنفيذي للشبكة األكادميية الدولية حلقوق اإلنسان -
 نقابة احملامني يف غانا -

  األوسمةالجوائز و 

 اجلوائز اجلامعية
 املرأة من رابطة جامعات الكومنولث/برنامج توأمة اجلامعات وشبكاهتا لةمنحة زما   1994
 منحة زمالة فولربايت  1991-1992
 منحة زمالة ماكدوغال )كلية احلقوق يف جامعة ييل   1984-1985
 جائزة ماكالني )قاعة فولتا، جامعة غانا    1980

 جوائز أخرى
 2016اجلدارة يف اخلدمة، النظام التقاعدي ملوظفي جامعات غانا، جائزة  -
 2016مؤسسة إنسايت )غانا ، جائزة إهلام الفتيات،  -
  2016جملة غليتز: جائزة إهلام املرأة لالمتياز يف التعليم ) -
 2012يناير كانون الثاين/شهادة اجلدارة يف اخلدمة من القوات املسلحة الغانية،   -
 2010، لمرأة املتميزة من تلفزيون أفريقيال ‘‘أوبا مبو’’جائزة  -
 2004جائزة اجلدارة يف اخلدمة، قاعة أكوافو،  -
 1999اخلدمة، جامعة غانا،  يفجائزة االمتياز عن اجلدارة  -
 1998ينز الدولية، جائزة االمتياز من رابطة رؤساء نوادي ال -

 شخصيةالهتمامات اال

 املطالعة.

 ذات الصلة المعلومات األخرى

باملشاركة يف عدد كبري من املؤمترات وحلقات العمل الدولية بصفيت نائبة املمثل اخلاص  باإلضافة إىل ما تقدم، تشرفت  
لألمني العام ورئيسة قطاع سيادة القانون التابع لألمم املتحدة يف ليربيا، ومديرة مركز ليغون للشؤون الدولية 

 من املؤمترات وحلقات العمل احمللية، وقد كان يل شرف تويل الرئاسة يف كثري منها.والدبلوماسية، فضال عن عدد كبري 

_____________ 


