
 بونسو، هنرييتا )غانا(-منسا
 ]األصل: اإلنكليزية[

 بيان المؤهالت
الفائدة املتبادلة منذ أمد طويل. تطبعها جتمع بني غانا واحملكمة اجلنائية الدولية عالقة 

اإلشارة أيضا إىل أن غانا عضو حمرتم يف مجعية الدول األطراف منذ أن صدقت البالد  وجتدر
 على نظام روما األساسي قبل ما يقارب عقدين من الزمن.

إن عالقاتنا الطويلة األمد مع احملكمة تتضح يف السرية املهنية املثالية للقاضية الغانية، 
 إلنسانية.األستاذة أكوا كوينهيا، يف خدمة احملكمة وا

 هنرييتاواسرتشادا بذلك وبناء على هذه الثقة، قررت حكومة غانا ترشيح األستاذة 
 ، وهي مواطنة غانية، النتخاهبا قاضية لدى احملكمة برسم القائمة ألف.بونسو-منسا

شخصية تتحلى باألخالق وهي جتيد اللغة اإلجنليزية،  ونسوب-منسا هنرييتاواألستاذة 
لنزاهة. وهي مؤهلة ملمارسة القانون يف غانا وللتعيني قاضية يف احملكمة العليا أو الرفيعة واحلياد وا

 وزيرة العدل يف غانا.
خدمة عامة طويلة ومتميزة ومرموقة حقا  بونسو-منسا هنرييتااألستاذة  لقد أدت

من وجديرة بالتقدير بصفتها أستاذة يف أبرز جامعة عمومية يف غانا، وأستاذة حماضرة يف العديد 
ختصصات القانون، وال سيما القانون اجلنائي وممارسته، كما إهنا تتمتع بكفاءة راسخة يف 

ةربة استقتها من والية قضائية يف إطار القانون العام، فهي يف خباجملاالت ذات الصلة باحملكمة و 
 نها من أداء عملها على حنو ممتاز يف مهامها كقاضية يف احملكمة.وضع جيد ميك  

فرصة تطبيق القانون  بونسو-منسا هنرييتاويف سياق سريهتا املهنية، أتيحت لألستاذة 
الدويل العام بصفتها ممثلة دبلوماسية عن األمم املتحدة يف مجهورية ليةربيا بعد فرتة وجيزة من 

 يفانتهاء احلرب األهلية وأثناء عملية بناء السالم وإعادة بناء املؤسسات واهلياكل األساسية 
 لك البلد الذى مزقته احلرب.ذ

وهي تعمل حاليا بصفة أول مديرة ملركز ليغون للشؤون الدولية والدبلوماسية جبامعة 
بونسو مستعدة -غانا، وهو منصب تولته منذ حنو عقد من الزمن. وستكون األستاذة منسا

 احل احملكمة.لتتوىل مهامها يف احملكمة فور انتخاهبا، وستضع كامل قدراهتا املهنية يف خدمة ص
وهلذه األسباب، وألجل مؤهالهتا اجلامعية اليت ال تشوهبا شائبة، وتفانيها يف خدمة 
الصاحل العام يف غانا بالعمل يف ميدان التعليم العايل يف القانون، فإن غانا تقدمها مرشحة 

 لالنتخاب قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية.
ملتزمة  بونسو-منسا هنرييتاد أن األستاذة ويف اخلتام، تود غانا أن تؤكد من جدي

 باخلدمة على أساس التفرغ عندما يتطلب عبء عمل احملكمة ذلك.
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