
  )اليابان(سايغا، فوميكو 

  ]األصل باإلنكليزية[

  انات شخصيةبي

  فوميكو سايغا  :االسم

  ١٩٤٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  :تاريخ امليالد

  )١٩٦٦ مارس/خترجت يف آذار(جامعة طوكيو للدراسات األجنبية   :التعليم

  

  عملهااملتصل بقضايا املرأة والقضايا القانونية 

السياسة املعينة باالمم املتحدة بوزارة وشعبة ارها تنتمي إىل شعبة االتفاقيات الدولية سايغا، باعتبإن القاضية 

شؤون اخلارجية والبعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة، شاركت يف املفاوضات املتعلقة باملعاهدات وعملية ال

    :عليها يوصفها مسؤولة مكلفة باالتفاقات التاليةالتصديق 

   التمييز ضد املرإةقضاء على مجيع اشكالاتفاقية ال .

     الالجئني املتصلة مبركز التفاقية ا.

  املتصل مبركز الالجئنيالربوتوكول . 

   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةويل اخلاصدالعهد ال.

  باحلقوق املدنية والسياسية الدويل اخلاص العهد.

  

، وقد اعيد انتخاا ٢٠٠٧نوفمرب / يز ضد املرأة يف تشرين الثاين يف جلنة القضاء على التمياواصبحت عضو

  . حقوق اإلنسانوهي خبرية بقانون. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢عضوا مرتني يف 

   

ذه  معينة بالتشريعات اخلاصة عالوة على ذلك، شغلت القاضية سايغا منصب نائبة حلاكم حمافظة سايتاما

جلنسية ويعترب األمر الصادر بتقرير هذا التكافؤ هو األول من نوعه يف التكافؤبية ا   بتعزيزاحملافظة وذات الصلة

  .اليابان

  

  .إلنسان ،اصبحت القاضية سايغا أول سفرية يابانية تعىن احلقوق ا٢٠٠٥ويف عام 

  ١٩٨٣يونية / حزيران  -١٩٨٠يناير/ كانون الثاين



واالتفاقية أة،رع أشكال التمييز ضد املمكلفة بالتحضري لتصديق حكومة اليابان على اتفاقية القضاء على مجي

املتصلة مبركز الالجئني ، والربوتوكول املتصل مبركز الالجئني، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 

   .االجتماعية والثقافية والعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، شعبة اال تفا قيات الدولية، مكتب املعاهداتو

 ضرت مؤمتر األمم املتحدة املعين بـاملرأة، نـريويب، كينيـا، واجتماعاتـه             ح                           ١٩٨٥

  ).١٩٨٥ و١٩٨٤(التحضريية يف نطاق اللجنة املعنية مبركز املرأة 

مديرة بالوكالة، مسؤولة، يف مجلة أمور، عن الشؤون النسائية مبا يف ذلك اللجنـة                  ١٩٨٩ – ١٩٨٨

 وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وتنفيذ اتفاقية القـضاء          املعنية مبركز املرأة،  

  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف اليابان بالتعاون مع الوزارات األخرى

مكلفة باللجنة الثالثة، مبا يف ذلك اللجنة املعنية مبركز املرأة وصياغة الربوتوكـول                 ١٩٩٨ – ١٩٩٦

  . ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالختياري امللحق باتفاقية الق

  .  سايتاما معنية بقضايا اجلنسنيافظةمستشارة لدى حاكم حم    ٢٠٠٠ – ١٩٩٨

  .ومستشارة، جلنة صياغة النظام املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف مقاطعة سايتاما    

  .لى التمييز ضد املرأة             عضو ،اللجنة املعنية بالقضاء ع٢٠٠٧-  ٢٠٠١

  . حىت اآلن         قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية– ٢٠٠٧

  املهنة

  شعبة االتفاقيات الدولية، مكتب املعاهدات   ١٩٨٠يناير /كانون الثاين

  سكرترية أوىل، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة    ١٩٨٣يونيه /حزيران

  ، شعبة السياسات باألمم املتحدة، مكتب شؤون األمم املتحدة مساعدة للمدير    ١٩٨٨فرباير /شباط

  نائبة املدير، شعبة التعاون االجتماعي، مكتب شؤون األمم املتحدة    ١٩٨٨مارس /آذار

  مديرة، شعبة احمليطات، مكتب الشؤون االقتصادية    ١٩٨٩يوليه /متوز

  مستشارة، سفارة اليابان يف الدامنرك    ١٩٩٢أغسطس /آب

  وزيرة، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة    ١٩٩٦ مارس/آذار

  نائبة حمافظ مقاطعة سايتاما، اليابان    ١٩٩٨مايو /أيار

  القنصل العام لليابان يف سياتل     ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول



  سفرية، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة    ٢٠٠٢يوليه /متوز

   ٢٠٠٧أبريل / نيسان– ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

  سفرية فوق العادة ومفوضة لدى مملكة النرويج    

   ٢٠٠٧أبريل / نيسان– ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول

  سفرية فوق العادة ومفوضة لدى مجهورية أيسلندا     

   ٢٠٠٨أبريل /نيسان – ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

                              سفرية مكلفة حبقوق االنسان

   حىت اآلن– ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

                              قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية

  اجتماعات ومؤمترات دولية أخرى

 )١٩٩٧ – ١٩٩٦، ١٩٩١ – ١٩٩٠، ١٩٨٧ – ١٩٨٣(اجلمعية العامة لألمم املتحدة  •

 الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة •

 ملتحدة التابعة لألمم ا جلنة حقوق اإلنسان •

 )١٩٨٣(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  •

 )١٩٨٨(منظمة العمل الدولية  •

 )١٩٨٨(االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية  •

 )١٩٨٨(منظمة الصحة العاملية  •

 )١٩٨٨(صندوق األمم املتحدة للسكان  •

رات واملواد املخدرة، مؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخد •

 )١٩٨٨(فيينا 

 )١٩٩١(املنظمة البحرية الدولية  •

 يف نيويورك ١٩٩٢ – ١٩٨٩(اللجنة التحضريية التابعة للجنة األمم املتحدة لقانون البحار  •

 )وجامايكا

 ) يف ريو دي جانريو١٩٩٢(مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية  •

 ) يف كوبنهاغن١٩٩٥(عية القمة العاملية للتنمية االجتما •

 

***  


