
  )اليابان(سايغا، فوميكو 

  ]األصل باإلنكليزية[

  بيان املؤهالت

، وبعد أن طلع ا احملكمة اجلنائية الدولية منذ انشائهاتض إن اليابان ما برحت تدعم األنشطة اليت متّ  ت
 وباعتبارها على الدوام اكرب مساهم ٢٠٠٧اكتوبر / أصبحت دولة طرفا يف نظام روما األساسي يف تشرين األول
إلعادة ا غ القاضية سايرشيحتوقرار احلكومة اليابانية . يف ميزانية احملكمة، فإا تعتزم البقاء داعما قويا للمحكمة 

 االنشطة اليت ريانتخاا قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية ينم عن التزامها الراسخ مبواصلة بذل قصارى اجلهد لتيس
والدارية ضية سايغا متلك اخلربة الالزمة واحلكومة اليابانية على ثقة تامة بأن القا.اجلنائية الدوليةتقوم ا احملكمة 

 وقانون حقوق اإلنسان، مماّ ميكّنها من مواصلة نون الدويل،كالقانون اإلنساينا القواملعارف ذات الصلة مبجاالت
      .اإلسهام يف العمل  املهم  للمحكمة

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٣٦من املادة ) أ (٤يقدم هذا البيان وفقاً للفقرة 
 املتصل باإلجراءات املتعلقة بترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ICC-ASP/3/Res.6 من القرار ٦والفقرة 
  .الدولية

 فوميكو سايغا، املرشحة اليابانية ملنصب قاض باحملكمة، شخص يتمتع خبلق عال وباحليادية القاضيةإن   )أ(
  . والرتاهة وهي متلك املؤهالت الالزمة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية

سايغا من بني أبرز الدبلوماسيني اليابانيني ذوي اخلربة بعالقات اليابان مع األمم املتحدة وقد  لقاضيةوا  
شاركت مشاركة حثيثة وكثيفة يف عملية وضع القوانني الدولية وال سيما يف جمال التعاون االجتماعي 

انية، مبقاطعة سايتاما وأُتيحت هلا كذلك فرصة العمل يف احلكومة احمللية الياب. عن طريق األمم املتحدة
بوصفها نائبة للمحافظ وقدمت مسامهة كربى يف االرتقاء باملقاطعة إىل أعلى مستويات احلكم الذايت 

أما فيما يتعلق مبهنتها الدبلوماسية، فقد . من حيث السياسة اليت اتبعتها يف جمال املساواة بني اجلنسني
) الواليات املتحدة األمريكية(عام يف سياتل عينت يف مناصب مهمة جنحت فيها مثل منصب قنصل 

وسفرية يف البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة وسفرية فوق العادة ومفوضة لدى مملكة النرويج 
وقد برهنت على كفاءا وقدرا غري العاديتني من خالل ما اضطلعت به من . ومجهورية أيسلندا

جنازات ، فإن تعيينها مرشحة يابانية لشغل منصب  هذه االاالعتباروأخذاً بعني . الواجبات الدبلوماسية
قاض باحملكمة قد اقترح أثناء اجتماع عقدته احلكومة وتقرر بعد النظر الدقيق يف اإلجراء الواجب 

  .  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) ‘١’) (أ (٤اإلتباع املنصوص عليه يف الفقرة 

 من ٥رشحة يابانية ملنصب قاض إلدراجها يف القائمة باء وذلك ألغراض الفقرة  سايغا مقاضيةوتعني ال  )ب(
  .  من نظام روما األساسي٣٦املادة 



 سايغا مشاركة كثيفة يف معاجلة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وال سيما القضايا القاضيةلقد شاركت   
وشاركت مشاركة نشيطة يف عملية . يداناملتصلة باملرأة وتطورت بفضل ذلك خربا البارزة يف هذا امل

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ويف املداوالت املتعلقة بالربوتوكول 
ومن خالل عملها يف هذا امليدان أثبتت كفاءا يف جماالت ذات صلة بالقانون . االختياري لالتفاقية

 سايغا عضواً يف اللجنة القاضيةداً على هذا اإلجناز، أصبحت اعتما. الدويل كقانون حقوق اإلنسان
عالوة على ذلك، واعترافاً هلا بأا من أبرز . ٢٠٠١املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 

اخلرباء بقضية حقوق اإلنسان وأكثرهم جتربة يف هذا الشأن يف اليابان، عينت سفرية يابانية مكلفة 
وقد سعت جاهدة بعد ذلك يف سبيل تسوية قضايا حقوق اإلنسان املطروحة على . نحبقوق اإلنسا

اتمع الدويل ومنها قضية اختطاف كوريا الشمالية ملواطنني يابانيني، وذلك حبضور مؤمترات نظمتها 
األمم املتحدة ومنظمات أخرى فضالً عن احلوار على املستوى احلكومي املتعلق بقضايا ذات صلة 

واملتوقع أن تتعزز اخلربة اليت متلكها القاضية سايغا يف هذا امليدان بفضل التجارب .اإلنسانحبقوق 
  .والواجبات املتصلة مبركزها احلايل

  : من نظام روما األساسي هي التالية٣٦من املادة ) أ (٨واملعلومات ذات الصلة بالفقرة   )ج(

  . سايغا مؤهلة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية يف اليابانالقاضية  )١(  
  .ة سايغا مواطنة من رعايا اليابان واليابان عضو يف املنطقة اآلسيويالقاضية  )٢(  
  . سايغا أنثىالقاضية  )٣(  

 سايغا خبربة قانونية فيما يتعلق مبسائل املرأة تشمل، على سبيل الذكر ال القاضيةوتتمتع   )د(
العنف ضد املرأة من خالل عملها عضواً يف اللجنة املعنية مبكافحة التمييز ضد املرأة احلصر، 

 سايغا يف أنشطة هذه اللجنة مسامهة مشهود القاضيةومسامهة . ٢٠٠٧-٢٠٠١ خالل الفترة
هلا ا وقوبلت بارتياح كبري من قبل اتمع الدويل ولذلك أُعيد انتخاا عضواً يف هذه اللجنة 

  . ٢٠٠٦ مث يف عام ٢٠٠٢يف عام مرتني، 

  .  سايغا مواطنة يابانية وال متلك جنسية أية دولة أخرىوالقاضية  )ه(

 حبلول ومبا أن القاضية سايغا ستكون قد شغلت منصب قاضية ملدة تقل عن ثالث سنوات 
، ٢٠٠٩ ، فيحق هلا أن تنتخب جمددا ملدة والية كاملة عام٢٠٠٩مارس /اية واليتها احلالية يف آذار

 . من نظام روما األساسي٣٧ من املادة ٢وفقا للفقرة 

  

***  


