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)اليابان(أوزاكي، كونيكو   
 

 ]األصل باألنكليزية[
 

 مذكرة شفوية

دي سفارة اليابان يف هولندا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
املؤرخة  ICC-ASP/8/S/20باإلشارة إىل املذكرة الصادرة عن احملكمة -للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف

كونيكو أن حكومة اليابان قررت تعيني القاضية ببإبالغ احملكمة اجلنائية الدولية -٢٠٠٩ مايو/أيار ١٣
، مرشحة إلعادة انتخاا ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري يف أوزاكي

 ٢٣ إىل ١٩ترة من االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف نيويورك يف الف
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

  .  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ (٤     ً         وفقا  للفقرة أوزاكي ربوفيسور الويقدم ترشيح 
  

 من نظام روما ٣٦ من املادة ٥القائمة باء ألغراض الفقرة  مرشحة على سيدة أوزاكيوال
على درجة عالية من   بالسلك الدبلوماسيموظفةبوصفها وظيفي طويل وناجح، مسار هلا . األساسي
، مبا يف ذلك املسائل القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسانوالقانون الدويل يف  وتتمتع خبربة، الكفاءة

. متخصصة يف القانون اجلنائي وقانون الالجئني يف وزارة العدلاملتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية، وبصفتها 
، من كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مبشعبة شؤون املعاهداتديرة وعملت أيضا بوصفها م

ستاذة أوزاكي خبربة ثرية بصفتها حمامية يف األوساط األكادميية، قامت ع األتتتم. ٢٠٠٩ حىت ٢٠٠٦
. سسات يف خمتلف اجلامعات واملؤالقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسانوالدويل القانون              ببحوث، وتدر س 

تبني هذه اخلربات بوضوح مؤهالا . العديد من املطبوعاتذات الصلة وهلا وقد كتبت الكثري يف ااالت 
أثبتت كفاءا يف ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل مثل القانون اإلنساين وقانون حقوق  "بوصفها

جتدر ". مل القضائي الذي تضطلع به احملكمةاإلنسان وتتمتع خبربة طويلة وبأهلية قانونية هلا صلة وثيقة بالع
من آسيا، ومل ) يف القائمة ألف(                                ٍ      القاضية سايغا، مل يعد هناك إال قاض  واحد اإلشارة أيضا إىل أنه، بعد وفاة 

ومن .  من آسيا من ضمن القضاة املرشحنيالقائمة باء على مرشح      ٍ أو قاض  / وةتبق هناك وال قاضية واحد
وغريه يف تشكيل ان يسهم مسامهة قيمة يف احلفاظ على التوازن اإلقليمي زاكي أو  األستاذةانتخابشأن 

، من نظام روما األساسي ٣٦من املادة ) أ (٤هذا البيان الوارد وفقا للفقرة  ويرفق طي. قضاة احملكمة
  .أوزاكيوالسرية الذاتية للقاضية 
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اجلنائية الدولية منذ إنشائها، وبعد أن مث إن اليابان ما برحت تدعم األنشطة اليت تضطلع ا احملكمة 
 ، فإا تعتزم البقاء داعما قويا ٢٠٠٧أكتوبر / أصبحت دولة طرفا يف نظام روما األساسي يف تشرين األول

                                              النتخاا قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية ينم  عن أوزاكي األستاذةوقرار احلكومة اليابانية ترشيح . للمحكمة
واحلكومة اليابانية على ثقة  .قوم ا احملكمةمبواصلة بذل قصارى اجلهد لتيسري األنشطة اليت تالتزامها الراسخ 
ية واملعارف ذات الصلة مبجاالت القانون امتلك اخلربة الالزمة والدر أوزاكي األستاذة         تام ة بأن 

 .                      يف العمل املهم  للمحكمة                                            ّ   ّ                     الدويل،كالقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، مما  ميك نها من مواصلة اإلسهام 
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