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)اليابان(أوزاكي، كونيكو   
 

 ]األصل باألنكليزية[
 

  شخصية بيانات

  ١٩٥٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  :تاريخ امليالد
 اليابان  : امليالدمكان

 
  )١٩٧٨ إجازة،(جامعة طوكيو   :التعليم

  )١٩٧٨ دوكتورا، (أكسفوردجامعة   
 

  املناصب الدولية احلالية

القانون والقانون الدويل يف ، خمتصة ئل املتصلة بالسياساتعهد الدراسات املتقدمة يف املساأستاذة مب
  .اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان

  . خاصة لدى وزارة الشؤون اخلارجية، وسفرية مكلفة باتفاقية التنوع البيولوجيمساعدة 
 

   املهنية يف اال القانويناخلربة

  اخلارجية خاصة لدى وزارة الشؤونمساعدة    حىت اليوم-٢٠٠٩أبريل /نيسان
مكلفة باملفاوضات بشأن . سفرية مكلفة باتفاقية التنوع البيولوجي

) ٢٠١٠ (البيولوجي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع عاشراالجتماع ال
 .والتحضري له

 
كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات ، مبشعبة شؤون املعاهداتمديرة   ٢٠٠٩ -٢٠٠٦

 واجلرمية
 

انونية للمكتب، كانت مسؤولة، بني أمور بصفتها املستشارة الق
على املعاهدات الدولية ذات أخرى، عن مساعدة الدول يف والتصديق 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الصلة، مبا يف ذلك  
؛ ووضع القوانني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادو، احلدود الوطنية

خدرات، واجلرمية واإلرهاب؛ واملساعدة التقنية مبا الوطنية املتعلقة بامل
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 يف البلدان النامية؛ وإنشاء  وتدريب القضاة واملدعني العامنيفيها تعليم 
أنظمة سيادة القانون والقوانني اجلنائية الوطنية يف املناطق اليت تعيش 

  . ما بعد انتهاء الرتاعحاالت 
رئيسة واملنظمات الدولية يف فيينا؛  لدى البعثة الدائمة لليابانوزيرة،    ٢٠٠٦ -٢٠٠٤

. وجمموعة موردي املواد النووية؛ لوكالة الدولية للطاقة الذريةاأقسام 
وجمموعة موردي  لوكالة الدولية للطاقة الذريةاأقسام رئيسة   وبصفتها

، وكانت ، فقد تناولت املسائل املتعلقة بعدم االنتشاراملواد النووية
 .اتفاقية احلماية املادية للمواد النوويةبشأن  مسؤولة عن املفاوضات 

  

مديرة شعبة حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية، وزارة الشؤون    ٢٠٠١ -١٩٩١
    . اخلارجية

 شعبة حقوق اإلنسان والشؤون ، كانت مسؤولة عنديرةاملبوصفها    
كانت مكلفة بإعداد و . مبا يف ذلك املسائل اجلنسانيةاإلنسانية،

لى اتفاقية جنيف والربوتوكوالت اإلضافية وتنفيذها، من التصديق ع
وكانت تترأس الوفد الياباين أثناء االجتماعات املتعلقة . بني أمور أخرى

االستثنائية الثالثة الدورة ، مبا يف ذلك حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
املساواة بني : ٢٠٠٠املرأة "والعشرين للجمعية العامة املعنونة 

 اجلنسني والتنمية املساواة بني: ٢٠٠٠املرأة عام ’،اجلنسني
                       اليت انع قدت يف نيويورك ‘ القرن احلادي والعشرينوالســالم يف
وكانت مسؤولة أيضا عن معاجلة . ٢٠٠٠يونيو /يف شهر حزيران

 واملخدرات املنظمة عرب احلدود الوطنيةاجلرمية مسألة اجلرائم الدولية، و
اتفاقية األمم املتحدة  املفاوضات بشأن وترأست. واالجتار بالبشر

  .اتفاقية اجلرمية احلاسوبية وملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
  

  .شعبة الالجئني، مكتب اهلجرة، وزارة العدلمديرة   ١٩٩٩-١٩٩٨
                                                         ً كانت مهامها ومسؤولياا الرئيسة تشمل حتديد مركز الالجئني وفقا  

جرة غري القانونية جئني، واملسائل املتعلقة باهل األمم املتحدة لالةالتفاقي
  . وباالجتار بالبشر
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  .خمتصة تابعة ملكتب الشؤون اجلنائية، وزارة العدل   ١٩٩٨-١٩٩٥
كعضو يف الوفد الياباين يف املفاوضات بشأن شاركت مشاركة نشيطة 
ة لألمم املتحداللجنة التحضريية مبا يف ذلك املعاهدة املتعلقة باجلرمية، 

القوانني الوطنية ومسؤولة عن . املعنية بإنشاء حمكمة جنائية دولية
، واجلرمية املنظمة، وغسل باملخدراتاملتصلة رائم اجل بشأن هاتطبيقو

                                         ً                   األموال، واإلرهاب واهلجرة غري القانونية، وفقا  لالتفاقيات الدولية 
ذات الصلة، وقد شاركت يف صياغة القوانني الرئيسية يف هذه 

         ّ                                          وكانت مكل فة أيضا بتطبيق القوانني املتعلقة باملخدرات يف . تااال
االستراتيجيات والتدابري العملية "صياغة وقد سامهت يف . حاالت معينة

النموذجية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة 
  يفبوصفها عضوا يف الوفد الياباين يف جلنة اجلرمية، بوصفها "اجلنائية

  .١٩٩٧عام 
  

  .  الدائمة لدى األمم املتحدة اليابانبعثةكاتبة أوىل،   ١٩٩٥-١٩٩٣
الشؤون (شها اللجنة السادسة اق       ّ        ً               انت مكل فة أساسا  باملسائل اليت ت نك

وكانت املسائل الرئيسية تشمل . لجمعة العامةالتابعة ل) القانونية
اإلرهاب، وإعالن مكافحة املتعلقة بنظام روما األساسي، املفاوضات 

، جلنة القانون الدويلحول حمكمة العدل الدولية، وواملناقشات 
وثيقة األمم املتحدة، من مجلة أمور أخرى تتعلق بالقانون ومراجعة 

  . الدويل
  

البيئية، مكتب األمم /، شعبة الشؤون االقتصاديةالنائبة الرئيسية للمدير   ١٩٩٣-١٩٩٢
  .املتحدة، وزارة الشؤون اخلارجية

 املسائل املتعلقة بالتنمية كانت مهامها ومسؤولياا الرئيسة تشمل  
وهو مفهوم بدأ حيظى باالعتراف بأنه أحد املبادئ التوجيهية املستدامة، 

وتصديق اليابان على يف منظومة األمم املتحدة؛ والتحضري ملؤمتر ريو، 
  . لزمعاهدة با
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  .، وزارة الشؤون اخلارجيةشؤون احمليطنائبة املدير، شعبة   ١٩٨٩ -١٩٨٦
كانت مسؤولة، من ضمن أمور أخرى، عن املفاوضات التجارية يف   

لالتفاق العام  الصيد البحري، وتطبيق ومنتجات الزراعية املنتجات
الثنائية املتعلقة ذه واالتفاقات ، بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة

رابطة التعاون ء كما شاركت يف املفاوضات األوىل إلنشا. املنتجات
 .االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ

 

شعبة الشؤون القانونية، مكتب املعاهدات، وزارة الشؤون نائبة املدير،    ١٩٨٦ -١٩٨٢
  .اخلارجية

القوانني اجلنائية، وقانون املعاهدات، كانت املسؤوليات الرئيسية تشمل   
 .والقانون االقتصادي الدويل، وقانون البحار

  

 املعاهدات العديد منبشأن عمليات املفاوضات يف وسامهت  من ضمن أنشطة أخرى، ،شاركت
  :، مبا يف ذلك ما يلي والتصديق عليها، ويف مراحل تنفيذهاواالتفاقيات

 ؛نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية •

 اتفاقيات حقوق اإلنسان؛ •

 اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية؛ •

 ؛ املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنيةاتفاقية األمم •

 ؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادو •

 املعاهدات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؛ •

 .املعاهدات املتعلقة بالبيئة •

  
من بني املتحدثني الرمسيني، شاركت أيضا يف العديد من االجتماعات واملؤمترات الدولية األخرى، 

  . عضو يف أفرقة املناقشة، كما سامهت يف منشورات األمم املتحدةوحماضرة، و
  

  اخلربة األكادميية
 

 يف املؤسسات                                                  بصفتها حمامية يف األوساط األكادميية، قامت ببحوث، وتدر س خربة واسعة لديها 
، مبا يف انالدويل وقانون حقوق اإلنساجلنائي القانون : وتعد جماالت ختصصها كالتايل. الواردة أمساؤها أدناه

، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، واإلرهاب، واجلرمية ذلك املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية
  .املنظمة والفساد، من بني أمور أخرى
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    عهد الدراسات املتقدمة يف املسائل املتصلة بالسياساتأستاذة مب   حىت اليوم -٢٠٠٩
  لدويل، املدرسة العليا للقانون، جامعة طوهوكو القانون ا أستاذة    ٢٠٠٤-٢٠٠١
  ، املدرسة العليا ، جامعة كويبأستاذة ٢٠٠٤-٢٠٠٣

  

  )باللغة اليابانية(املنشورات ذات الصلة 
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