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 )املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء باألحدث( على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت

 جامعة الدولية، للشؤون باترسون نورمان كلية وحلها، الدولية النزاعات حتليل يف ماجستري
 كندا أوتاوا، كارلتون،

1995 

 1992 اليابان طوكيو، تسودا، كلية الدولية، العالقات يف بكالوريوس
 اللقب الوظيفي، معلومات أخرى )مع البدء باألحدث(التاريخ، جهة العمل،  :العملية الخبرة

 2020حىت صيف  (طوكيو يف تعيينها سيتم إعادة) اليابان خارجية وزارة
 هولندا يف اليابان سفارة ،ةقانوني ةومستشار  مرشدة

 أخرى أمور مجلة من الدولية اجلنائية احملكمة ميزانية الواجبات تشمل هذه -
 املرافقة لذلك واملهارات املعرفة من متنوعا   عددا   كتسبتلقد ا  امليزانيات،ب التعامل خاللمن  -
 االسرتاتيجي والنهج امليزانية وعملية البشرية، املوارد بإدارة املتعلقةو 

 2020إىل  2017

 األفريقية، اآلسيوية القانونية االستشارية املنظمة لدى واملالية امليزانية عن ةسؤولم العام األمني ةنائب
 اهلند

 العادية األنشطة إىل باإلضافة للمنظمة واحملاسبة والتدقيق املوازنة عمليات على تأشرف -

2014 - 2017 

)منظمة األمم املتحدة للتنمية  اليونيدو/مكتب األمم املتحدة يف فيينا قسم ،أوىل ةسكرتري  2010 - 2013 



 
  

 

 النمسا فيينا، يف الدولية املنظمات لدى لليابان الدائمة البعثة ،الصناعية(
 اليونيدو وميزانية والرقابة اإلدارة إصالح الواجبات تشمل هذه -
 اليونيدو ملوظفي التقاعدية املعاشات جلنة يف عضواك أيضا خدمت -
 جنيف يف اليونيدو جملموعة مشارك كرئيس تعمل -

 اخلارجية وزارة األوىل، الشمالية أمريكا شعبة ،القانوين القسم ةورئيس ديرامل ةنائب
 املتحدة والواليات اليابان بني القانونية املسائل عن ةمسؤول -

2007 – 2010 

 الدولية واملنظمات املتحدة األمم لدى لليابان الدائمة البعثة املتحدة، األمم قسم ،يةثان ةسكرتري 
 سويسرا جنيف، يف األخرى

 أمور بني من السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني املفوضية  وميزانية اإلشراف املهام تشمل -
 أخرى

2004 - 2007 

 اخلارجية بوزارة الدولية املنظمات شعبة مدير ةمساعد
 املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ميزانيةعن و  اإلشراف عن ةمسؤول  -

 للسكان

2002 - 2004 

 - 1992 اخلارجية بوزارة تالتحق
 اللغات اليابانية اللغة األم: اللغة

 اإلنكليزية  - -      بطالقة

 الفرنسية  - -     معرفة أساسية

 األلمانية  - -     معرفة أساسية


