
 

 

 

 هاريموتو، يوكيكو )اليابان(
[Arabic] 

 [باإلجنليزية]األصل: 
 مذكرة شفوية

 
 اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا هولندا مملكة يف اليابان سفارة هتدي 

 السيدة ترشيح قررت اليابان حكومة بأنبإبالغها  تتشرف، ICC-ASP/19/SP/12 رقموباإلشارة إىل مذكرة األمانة  .الدولية
 دورة خالل إجراؤها املقرر االنتخابات يف 2023إىل  2021 من للفرتة واملالية امليزانية جلنة لعضوية كمرشحة يوكيكو هاريموتو

 .2020 ديسمرب/األول كانون 17 إىل 7 من الفرتة يف نيويورك يف عقدها املقررة عشر  ةالتاسع األطراف الدول مجعية

 مرشدةكحاليًا   تعمل إهناتتمتع السيدة هارميوتو خبربة واسعة ومكانة معرتف هبا يف الشؤون املالية على املستوى الدويل.  
 الدولية واملنظمات الدولية اجلنائية احملكمة لدى لليابان كممثلة تعملكما أهنا ومستشارة قانونية يف سفارة اليابان يف هولندا  

. احملكمةب الصلة ذات األخرى والقضايا العادية امليزانية ذلك يف مبا الدولية املفاوضات يف والقيادة ربةاخل أظهرت حيث األخرى،
 على وأشرفت األفريقية اآلسيوية القانونية االستشارية للمنظمة العام ألمنيل ةكنائب عملت ،2017 عام إىل 2014 عام منو 

 قسم يف أول سكرتري منصب شغلت ،2013 إىل 2010 عام منو . نظمةامل هذه يف واحملاسبة والتدقيق امليزانية عمليات
 والرقابة اإلداري اإلصالحعلى  مهامها ملتتش. النمسا فيينا، يف الدولية املنظمات لدى لليابان الدائمة البعثةو  اليونيدو،/اليونوف
 السابقة مسؤولياهتا كما أن. الوقت ذلك يف اليونيدو ملوظفي التقاعدية املعاشات جلنة يف كعضو أيضا وعملت. اليونيدو وميزانية
 إعادة املقرر ومن. للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج املفوضية وميزانية اإلشرافتشتمل عل  األخرى
 .الصيف هذا خالل طوكيو يف اليابانية اخلارجية الشؤون وزارة يف تعيينها

 تبني بأهنا تستويف، املرفقة طيه هارميوتو، على النحو املبني يف السرية الذاتية للسيدة صصتخلواإن هذه اخلربة  
أن يكون أعضاء ب ،(ICC-ASP/1/Res.4)ملنشئ للجنة امليزانية واملالية من مرفق القرار ا 2املنصوص عليه يف الفقرة  باملتطلبات

 الية على املستوى الدويل.يف املسائل امل االلجنة خرباء ذوي مكانة وخربة معرتف هبم

أصبحت رمسيا دولة طرفا يف نظام روما  وكوهنا، مة اجلنائية الدولية منذ إنشائهادأبت اليابان على دعم أنشطة احملكلقد  
مؤيدا  تبقى، فإهنا تعتزم أن بشكل متسق رب مساهم يف ميزانية احملكمة، وباعتبارها أك2007أكتوبر تشرين األول/ 1األساسي يف 

لالنتخاب يف جلنة امليزانية واملالية يعكس التزامها الراسخ  السيدة هاريموتو. إن قرار حكومة اليابان بتقدمي ترشيح يا للمحكمةقو 
 واالختصاصتلك اخلربة مت ةمبواصلة بذل قصارى جهدها لتيسري أنشطة احملكمة. إن حكومة اليابان على ثقة تامة بأن املرشح

 أعمالة املعرتف هبا على الصعيد الدويل، لتقدمي مسامهة قوية يف ، فضال عن املكانن املالية وشؤون امليزانيةالشؤو  يف ةواملعرفة الالزم
 .اهلامة لجنةال

 

 


