
  بيان املؤهالت

  :الشخصيةاملعلومات 

  اماساتوشي سوغيور    :االسم

  1970ديسمرب / كانون األول20  :تاريخ الوالدة

  هيوغو، اليابان  : مكان الوالدة

  :اخلربة

  . ، واكتسب خربة كبرية يف عدد من ااالت1993السيد سوغيورا وزارة الشؤون اخلارجية يف اليابان عام التحق 

      : إىل اليوم2011أبريل /نيسان

  ).2012 أبريل/العهدة تنتهي يف نيسان(عضو جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية 

     : إىل اليوم2008سبتمرب /أيلول

  ) 2009متت ترقيته يف أغسطس (مستشار  

  بعثة اليابان الدائمة لدى األمم املتحدة

 ).اإلدارة وامليزانية( العامة لألمم املتحدة ممثل اليابان يف اللجنة اخلامسة للجمعية -

مسؤول مفاوضات جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة من امليزانية العادية وميزانية عمليات  -

  .حفظ السالم، واإلشراف وإدارة املوارد البشرية واملسائل األخرى ذات الصلة

  :2008سبتمرب / أيلول– 2006أغسطس /-آب

  القضايا العاملية مبكتب التعاون الدويلالتعاون يف بة نائب رئيسي ملدير شع

شرف على عالقات اليابان مع صناديق وبرامج األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى أ -

 .ومسامهتها فيها

  .ويف قطاعات عديدة) ODA(مساعدات التنمية جمال دار سياسات اليابان الرمسية يف أ -

       :2006يوليو / متوز– 2003سبتمرب /أيلول

  نائب رئيسي ملدير شعبة أوروبا الغربية يف مكتب الشؤون األوروبية 



  )2004أغسطس /يف شعبة واحدة يف آباألوىل والثانية اندجمت الشعبتان (    

  . أوروبا الغربيةبلدانمسؤول إدارة العالقات الثنائية بني اليابان و -

  :2003سبتمرب / أيلول– 2002يناير / كانون الثاين

   للشؤون اخلارجيةالربملان اخلاص لنائب وزير السكرتري

تضمنت الواجبات إدارة مساعدة اليابان يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع يف أفغانستان  -

  .والعراق

  :2002يناير / كانون الثاين– 2000أغسطس /آب

  نائب مدير شعبة الشؤون املالية

  أمانة الوزير

  .سابات والعمليات احملاسبية للوزارةاإلشراف على امليزانية ومراجعة احل -

   2000يوليو / متوز– 1998يوليو / متوز 

  مسؤول الشعبة الثانية ألمريكا الشمالية

  مكتب شؤون أمريكا الشمالية

  .القضايا االقتصادية والتجارية بني اليابان والواليات املتحدةاملتعلقة بقاد املفاوضات  -

  :1998يوليو / متوز– 1996يونيو /جزيران

  )1997مايو /الترقية يف أيار(سكرتري أول 

  سفارة اليابان لدى مجهورية نيجرييا االحتادية

  .أخرىمسائل ، من بني ةمسؤول عن الشؤون السياسية واإلدار -

  :1994فرباير / شباط– 1993أكتوبر /تشربن األول

  مسؤول يف شعبة معاهدة األمن اليابانية األمركية 

  مكتب شؤون أمريكا الشمالية

  ام ببحوث يف القضايا املتصلة بالتزام اليابان مبعاهدة األمن بني اليابان والواليات املتحدةق -

  .ساعد كبار املسؤولني يف املشاورات ثنائية -



  :1993سبتمرب / أيلول– 1993مايو /أيار

  مسؤول يف شعبة حقوق اإلنسان والالجئني

  مكتب السياسة اخلارجية

  جمال حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانيةساعد يف صياغة سياسات اليابان يف  -

  .حقوق اإلنسان واملعاهدات اإلنسانيةمعاهدات راقب الوضع العام للتصديق على  -

  : التعليم

  )بكالوريوس، القانون العام(جامعة طوكيو، كلية احلقوق     1993 - 1989

  .)التاريخ احلديثبكالوريوس، (جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة     1996 - 1994

  اللغات

  )اللغة األم(اليابانية 

  اإلجنليزية


