
  يابان يف هولنداالسفارة 

أطيب حتياا ألمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اخلاص اليابان يف اململكة اهلولندية دي سفارة 

نهي إىل علمِ  يشرفها أن تهفإن ICC-ASP110/CBF/05رقم األمانة باحملكمة اجلنائية الدولية، وعمال مبذكرة 

لعضوية جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة السيد ماساتوشي سوغيورا ح يقررت ترش الياباناألخرية بأن حكومة 

نتخابات اليت ستجري يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول االيف  2015-2012لعهدة اجلنائية الدولية 

  .2011ديسمرب /كانون األوليف األطراف 

خبربة واسعة  ،2011 ذنة املالية وامليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية من يف جلوهو عضو السيد سيغيورا،ويتمتع 

وهو يعمل حاليا مستشارا لبعثة اليابان . ني الدويل والوطينيومكانة مشهود له ا يف الشؤون املالية على املستو

لجمعة العامة لألمم املتحدة، حيث ل) اإلدارة وامليزانية(الدائمة لدى األمم املتحدة وممثال لليابان يف اللجنة اخلامسة 

 وامليزانية العادية لألمم املتحدة وميزانيات نصبة املقررةظهر خربة وريادة يف املفاوضات الدولية املتعلقة جبدول األأ

  .األخرى ذات الصلةسائل دارة املوارد البشرية واملإعمليات حفظ السالم واإلشراف و

 منصب النائب الرئيسي ملدير شعبة 2008سبتمرب / إىل أيلول2006س أغسط/من آبد السيد سيغيورا لقد تقلَّ

التعاون يف القضايا العاملية يف وزارة الشؤون اخلارجية حيث اضطلع مبسؤولية اإلشراف على عالقات اليابان مع 

نون إىل كا 2000أغسطس /ومن آب . فيهااصناديق وبرامج األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ومسامها

.  تقلد السيد سيغيورا منصب نائب مدير شعبة الشؤون املالية يف وزارة الشؤون اخلارجية2002 يناير/الثاين

شراف على وضع امليزانية وتدقيق احلسابات والعمليات احملاسبية للوزارة وهو ما منحه معرفة  مهامه اإلتوتضمن

  . أساسية بشأن عمل ميزانية هذه املنظمات

 توضح أنه يليب الشروط الواردة يف ،طيهاملرفق لسيد سيغيورا بيان مؤهالت ا من بدو كما ي،إن هذه اخلربة والتجربة

ه ينبغي  واليت تنص على أن(ICC-ASP/1/Res.4) لقرار املؤسس للجنة املالية وامليزانية ل4رفق املاملادة الثانية من 

  .ة وخربة مشهود ما يف القضايا املالية على املستوى الدويلكانيتمتعون مبعضاء اللجنة خرباء أنه يكون أ

م اأصبحت رمسيا دولة عضوة يف نظوهي إذ نشطة احملكمة اجلنائية الدولية منذ إنشائها، ألقد دأبت اليابان على دعم 

تعتزم فإا  يف ميزانية احملكمة ة وكانت باستمرار أكرب مسامه2007أكتوبر / تشرين األول1روما األساسي بتاريخ 

إن قرار حكومة اليابان ترشيح السيد سيغيورا النتخابات جلنة املالية وامليزانية يعكس التزامها . ا هلة قويةداعمالبقاء 

ة ربوحكومة اليابان واثقة متاما بأن املرشح ميلك التجربة واخل. نشطة احملكمةأالثابت مبواصلة قصارى جهدها لتيسري 

مسامهة يساهم للى املستوى الدويل عشهود له ا املة نكااملإىل جانب ؤون املالية وامليزانية شاليف الالزمة واملعرفة 

  . تضطلع به اللجنةكبرية يف العمل اهلام الذي



مانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي هذه الفرصة لتجدد ألة اهلولندية كلاليابان يف املموتنتهز سفارة 

  .لدولية خالص التقديرللمحكمة اجلنائية ا

  

  


