
 

 كو )اليابان(و توم ،أكان
 [األصل: باإلنكليزية]

 سيرة الذاتيةال
 بيانات شخصية

 أكان :العائلي االسم
 توموكو :اللقب
 أنثى اجلنس:

 1956حزيران/يونيه  28 تاريخ امليالد:
 يابانال اجلنسية:

 آسيا/احمليط اهلادئ :معايري دولية
 اءعزب :الة الزوييةاحل

 القائمة ألف القائمة باء:/القائمة ألف
 اللغة األم: اليابانية اللغات:

 اإلنكليزية: )كتابة( مستوى متقدم )نطقاً( مستوى متقدم 
 الفرنسية: )كتابة( إملام باملبادئ األساسية؛ )نطقاً( مستوى متواضع 

 المؤهالت التعليمية
ة املتحصااال يااااملؤسساااات التعليمياااة: يامعاااة ياكساااونفيل الوالئياااة؛ الدر  :09/1989-12/1990

 عليها: مايستري يف علوم العدالة اجلنائية.
املؤسسااااات التعليميااااة: معهااااد التاااادريب والبحاااان القااااانوني  يف اليابااااان؛  :04/1980-03/1982

 الدريات املتحصل عليها: إيازة يف القانون.
املتحصاااااااال عليهااااااااا: الدريااااااااة املؤسسااااااااات التعليميااااااااة: يامعااااااااة  وكيااااااااو؛  :04/1975-03/1980

 بكالوريوس قانون.

 الخبرة المهنية

: وزارة الشؤون اخلاريية، اليابان، العنوان الوظيفي: سفرية يهة التوظيف إىل اآلن: - 04/2016
معتمادة يف اااا التعاااون الق اائي الاادوم؛ معلوماات أفارى: مكلفااة باالنهو  بالتعاااون 

 الدوم يف ميدان العدالة.
: مكتاااااب النياباااااة العمومياااااة األعلاااااى؛ الياباااااان، العناااااوان يهاااااة التوظياااااف إىل اآلن: -04/2012

الااااااوظيفي: نائااااااب عااااااام؛ معلومااااااات أفاااااارى: قاماااااا  ب سااااااداء املشااااااورة والتوييااااااه لشااااااعبة 
التحقيقاااات اخلاصة/ةاااعبة الشاااؤون اجلنائياااة اخلاصاااة التابعاااة ملكتاااب املااادعي العاااام علاااى 

لاااو ش بشاااحن التحقيقاااات يف اجلااارائم االقتصاااادية/ املالياااة. كماااا قامااا  ب ساااداء الصاااعيد ا
املشااورة والتوييااه للنيابااة احملليااة املكلفااة بالتحقيقااات يف اجلرتااة املنصمااة. وتولاا ، بوصاافها 
نائبة رئايس جلناة اخلا اء للشاؤون الدولياة املنشاحة يف إ اار مكتاب النياباة العمومياة األعلاى 

علااى الاا امب البحثيااة واحملاضاارات الاام تيلقااى ليمااا يتصاال بااالتحقي  التخطاايط واإلةاارا  
والتعاون الدولي ، كما أهنا عمل  بوصفها ع او متخصايف يف اسلاس التشاريعي التاابع 



 

لوزارة العدا مكلفة باملداوالت اجلارية حوا تنقاي  القاانون املتعلا  باألحاداري وماري  ما  
 القوان  اجلنائية,

: معهاد البحان والتادريب، وزارة العادا، الياباان؛ العناوان هة التوظيافي :07/2014-06/2016
الااوظيفي: ماادير عااام؛ معلومااات أفاارى: قاماا ، بوصاافها رئيسااة املعهااد التخصصاااي يف 
اااااا البحااان والتااادريب القاااانوني  واملسااااعدة التقنياااة املقدماااة إىل الااادوا األفااارى  ااا  

جلارية يف نطاق املعهد املذكور مبا يف إةرا  الوزارة، وكان  مسؤولة ع  امل األنشطة ا
ذلااإ إدارة التعاااون الاادوم يف عااذا املعهااد ل اااًل عاا  معهااد آساايا والشاارق األقصااى ملنااع 

بتمثيااااال معهاااااد البحااااان  اجلرتاااااة ومعاملاااااة اسااااارم  املنتساااااب إىل األمااااام املتحااااادة. قامااااا 
املتحادة املعاش  والتدريب يف مؤمترات ةىت نصمتها األمم املتحدة مباا يف ذلاإ ماؤمتر األمام

باجلرتاااة والل نااااة املعنيااااة مبناااع اجلرتااااة والعدالااااة اجلنائياااة وااليتماعااااات ذات العالقااااة الاااام 
 تعقدعا معاعد ةبكة برنامب األمم املتحدة ملنع اجلرتة والعدالة اجلنائية.

: معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم  يهة التوظيف :07/2013-10/2014
املنتساااب إىل األمااام املتحااادة؛ العناااوان الاااوظيفي: مااادير، معلوماااات أفااارى: مساااؤولة عااا  

للمعهد. أةارل  علاى احللقاات الدراساية الدولياة املعنياة مبعاملاة ال امب واألنشطة التابعة 
اعتبارات فاصة مبا ليها الق ايا ذات الصلة باجلانب اجلنساين، الم تراعى ليها اسرم  

يف كاال ماا  نيباااا وبلاادان وذلااإ أفاارى تناولاا  اإللااالت ماا  العقوبااة وحلقااات دراسااية 
ألريقيااااا الغربيااااة. ةااااارك  يف مااااؤمترات األماااام املتحاااادة وااليتماعااااات ذات العالقااااة الاااام 

 عقدهتا معاعد ةبكة برنامب األمم املتحدة ملنع اجلرتة والعدالة اجلنائية.
يف عاااكودات، اليابااان، العنااوان يهااة التوظيااف: مكتااب االدعاااء احمللااي  :10/2010-04/2012

الوظيفي: مدع أوا؛ معلومات أفرى: تول ، بوصفها رئيسة للمكتب، إيراء  قيقاات 
 6 000وحماكماات دافلاة يف نطاااق افتصاصاها. أسادت توييهاهتااا ليماا يتعلا  بنحااو 

ملشااورة والنصاا  ألكثاار ماا  ًااان  ماادًع عااام وموظااف اق ااية يف الساانة ماا  فااالا إسااداء 
 للمكتب الذي ترأسه. مساعد تابع

، معلوماات أفارى: ، مادع عااميهة التوظيف: مكتب االدعاء العاام األعلاى :08/2010-10/2010
قامااا  ب ساااداء التويياااه واإلرةااااد يف نطااااق ةياااعب التحقيااا  اخلاصة/ةياااعب الشاااؤون اجلنائياااة 

 اخلاصة التابعة ملكاتب املدعي العام على الصعيد الو ش.
وظياااف: إدارة التعااااون الااادوم، معهاااد البحااان والتااادريب، وزارة يهاااة الت :01/2009-08/2010

العااادا، الياباااان؛ العناااوان الاااوظيفي: مااادير، معلوماااات أفااارى: نفاااذت ونصمااا  مشااااريع 
تعاون قانوين تقش لفائدة بلدان آسيوية باألساس. باةرت مشاروع مسااعدة  ايف نيبااا 

 ة بلدان آسيوية.وعقدت حلقة دراسية يف ااا البحن القانوين املقارن لفائد
يهااة التوظيااف: مكتااب االدعاااء العااام األعلااى بطوكيااو، اليابااان؛ العنااوان  :04/2008-01/2009

الااوظيفي: ماادع عااام؛ معلومااات أفاارى: عاجلاا  ق ااايا باحملكمااة العليااا يف  وكيااو مبااا يف 
تتعل  بارتكاب فطح  يب و لبات استقطب  االعتمام ذلإ حالة استئنا  ختيف ق ية 

ة مشااهورة عااي األفاارى تتعلاا  ب دانااات ختاايف حاااالت قتاال. قاماا  بتااولري إعااادة حماكماا
تب االدعااء احمللياة الام تتباع مكتبهاا ااملشورة واملساعدة للمدع  العام  العامل  يف مك

 تنفيذعا.سب  ليما يتصل ب يراءات إعداد حماكمة 



 

وكلياة احلقاوق مامعاة  اياو ميهة التوظيف: كلية احلقوق التابعة جلامعاة نا :04/2005-03/2008
ن الاوظيفي: أساتاذة؛ معلوماات أفارى: باةارت، بصافتها أساتاذة، ةوكيو، اليابان؛ العنوا

تحعياال وتاادريب أةااخاح سيصاابحون ق اااة، وماادع  عااام  وحمااام  وألقاا  حماضاارات 
تتعلاا  مبسااائل املمارسااة القانونيااة ذات الصاالة بالشااؤون اجلنائيااة مبااا يف ذلااإ التعااا ي مااع 

جلنائياة واحملاكماات الصاورية. واضاطلع  أي ااً بحنشاطة مسااعدة تقنياة يف اااا الق ايا ا
 ويا.مالتحعيل القانوين نفذعا مركز التبادا القانوين اآلسيوي مامعة نا

يهة التوظيف: معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم   :04/2002-03/2005
الاوظيفي: نائاب املادير؛ معلوماات أفارى: سااعدت  املنتسب إىل األمم املتحادة؛ العناوان

املاادير باملعهااد املااذكور يف ااااا ختطاايط وتنفيااذ ورةااات وحلقااات دراسااية لفائاادة يهااات 
متااارس العدالاااة اجلنائيااة وتنتماااي لبلاادان حمتلفاااة وألقاا  حماضااارات كااذلإ. واملواضااايع الااام 

املتحدة املتعلقاة ققاوق  تناولتها عذ  الورةات واحللقات الدراسية تشمل اتفاقيات األمم
اإلنسان ومعاعدات مكالحة اإلرعاب، ل اًل ع  اتفاقياة األمام املتحادة ملناع اة اجلرتاة 
املنصمة ع  الو نية، واتفاقياة األمام املتحادة ملناع اة الفسااد. زارت كينياا بصافتها فبارية 

والشرق عاملة ملدة قصرية ليما  يف مشروع إلصالح عدالة األحداري نفذ  معهد آسيا 
األقصاااى ملناااع اجلرتاااة ومعاملاااة اسااارم . ونشاااط  كاااذلإ يف اااااا إنعاااا  نصاااام معاملاااة 

 استمعات احمللية للم رم  مب  ليهم النسوة يف الفلب .
يهة التوظيف: ةعبة احملاكمات، مكتب االدعااء العاام با قليم ساابورو،  :04/2000-03/2002

أفرى: مسؤولة ع  الق ايا الم تنتصر احلكم  اليابان؛ العنوان الوظيفي: مدير؛ معلومات
ق اية يف أي وقا  ما  األوقاات، وباةارت  400ليها وكان عددعا يقارب علاى الادوام 

ماادع عااام  20تشاامل اخلطااف والقتاال. وولاارت اإلرةاااد ألكثاار ماا   تالنصاار يف حماكمااا
 وماا  يتاابعهم ماا  املساااعدي  دافاال الشااعبة الاام تيشاار  عليهااا وقاماا  بتنفيااذ إيااراءات

 مرضها دعم ال حايا ومحايتهم.
يهة التوظيف: مكتب االدعااء العاام احمللاي يف  وكياو، الياباان. العناوان  :04/1999-03/2000

الااوظيفي: نائااب عااام؛ معلومااات أفاارى: مساااؤولة عاا  حماكمااات واسااعة النطاااق جلااارائم 
كنية اقتصادية ومالية تشمل ق ايا مالية هلا صداعا تعلق  بشركات لتقدمي القرو  الس

 وق ايا لساد تعلق  مبشرع  ومسؤول  حكومي .
يهة التوظيف: معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم   :04/1996-03/1999

، معلومااااات أفاااارى: ألقاااا   املنتسااااب إىل األماااام املتحاااادة. العنااااوان الااااوظيفي: ماااادعق عااااامق
يف األةااخاح املمارساا  حماضاارات وأةاارل  علااى ورةااات وحلقااات دراسااية تدريبيااة ختاا

ومقاااييس ومعااايري  للعدالااة اجلنائيااة ماا  بلاادان ةااىت و ااوم حااوا اتفاقيااات األماام املتحاادة
وضاااعتها عاااذ  املنصماااة مباااا يف ذلاااإ اتفاقياااات حقاااوق اإلنساااان ل مااام املتحااادة والقواعاااد 
النموذييااااة الاااادنيا ملعاملااااة اساااارم . كمااااا ألقاااا  حماضاااارات تتعلاااا  بااااالتحقي  وإيااااراءات 

 مة الم تتبعها سلطات االدعاء اليابانية.احملاك
يهة التوظيف: مكاتب االدعاء العام احمللية )سنداي و وكيو(، اليابان؛  :05/1991-03/1996

العنوان الوظيفي: مدع عام؛ معلومات أفرى: مكلفة ب يراء  قيقات وحماكمات تشمل 
صاااادية كالتحايااال يااارائم عناااف مااا  قبيااال القتااال والساااطو ويااارائم اقت –يف مجلاااة أماااور  –

 ال رييب املنصم والفساد.



 

ويااا(، ميهااة التوظيااف: مكتااب االدعاااء العااام احمللااي )يوكوعامااا، سااو ونا :04/1982-03/1989
، معلوماااااات أفااااارى: مكلفاااااة بااااا يراء  قيقاااااات  الياباااااان؛ العناااااوان الاااااوظيفي: مااااادعق عاااااامق

االعتاداء يف مجلة أمور، يرائم عنف كالقتل والسطو واالمتصااب و  –وحماكمات تشمل 
 ق ية. 1 000ويرائم الياقات البي اء ويرائم اقتصادية افرى. عاجل  أكثر م  

 أنشطة مهنية أخرى

ةارك  بوصفها ع واً يف الولد الياباين إىل الدورة السادسة والعشاري  لل ناة املعنياة مبناع  :05/2017
 اجلرتة والعدالة اجلنائية التابعة ل مم املتحدة يف النمسا.

ةااااارك  بوصااااافها ع ااااواً يف الولاااااد اليابااااااين إىل الاااادورة اخلامساااااة عشاااارة جلمعياااااة الااااادوا  :11/2016
 األ را  يف نصام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عولندا.

قامااا  بزياااارة إندونيسااايا وميازاااار لتعزياااز مشااااريع يارياااة تتعلااا  باملسااااعدة التقنياااة  :03-05/2016
عقاااادت ايتماعااااات عنائيااااة مااااع الساااالطات املختصااااة. كمااااا ةااااارك  القانونيااااة اليابانيااااة و 

 ة يف ورةات هلا عالقة باعتماماهتا حوا قوان  امللكية الفكرية يف ميازار.بباعتبارعا معق
ملاؤمتر الادوم املعاش بااإليرام ونيصام يف ا  ةارك  باعتبارعا واحدة ما  املتحادع  الرئيساي :10/2015

 أمريكا الالتينية واملنطقة الكاريبية ويف كوستاريكا.العدالة اجلنائية يف 
ةارك  باعتبارعا ع واً يف الولد الياباين إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالن عشر املعش مبنع  :04/2015

 اجلرتة والعدالة اجلنائية املعقود يف قطر.
ي السادس عشر للرابطة ةارك  بوصفها واحدة م  املتحدع  الرئيسي  يف املؤمتر السنو  :10/2014

 الدولية املعنية باإلصالحيات والس ون يف ناميبيا.
عملاااا  بوصااااافها ع اااااواً يف الل ناااااة املعنياااااة باالمتحااااان الاااااو ش النهاااااائي ملمارساااااة املهناااااة  :09/2014

 القانونية.
أمام يناوب ةارقي آسايا ب لقاء الكلمة االستهاللية يف الدورة الثانياة ملاؤمتر رابطاة ةارك   :08/2014

 السراح الشر ي باإليراءات مري التحفصية يف تايلند.بشحن عالعة زائد 
املعقااودة يف النمسااا ةااارك  بوصاافها ع ااواً يف الولااد الياباااين إىل الاادورة الثالثااة والعشااري   :05/2014

 لل نة األمم املتحدة املعنية مبنع اجلرتة والعدالة اجلنائية.
عااا ع ااواً يف الولاد الياباااين إىل االيتماااع التنساايقي ملعاعااد قاما  بزيااارة إندونيساايا باعتبار  :04/2014

ةااابكة برناااامب األمااام املتحااادة ملناااع اجلرتاااة والعدالاااة اجلنائياااة واملاااؤمتر الااادوم الاااذي عقاااد  
اسلس االستشاري العلمي واملهش الادوم بشاحن لالتهديادات اجلنائياة واحللاوا الدولياة يف 

 يف إيطاليا. صناعة الرياضة العامليةل الذي انعقد
ةااااارك  باعتبارعااااا ع ااااواً يف الولااااد الياباااااين إىل حااااوار بااااانكو  املتعلاااا  قكاااام القااااانون  :11/2013

 وااليتماع التح ريي إلنشاء مكتب األمم املتحدة املعش باملخدرات واجلرتة.
ح عمل  بوصفها ع واً )مكلفاً باالمتحانات اخلاصة باملدع  العام ( يف جلنة الفحو  :06/2013

 لتعي  مدع  عام  وعدوا إةهاد.



 

 أهم المنشورات ذات العالقة

 الكتب
- Reform of the Legal Training System in Japan, Japan International Cooperation 

Agency 2003.  
- Prosecution System in Asian Countries, UNAFEI,  1999  (joint-translation) 
- Seminar on Organized Crime and its Means of Combatting, Naif Arab Academy 

for Security Sciences,  1999.  

 املقاالت
مااع اليكيااز علااى أنشااطة  –لاحلاااالت الراعنااة والتحااديات الاام تطرحهااا املساااعدة القانونيااة التقنيااة  -

)حكااام  عااااو ناااو ةااايه اياملسااااعدة القانونياااة التقنياااة الااام ي اااطلع ااااا معهاااد البحااان والتااادريبل، 
 )باللغة اليابانية( 2016، 181القانون(، اسلد 

لأنشطة معهد آسيا والشرق األوسط ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم  املنفذة باعتبارعا مساعدة قانونية  -
 )باللغة اليابانية( 2014،  58اسلد  ،ICD NEWSتقنيةل، 

-  “Legal Possession in Criminal Law – Possession of Fund in a Bank Account in  

)Constituting a Property Offense”, Chukyo Lawyer, Vol. 4, 2006 (co-authored, in 

Japanese 

 أهم الحلقات الدراسية ذات العالقة

كلمااة أيلقياا  اعناااء حاادري يااانيب ةااهدته الاادورة الساانوية السادسااة واخلمسااون لل نااة االستشااارية  -
 –القانونيااة اآلساايوية األلريقيااة؛ لورةااة دوليااة: لتعزيااز حكاام القااانون يف املنطقااة اآلساايوية األلريقيااة 

 2017مسامهة اليابانل املعقودة يف كينيا يف أيار/مايو 

الثامنااة الرليعااة املساااتوى للتعاااون اإلقليمااي: لاحملكماااة اجلنائيااة الدولياااة  املشاااركة يف احللقااة الدراساااية -
 2017لوقاية لاملعقودة يف كينيا يف نيسان/أبريل احملاسبة و اقامة العدا و إلوآسيا: السعي املشي  

ة حماضارة أيلقياا  يف احللقاة الدراسااية الرابعاة بشااحن العدالاة اجلنائيااة يف الادوا األلريقيااة النا قاة باللغاا -
 2017الفرنسية بكوت ديفوار، ةباط/ل اير 

ةارك  كمعقبة يف الورةة املتعلقة مبكالحة اإلرعاب والتطر  العنيف يف آسيا ويف اليابان، كانون  -
  2017الثاين/يناير 

كلمة أيلقي  يف نطاق احلدري اجلانيب الذي ةهد  املؤمتر الدوم السادس لطوكيو املعش بالتنمية يف  -
مسائل  وم  –قية )تيكاد السادس(: لالتحديات الك ى الم توايه السلم والصمود البلدان األلري

 2016حوا منطقة ألريقيا الوسطىل انعقد يف كينيا يف ةهر آب/أمسطس 

أعنااااء احلااادري اجلاااانيب الاااذي ةاااهدته الااادورة السااانوية اخلامساااة واخلمساااون اساااتهاللية أيلقيااا  كلماااة  -
اآلساايوية األلريقيااة: لالتعاااون الاادوم يف مكالحااة التطاار  العنيااف للمنصمااة االستشااارية القانونيااة 
 2016واإلرعابل يف اهلند، أيار/مايو 

حماضرة أيلقي  أعناء احللقة الدراسية الثالثة املعنية بالعدالة اجلنائية للدوا األلريقية النا قة بالفرنسية  -
 2016املعقودة يف كوت ديفوار، ةباط/ل اير 
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