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)اليابان(أوزاكي، كونيكو   
 

 ]األصل باألنكليزية[

  بيان املؤهالت

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٣٦من املادة ) أ (٤              ً        بيان مقدم وفقا  للفقرة 
املتعلق بإجراء ترشيح وانتخاب قضاة ) ICC-ASP/3/Res.6( من قرار مجعية الدول األطراف٦والفقرة 

  .دوليةاحملكمة اجلنائية ال

، املرشحة اليابانية ملنصب قاض باحملكمة، شخص يتمتع خبلق عال أوزاكيكونيكو  األستاذةإن   )أ(
  . وباحليادية والرتاهة وهي متلك املؤهالت الالزمة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية

اجلنائية القوانني  ودوليةالقوانني الب اليابانيني ذوي اخلربةمن أبرز الدبلوماسيني  أوزاكيكونيكو األستاذة و
، وتولت خمتلف املناصب املهمة اليت تنطوي ١٩٧٩التحقت بوزارة الشؤون اخلارجية اليابانية يف . الدولية
لقد شاركت وأسهمت يف عمليات . مسارها الوظيفي يف السلك الدبلوماسيطوال العمل القانوين على 

ديق عليها، ويف مراحل تنفيذها، يف جماالت اجلرمية  والتصواالتفاقيات املعاهدات بشأن خمتلفوضات ااملف
عندما . ، من مجلة أمور أخرىعدم انتشار األسلحة النوويةو، الدولية، وحقوق اإلنسان، واإلرهاب، والبيئة

شها اللجنة    ناق                                   ّ        ً               الدائمة لدى األمم املتحدة، كانت مكل فة أساسا  باملسائل اليت ت  اليابانكانت تعمل يف بعثة
قد انشغلت وبصورة مكثفة يف عمليات وضع وة العامة، يلجمعالتابعة ل) الشؤون القانونية(السادسة 

  .القوانني الدولية

الدبلوماسي، يف وزارة العدل، فقد شاركت األستاذة أوزاكي ىل مسارها الوظيفي يف السلك وإضافة إ
، واجلرمية املنظمة، وغسل باملخدرات املتصلةرائم اجليف حترير وتطبيق القوانني الوطنية بشأن    َّ   مكث فة مشاركة 

شاركت . اجلنائيةملكتب الشؤون جرة غري القانونية، وذلك بوصفها متخصصة تابعة األموال، واإلرهاب واهل
 االعتراف الواسعوقد جتسد . املفاوضات املتعلقة باجلرمية بصفتها عضوا يف الوفد الياباين    ً         أيضا  بنشاط يف 

 شؤون املعاهدات التابعة  مديرة شعبة٢٠٠٦يف تعيينها سنة  قانون اجلنائي الدويلالخبربا ومعرفتها يف جمال 
كانت مسؤولياا . ٢٠٠٩، وظلت يف هذا املنصب حىت عام ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

اتفاقية لك على املعاهدات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذيف ذلك املنصب تشمل مساعدة الدول يف والتصديق 
؛ ووضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادو، األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية

وتدريب القضاة واجلرمية واإلرهاب؛ واملساعدة التقنية مبا فيها تعليم القوانني الوطنية املتعلقة باملخدرات، 
اليت نشاء أنظمة سيادة القانون والقوانني اجلنائية الوطنية يف املناطق  يف البلدان النامية؛ وإ واملدعني العامني
  . الرتاعما بعد تعيش حاالت 
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من به،  الذي تتحلى واخللق الرفيع، وعلى على كفاءا وقدرا غري العاديتنياألستاذة أوزاكي لقد برهنت 
 اليت  بعني االعتبار هذه االجنازات     ًوأخذا . الواجباتذه من خالهلا اضطلعت الطريقة املتقنة اليت خالل 

                                                                       ، فإن تعيينها مرشحة يابانية لشغل منصب قاض باحملكمة قد اقت رح أثناء اجتماع قامت ا األستاذة أوزاكي
من ’ ١‘) أ (٤عقدته احلكومة وتقرر بعد النظر الدقيق يف اإلجراء الواجب اإلتباع املنصوص عليه يف الفقرة 

  . ألساسي من نظام روما ا٣٦املادة 

مرشحة يابانية ملنصب قاض إلدراجها يف القائمة باء وذلك ألغراض الفقرة  األستاذة أوزاكيوتعني   )ب(
  .  من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥

يف ااالت ذات  جماالت القانون الدويل ذات الصلة، مثل مشاركة كثيفة يف األستاذة أوزاكيوشاركت  
 يف هذه الصلة بالقانون الدويل مثل القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان وتتمتع خبربة طويلة وبأهلية

شعبة حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية، كانت مكلفة بإعداد التصديق على بوصفها مديرة . ااالت
وكانت تترأس الوفد الياباين أثناء  أمور أخرى،  جنيف والربوتوكوالت اإلضافية وتنفيذها، من بنياتاتفاقي

الالجئني يف وزارة مديرة شعبة شؤون وبصفتها . االجتماعات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
واألهم من هذا . ، كانت أيضا مسؤولة عن معاجلة مسالة االجتار بالبشر واملسائل املتعلقة بالالجئنيالعدل

شطة، وأسهمت الكثري يف عملية التحضري واملفاوضات بشأن إنشاء نظام احملكمة أا شاركت مشاركة ن
  .اجلنائية الدولية، يف نيويورك كما يف طوكيو

تتمتع األستاذة أوزاكي خبربة األستاذة أوزاكي العمل الذي قامت به يف احلكومة اليابانية، تتمتع إضافة إىل 
القانون اإلنساين وقانون والدويل القانون                     قامت ببحوث، وتدر س ثرية بصفتها حمامية يف األوساط األكادميية،

وقد  .يف خمتلف اجلامعات واملؤسسات، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية حقوق اإلنسان
 .العديد من املطبوعاتذات الصلة وهلا كتبت الكثري يف ااالت 

 

 أيضا  معرفة جيدةاولديه.  بطالقةهاتحدثتاإلنكليزية و باللغة ةمعرفة جيدى األستاذة أوزاكي ولد  )ج(
  .بالفرنسية

    ً     نظرا  ألنه  : من نظام روما األساسي هي التالية٣٦من املادة ) أ (٨واملعلومات ذات الصلة بالفقرة   )د(
لقاضية ، بعد وفاة ا من آسيا من ضمن القضاة املرشحنيالقائمة باءعلى واحد  مرشح   ٍ قاض  إال بق هناك يمل 

ن يسهم مسامهة قيمة بصفتها قاضية جديدة يف احملكمة أأوزاكي   األستاذةانتخابشأن فمن  .سايغافوميكو 
  .وغريه يف تشكيل قضاة احملكمةيف احلفاظ على التوازن اإلقليمي 
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  .مؤهلة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية يف اليابانأوزاكي  األستاذة  ’١‘
  .اطنة من رعايا اليابان واليابان عضو يف املنطقة اآلسيويةموأوزاكي  األستاذة  ’٢‘
  .أنثىأوزاكي  األستاذة  ’٣‘

 تشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، حمددةخبربة قانونية فيما يتعلق مبسائل أوزاكي  األستاذةوتتمتع   )هـ(
ية، كانت تشارك  شعبة حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانمديرةمن خالل عملها .  والطفلالعنف ضد املرأة

االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة الدورة ، وترأست الوفد الياباين أثناء اجلنسانيةيف املسائل 
  اجلنسني والتنمية والســالم يفاملساواة بني: ٢٠٠٠املرأة عام ’املساواة بني اجلنسني،: ٢٠٠٠املرأة "

وقد عاجلت مسألة . ٢٠٠٠يونيو /يف نيويورك يف شهر حزيران             اليت انع قدت‘القرن احلادي والعشرين
كما سامهت يف وضع . االجتار بالبشر يف خمتلف املناصب اليت احتلتها طوال مسارها الوظيفي

للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية "
، وأصبحت مسؤولة عن تنفيذها ١٩٩٧ يف عام جلنة اجلرميةا يف الوفد الياباين يف بوصفها عضو" اجلنائية

ويف . ٢٠٠٦ منذ كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مبشعبة شؤون املعاهداتمديرة بوصفها 
. دود الوطنيةاجلرمية املنظمة عرب احل تناولت بإسهاب مسألة، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

   .  ويعترف هلا اتمع الدويل مبسامهاا يف أنشطة املكتب

  . مواطنة يابانية وال متلك جنسية أية دولة أخرىأوزاكي  األستاذةو  )و( 
 
 

*** 


