
 

 

  اتبيان املؤهالت واخلرب

 البيانات الشخصية

 هريوشيفوكودا االسم

 1935أغسطس / آب2 تاريخ الوالدة

 ذكر اجلنس

 يابانية اجلنسية

 الوظيفة احلالية
 )2006منذ عام (حماميعمل مع مكتب احملاماة نيشيمورا وأساهي 

 املناصب السابقة
  يابانقاض يف احملكمة العليا يف ال

  نائب وزير الشؤون اخلارجية، وزارة الشؤون اخلارجية
  سفري اليابان يف ماليزيا

 املدير العام ملكتب املعاهدات يف وزارة الشؤون اخلارجية

 الدراسة
 )دكتوراه فخرية يف القانون(معهد كارلتون  1996

 )ماجستري يف القانون(معهد يالللقانون  1962

 )إجازة يف القانون) ( القانون اخلاصدورة يف(جامعة طوكيو  1960

 )إجازة يف القانون) (دورة يف القانون العام(جامعة طوكيو  1959

 اخلربة املهنية
 عضو جملس املؤسسة املوسيقية اليابانية 2012

 )املركز الدويل لتسوية الرتاعات يف جمال االستثمار(الرتاعات يف جمال االستثمار  2012

 هد كاجيما للسلم الدويلعضو جملس مع 2010

 مدير رئيسي لرابطة احملامني اليابانيني 2009

 رئيس جلنة التبادل الدويل يف رابطة احملامني اليابانيني 2008

 مراجع حسابات مؤسسة طوكيوللشركات القابضة البحرية، احملدودة املسؤولية 2006

 قاض يف احملكمة العليا يف اليابان 1995-2005

 نائب وزير الشؤون اخلارجية، وزارة الشؤون اخلارجية 1993-1995

 سفري اليابان يف ماليزيا 1990-1993

 املدير العام ملكتب املعاهدات يف وزارة الشؤون اخلارجية 1989-1990

 املساعد التنفيذي لرئيس الوزراء ناكاسوين 1986-1987

 ارة الشؤون اخلارجيةنائب املدير العام ملكتب الشؤون اآلسيوية يف وز 1985-1986

 مدير قسم املوظفني يف أمانة الوزير بوزارة الشؤون اخلارجية 1983-1985

 مستشار يف السفارة اليابانية يف الواليات املتحدة األمريكية 1980-1983

لشؤون ، يف مكتب ا)الشؤون السياسية مع الواليات املتحدة وكندا(مدير القسم األول ألمريكا الشمالية  1978-1980
 األمريكية بوزارة الشؤون اخلارجية



 

 

، يف مكتب الشؤون )الشؤون االقتصادية مع الواليات املتحدة وكندا(مدير القسم الثاين ألمريكا الشمالية  1976-1978
 األمريكية بوزارة الشؤون اخلارجية

يف مكتب الشؤون )  امليدان االقتصاديشؤون منظمة التعاون والتنمية يف(مدير القسم الثاين للمنظمات الدولية  1975-1976
 االقتصادية بوزارة الشؤون اخلارجية

 املنشورات
  نوفمرب/تشرين الثاين
2009 

، يف "ما هو السبب الكامن وراء وجود هذا العدد الكبري من السياسيني بالوراثة يف اليابان؟"مقاالت بعنوان 
 .14-1 ، الصفحات)2 (16جملة آسيا واحمليط اهلادي، الد 

 األومسة
 نيشان وسام الشمس املشرقة من الدرجة األوىل 2007أبريل /نيسان

 اللغات
 )بطالقة(اإلنكليزية 

 )اللغة األم(اليابانية 

  
* * *  


