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  مرشَّح اليابان لالنتخاب عضواً يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
 

 اتبيان المؤهالت والخبر 
 هيروشي فوكوداالسيد 

 البيانات الشخصية
 هريوشي فوكودا االسم

 ١٩٣٥آب/أغسطس  ٢ تاريخ الوالدة
 ذكر اجلنس

 يابانية اجلنسية
 الوظيفة الحالية

 )٢٠٠٦أساهي (منذ عام  شيمورا ويناحملاماة مكتب يعمل مع  حمام
 المناصب السابقة

 يف احملكمة العليا يف اليابان قاض
 نائب وزير الشؤون اخلارجية، وزارة الشؤون اخلارجية

 سفري اليابان يف ماليزيا
 املدير العام ملكتب املعاهدات يف وزارة الشؤون اخلارجية

 الدراسة
 فخرية يف القانون) همعهد كارلتون (دكتورا ١٩٩٦
 (ماجستري يف القانون) نلقانو ل معهد يال ١٩٦٢
 جامعة طوكيو (دورة يف القانون اخلاص) (إجازة يف القانون) ١٩٦٠
 جامعة طوكيو (دورة يف القانون العام) (إجازة يف القانون) ١٩٥٩

 الخبرة المهنية
 االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةاللجنة عضو  ٢٠١٢
 املؤسسة املوسيقية اليابانية عضو جملس ٢٠١٢
 )املركز الدويل لتسوية النزاعات يف جمال االستثمارالنزاعات يف جمال االستثمار ( ٢٠١٢
 معهد كاجيما للسلم الدويلعضو جملس  ٢٠١٠
 نيالياباني مدير رئيسي لرابطة احملامني ٢٠٠٩
 نيرئيس جلنة التبادل الدويل يف رابطة احملامني الياباني ٢٠٠٨
 ، احملدودة املسؤوليةلشركات القابضة البحريةلطوكيو مؤسسة سابات حمراجع  ٢٠٠٦
 قاض يف احملكمة العليا يف اليابان ٢٠٠٥-١٩٩٥
 نائب وزير الشؤون اخلارجية، وزارة الشؤون اخلارجية ١٩٩٥-١٩٩٣
 سفري اليابان يف ماليزيا ١٩٩٣-١٩٩٠
 املدير العام ملكتب املعاهدات يف وزارة الشؤون اخلارجية ١٩٩٠-١٩٨٩



 

 

 كاسوينا املساعد التنفيذي لرئيس الوزراء ن ١٩٨٧-١٩٨٦
 ملكتب الشؤون اآلسيوية يف وزارة الشؤون اخلارجيةالعام نائب املدير  ١٩٨٦-١٩٨٥
 وزارة الشؤون اخلارجيةالوزير بقسم املوظفني يف أمانة  مدير ١٩٨٥-١٩٨٣
 مستشار يف السفارة اليابانية يف الواليات املتحدة األمريكية ١٩٨٣-١٩٨٠
مريكا الشمالية (الشؤون السياسية مع الواليات املتحدة وكندا)، يف مكتب الشؤون األول ألقسم المدير  ١٩٨٠-١٩٧٨

 جيةوزارة الشؤون اخلار باألمريكية 
)، يف مكتب الشؤون مدير القسم الثاين ألمريكا الشمالية (الشؤون االقتصادية مع الواليات املتحدة وكندا ١٩٧٨-١٩٧٦

 وزارة الشؤون اخلارجيةباألمريكية 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) يف مكتب منظمة مدير القسم الثاين للمنظمات الدولية (شؤون  ١٩٧٦-١٩٧٥

 وزارة الشؤون اخلارجيةبالشؤون االقتصادية 
 المنشورات

 العالقات الدولية العصرية: وثائق أساسية ٢٠١٣ أغسطس/آب
 تشرين الثاين/نوفمرب

٢٠٠٩ 
يف اليابان؟"، يف  ةالوراثبمقاالت بعنوان "ما هو السبب الكامن وراء وجود هذا العدد الكبري من السياسيني 

 ١٤-١)، الصفحات ٢( ١٦جملة آسيا واحمليا ادادي، اللد 

 األوسمة
 الشمس املشرقة من الدرجة األوىل وسامنيشان  ٢٠٠٧نيسان/أبريل 

 اللغات
 ليزية (بطالقة)كاإلن

 اليابانية (اللغة األم)
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