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كوزاكي، هيتوشي (اليابان) 
[األصل: باإلجنليزية]

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية

، شيجا، اليابان١٩٦٩متوز/يوليو ٢امليالد: ومكان تاريخ 
الوظيفة الحالية: 

رئيس جلنة امليزانية واملالية، احملكمة اجلنائية الدولية.: ٢٠١٧نيسان/أبريل منذ 
ائب املمثل الدائم لليابان لدى جلنة األمم املتحدة االقتصادية السكرتري األول ون:٢٠١٥منذ 

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، سفارة اليابان يف تايلند.
الخبرة المهنية

.رئيس جلنة امليزانية واملالية، احملكمة اجلنائية الدولية: نائب ٢٠١٧آذار/مارس -٢٠١٦
.انية واملالية، احملكمة اجلنائية الدوليةجلنة امليز : عضو يف٢٠١٥آذار/مارس منذ 

: سكرتري أول، سفارة اليابان يف العراق٢٠١٥- ٢٠١٤
: ممثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جملس معاشات التقاعدية ملوظفي األمم ٢٠١٢منذ عام 

لس التاسعة واخلمسني، وعضو اللجنة الدائمة، وعضو ا لفريق العامل املتحدة املشرتك ومقرر دورة ا
املعين بامليزانية.

العالقات السياسية بني ، مكّلف بنائب مدير يف وزارة الشؤون اخلارجية اليابانية:٢٠١٤-٢٠١١
اليابان وأسرتاليا وبني اليابان ونيوزيلندا.

ل: األمانة العامة لألمم املتحدة وإدارة الدعم امليداين، شعبة امليزانية امليدانية والتموي:٢٠١١-٢٠٠٩
مسؤول إدارة برامج أقدم، ورئيس القسم املعين بامليزانية ومتويل عمليات حفظ السالم يف األمم املتحدة 

ومكاتبها السياسية.
األمانة العامة لألمم املتحدة وإدارة الدعم امليداين، مكتب وكيل األمني العام للدعم :٢٠٠٩-٢٠٠٧

السياسات والربامج واالتصال مع اهليئات احلكومية تنسيق ، مكلف بامليداين: مسؤول إدارة برامج أقدم
الدولية يف األمم املتحدة.

البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة: سكرتري ثاٍن وسكرتري أول (ُعّني يف عام :٢٠٠٧-٢٠٠٣
كبري اخلرباء يف شؤون األمم املتحدة يف وزارة اخلارجية اليابانية)، مسؤول عن اإلصالح ٢٠٠٧

ري، وامليزانية العادية لألمم املتحدة، وميزانيات حفظ السالم، وميزانيات احملكمتني الدوليتني اإلدا
لرواندا ويوغوسالفيا السابقة، وختطيط الربامج، وهيئات الرقابة (جملس مراجعي احلسابات، ومكتب 

خدمات الرقابة الداخلية، ووحدة التفتيش املشرتكة).
؛وزارة الشؤون اخلارجية اليابانية، مكتب شؤون أمريكا الشمالية، شعبة أمريكا األوىل:٢٠٠٣-٢٠٠٠

مسؤول عن العالقات السياسية بني اليابان والواليات املتحدة.
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وزارة الشؤون اخلارجية اليابانية، مكتب الشؤون األوروبية، شعبة أوروبا مسؤول يف :٢٠٠٠-١٩٩٨
اسية بني اليابان واململكة املتحدة.العالقات السي؛ الغربية الثانية

سفارة اليابان يف سنغافورة: ملحق وسكرتري ثالث مسؤول عن العالقات السياسية :١٩٩٨-١٩٩٦
بني اليابان وسنغافورة والربوتوكول.

سفارة اليابان يف الواليات املتحدة األمريكية: ملحق مكلف بالشؤون الدراسية مع :١٩٩٦-١٩٩٤
اساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية.أمهرست، أمهرست، م

وزارة الشؤون اخلارجية، مكتب شؤون أمريكا الشمالية، شعبة معاهدة األمن بني :١٩٩٤-١٩٩٣
اليابان والواليات املتحدة.

تعليمال
: درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية، كلية أمهرست، أمهرست، ماساتشوستس، الواليات ١٩٩٦

مريكيةاملتحدة األ
: درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة مدينة أوساكا، أوساكا، اليابان١٩٩٣
اللغات
ومعرفة أساسية باللغة الصينية.) جييدها(واإلجنليزية (اللغة األّم)،اليابانية
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