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كوزاكي، هيتوشي (اليابان) 
[األصل: باإلجنليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام مملكة دي سفارة اليابان يف  هولندا أطيب حتيا

، ICC-ASP/16/SP/08روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة رقم 
مة اليابان قررت ترشيح السيد هيتوشي كوزاكي لعضوية جلنة امليزانية واملالية تتشرف بإبالغها بأن حكو 

عشرة جلمعية الدول سادسة يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة ال٢٠٢١إىل ٢٠١٨للفرتة من 
. ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤، يف نيويورك، يف الفرتة من األطراف

ا رئيس اللجنةغل حاليا منصب يتمتع السيد كوزاكي، الذي يش ، خبربة واسعة ومكانة معرتف 
إىل تشرين ٢٠٠٣. وقد شغل يف الفرتة من آب/أغسطس الدويلىل املالية على املستو يف املسائ

، منصب ممثل اليابان يف اللجنة اخلامسة (اإلدارة وامليزانية) للجمعية العامة لألمم ٢٠٠٧األول/أكتوبر 
لى خربة وقيادة يف املفاوضات الدولية بشأن إصالح إدارة األمم املتحدة، املتحدة، حيث برهن ع

وامليزانيات العادية وميزانيات عمليات حفظ السالم، واإلشراف، وإدارة املوارد البشرية وغريها من 
القضايا ذات الصلة. وبعد ذلك التحق بإدارة األمم املتحدة للدعم امليداين، باعتباره مسؤول إدارة 

لتنسيق العمليات املشرتكة بني اإلدارات واملنظمات احلكومية ٢٠١١ج أقدم حىت شباط/فرباير برام
الدولية يف مكتب وكيل األمني العام إلدارة األمم املتحدة للدعم امليداين، وصياغة وتنسيق ميزانيات 

يف تلك اإلدارة. ويف األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة يف شعبة امليزانية والتمويل
لس املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ممثال ٢٠١٢عام  ، مت اختياره عضوا يف ا

، وعضوا يف الفريق ٢٠١٢للجمعية العامة لألمم املتحدة، حيث شغل منصب مقرر للمجلس يف عام 
وزاكي عضوا يف اللجنة منذ ويعمل السيد ك.٢٠١٧و٢٠١٣يالعامل املعين بامليزانية يف عام

يف اً رئيسُتخب مث ان٢٠١٦، حيث انتخب نائبا لرئيس اللجنة يف عام ٢٠١٥نيسان/أبريل 
.٢٠١٧نيسان/أبريل 

ه، يف السرية الذاتية للسيد كوزاكي املرفقة طيّ وتشهد هذه التجربة واخلربة، على النحو املبّني 
-ICCمن مرفق القرار بإنشاء جلنة امليزانية واملالية (٢الشرط املنصوص عليه يف الفقرة على استيفائه

ASP/1/RES.4 الذي يقضي بأن يكون أعضاء اللجنة من اخلرباء املشهود هلم باخلربة يف الشؤون ،(
املالية على املستوى الدويل.

ا أصبحت  وقد دعمت اليابان باستمرار أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية منذ تأسيسها، ومبا أ
، وهي أكرب مساهم ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر ١ا دولة طرفا يف نظام روما األساسي يف رمسي

ا تعتزم البقاء داعما قويا للمحكمة. ويعكس قرار حكومة اليابان  باستمرار يف ميزانية احملكمة، فإ
بذل أقصى ترشيح السيد كوزاكي لالنتخاب يف جلنة امليزانية واملالية التزامها الراسخ مبواصلة إعادة 

اجلهود لتيسري أنشطة احملكمة. وحكومة اليابان واثقة متام الثقة بأن املرشح ميتلك ما يلزم من خربة 
ا على املستوى الدويل لتقدمي  وجتربة ومعرفة يف الشؤون املالية وامليزانية، فضال عن مكانة معرتف 

للجنة.امسامهة قوية يف العمل اهلام الذي تضطلع به 
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