أكان ،توموكو (اليابان)
السيرة الذاتية

[األصل :باإلنكليزية]

بيانات شخصية
أكان
االسم العائلي:
توموكو
اللقب:
أنثى
اجلنس:
 28حزيران/يونيه 1956
تاريخ امليالد:
اليابان
اجلنسية:
آسيا/احمليط اهلادئ
معايري دولية:
عزباء
احلالة الزويية:
القائمة ألف/القائمة باء :القائمة ألف
اللغة األم :اليابانية
اللغات:
اإلنكليزية( :كتابة) مستوى متقدم (نطقاً) مستوى متقدم
الفرنسية( :كتابة) إملام باملبادئ األساسية؛ (نطقاً) مستوى متواضع
المؤهالت التعليمية
 :1990/12-1989/09املؤسس ااات التعليمي ااة :يامع ااة ياكس ااونفيل الوالئي ااة؛ الدري اة املتحص اال
عليها :مايستري يف علوم العدالة اجلنائية.
 :1982/03-1980/04املؤسس ااات التعليمي ااة :معه ااد الت اادريب والبح اان الق ااانوني يف الياب ااان؛
الدريات املتحصل عليها :إيازة يف القانون.
 :1980/03-1975/04املؤسس ا ا ااات التعليمي ا ا ااة :يامع ا ا ااة وكي ا ا ااو؛ الدري ا ا ااة املتحص ا ا اال عليه ا ا ااا:
بكالوريوس قانون.
الخبرة المهنية
 - 2016/04إىل اآلن :يهة التوظيف :وزارة الشؤون اخلاريية ،اليابان ،العنوان الوظيفي :سفرية
معتمادة يف اااا التعاااون الق اائي الاادوم؛ معلوماات أفارى :مكلفااة باالنهو بالتعاااون
الدوم يف ميدان العدالة.
 -2012/04إىل اآلن :يه ا ااة التوظي ا ااف :مكت ا ااب النياب ا ااة العمومي ا ااة األعل ا ااى؛ الياب ا ااان ،العنا ا اوان
ال ا ااوظيفي :نائ ا ااب ع ا ااام؛ معلوم ا ااات أف ا اارى :قاما ا ا ب س ا ااداء املش ا ااورة والتويي ا ااه لش ا ااعبة
التحقيق ااات اخلاصة/ة ااعبة الش ااؤون اجلنائي ااة اخلاص ااة التابع ااة ملكت ااب امل اادعي الع ااام عل ااى
الص ااعيد ال ااو ش بش ااحن التحقيق ااات يف اجل ارائم االقتص ااادية /املالي ااة .كم ااا قام ا ب س ااداء
املشااورة والتوييااه للنيابااة احملليااة املكلفااة بالتحقيقااات يف اجلرتااة املنصمااة .وتولا  ،بوصاافها
نائبة رئايس جلناة اخلا اء للشاؤون الدولياة املنشاحة يف إ اار مكتاب النياباة العمومياة األعلاى
التخطاايط واإلة ارا علااى ال ا امب البحثيااة واحملاضارات الاام تيلقااى ليمااا يتصاال بااالتحقي
والتعاون الدولي  ،كما أهنا عمل بوصفها ع او متخصايف يف اسلاس التشاريعي التاابع

لوزارة العدا مكلفة باملداوالت اجلارية حوا تنقاي القاانون املتعلا باألحاداري وماري ما
القوان اجلنائية,
 :2016/06-2014/07يهة التوظياف  :معهاد البحان والتادريب ،وزارة العادا ،الياباان؛ العناوان
الااوظيفي :ماادير عااام؛ معلومااات أفاارى :قام ا  ،بوصاافها رئيسااة املعهااد التخصصااي يف
ااااا البحاان والتاادريب القااانوني واملساااعدة التقنيااة املقدمااة إىل الاادوا األفاارى ا
إةرا الوزارة ،وكان مسؤولة ع امل األنشطة اجلارية يف نطاق املعهد املذكور مبا يف
ذلااإ إدارة التعاااون الاادوم يف عااذا املعهااد ل االً ع ا معهااد آساايا والشاارق األقصااى ملنااع
اجلرتا ااة ومعاملا ااة اسا اارم املنتسا ااب إىل األما اام املتحا اادة .قام ا ا بتمثيا اال معها ااد البحا اان
والتدريب يف مؤمترات ةىت نصمتها األمم املتحدة مباا يف ذلاإ ماؤمتر األمام املتحادة املعاش
باجلرت ااة والل ن ااة املعني ااة مبن ااع اجلرت ااة والعدال ااة اجلنائي ااة وااليتماع ااات ذات العالق ااة ال اام
تعقدعا معاعد ةبكة برنامب األمم املتحدة ملنع اجلرتة والعدالة اجلنائية.
 :2014/10-2013/07يهة التوظيف :معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم
املنتسااب إىل األماام املتحاادة؛ العن اوان الااوظيفي :ماادير ،معلوم ااات أفاارى :مسااؤولة ع ا
ال امب واألنشطة التابعة للمعهد .أةارل علاى احللقاات الدراساية الدولياة املعنياة مبعاملاة
اسرم الم تراعى ليها اعتبارات فاصة مبا ليها الق ايا ذات الصلة باجلانب اجلنساين،
وحلقااات دراسااية أفاارى تناول ا اإللااالت م ا العقوبااة وذلااإ يف كاال م ا نيباااا وبلاادان
ألريقي ااا الغربي ااة .ة ااارك يف م ا اؤمترات األم اام املتح اادة وااليتماع ااات ذات العالق ااة ال اام
عقدهتا معاعد ةبكة برنامب األمم املتحدة ملنع اجلرتة والعدالة اجلنائية.
 :2012/04-2010/10يهااة التوظيااف :مكتااب االدعاااء احمللااي يف عاااكودات ،اليابااان ،العن اوان
الوظيفي :مدع أوا؛ معلومات أفرى :تول  ،بوصفها رئيسة للمكتب ،إيراء قيقاات
وحماكماات دافلاة يف نطاااق افتصاصاها .أسادت توييهاهتااا ليماا يتعلا بنحااو 6 000
ادع عااام وموظااف
ق ااية يف الساانة ما فااالا إسااداء املشااورة والنصا ألكثاار ما ًااان ما ً
مساعد تابع للمكتب الذي ترأسه.
 :2010/10-2010/08يهة التوظيف :مكتب االدعاء العاام األعلاى ،مادع عاام ،معلوماات أفارى:
اخلاصة/ة ااعب الش ااؤون اجلنائي ااة
قام ا ب س ااداء التويي ااه واإلرةاااد يف نط اااق ية ااعب التحقي ا
ي
اخلاصة التابعة ملكاتب املدعي العام على الصعيد الو ش.
 :2010/08-2009/01يه ااة التوظي ااف :إدارة التع اااون ال اادوم ،معه ااد البح اان والت اادريب ،وزارة
العاادا ،اليابااان؛ العن اوان الااوظيفي :م اادير ،معلومااات أفاارى :نف ااذت ونصم ا مش اااريع
تعاون قانوين تقش لفائدة بلدان آسيوية باألساس .باةرت مشاروع مسااعدة ايف نيبااا
وعقدت حلقة دراسية يف ااا البحن القانوين املقارن لفائدة بلدان آسيوية.
 :2009/01-2008/04يهااة التوظيااف :مكتااب االدعاااء العااام األعلااى بطوكيااو ،اليابااان؛ العناوان
الااوظيفي :ماادع عااام؛ معلومااات أفاارى :عاجلا ق ااايا باحملكمااة العليااا يف وكيااو مبااا يف
ذلإ حالة استئنا ختيف ق ية استقطب االعتمام تتعل بارتكاب فطح يب و لبات
إعااادة حماكم اة مشااهورة عااي األفاارى تتعل ا ب دانااات ختاايف حاااالت قتاال .قام ا بتااولري
املشورة واملساعدة للمدع العام العامل يف مكاتب االدعااء احمللياة الام تتباع مكتبهاا
ليما يتصل ب يراءات إعداد حماكمة سب تنفيذعا.

 :2008/03-2005/04يهة التوظيف :كلية احلقوق التابعة جلامعاة ناموياا وكلياة احلقاوق مامعاة
ةوكيو ،اليابان؛ العنوان الاوظيفي :أساتاذة؛ معلوماات أفارى :باةارت ،بصافتها أساتاذة،
تحعياال وتاادريب أةااخاح سيصاابحون ق اااة ،وماادع عااام وحمااام وألقا حماضارات
تتعلا مبسااائل املمارسااة القانونيااة ذات الصاالة بالشااؤون اجلنائيااة مبااا يف ذلااإ التعااا ي مااع
الق ايا اجلنائياة واحملاكماات الصاورية .واضاطلع أي ااً بحنشاطة مسااعدة تقنياة يف اااا
التحعيل القانوين نفذعا مركز التبادا القانوين اآلسيوي مامعة نامويا.
 :2005/03-2002/04يهة التوظيف :معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم
املنتسب إىل األمم املتحادة؛ العناوان الاوظيفي :نائاب املادير؛ معلوماات أفارى :سااعدت
املاادير باملعهااد املااذكور يف ااااا ختطاايط وتنفيااذ ورةااات وحلقااات دراسااية لفائاادة يهااات
متااارس العدالااة اجلنائيااة وتنتمااي لبلاادان حمتلفااة وألق ا حماض ارات كااذلإ .واملواضاايع الاام
تناولتها عذ الورةات واحللقات الدراسية تشمل اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقاة ققاوق
اإلنسان ومعاعدات مكالحة اإلرعاب ،ل الً ع اتفاقياة األمام املتحادة ملناع اة اجلرتاة
املنصمة ع الو نية ،واتفاقياة األمام املتحادة ملناع اة الفسااد .زارت كينياا بصافتها فبارية
عاملة ملدة قصرية ليما يف مشروع إلصالح عدالة األحداري نفذ معهد آسيا والشرق
األقصااى ملن ااع اجلرتااة ومعامل ااة اساارم  .ونش ااط كااذلإ يف ا اااا إنعااا نص ااام معامل ااة
استمعات احمللية للم رم مب ليهم النسوة يف الفلب .
 :2002/03-2000/04يهة التوظيف :ةعبة احملاكمات ،مكتب االدعااء العاام با قليم ساابورو،
اليابان؛ العنوان الوظيفي :مدير؛ معلومات أفرى :مسؤولة ع الق ايا الم تنتصر احلكم
ليها وكان عددعا يقارب علاى الادوام  400ق اية يف أي وقا ما األوقاات ،وباةارت
النصاار يف حماكمااات تشاامل اخلطااف والقتاال .وولاارت اإلرةاااد ألكثاار م ا  20ماادع عااام
وم ا يتاابعهم م ا املساااعدي دافاال الشااعبة الاام تيشاار عليهااا وقام ا بتنفيااذ إي اراءات
مرضها دعم ال حايا ومحايتهم.
 :2000/03-1999/04يهة التوظيف :مكتب االدعااء العاام احمللاي يف وكياو ،الياباان .العناوان
الااوظيفي :نائااب عااام؛ معلومااات أفاارى :مسااؤولة ع ا حماكمااات واسااعة النطاااق جل ارائم
اقتصادية ومالية تشمل ق ايا مالية هلا صداعا تعلق بشركات لتقدمي القرو السكنية
وق ايا لساد تعلق مبشرع ومسؤول حكومي .
 :1999/03-1996/04يهة التوظيف :معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم
ادع ع ا قاام ،معلوم ااات أف اارى :ألق ا ا
املنتس ااب إىل األم اام املتح اادة .العن ا اوان ال ااوظيفي :م ا ق
حماضارات وأةاارل علااى ورةااات وحلقااات دراسااية تدريبيااة ختايف األةااخاح املمارس ا
للعدالااة اجلنائيااة ما بلاادان ةااىت و ااوم حااوا اتفاقيااات األماام املتحاادة ومقاااييس ومعااايري
وضااعتها عااذ املنصمااة مبااا يف ذلااإ اتفاقيااات حقااوق اإلنسااان ل ماام املتحاادة والقواعااد
النموذيي ااة ال اادنيا ملعامل ااة اس اارم  .كم ااا ألقا ا حماضا ارات تتعلا ا ب ااالتحقي وإيا اراءات
احملاكمة الم تتبعها سلطات االدعاء اليابانية.
 :1996/03-1991/05يهة التوظيف :مكاتب االدعاء العام احمللية (سنداي و وكيو) ،اليابان؛
العنوان الوظيفي :مدع عام؛ معلومات أفرى :مكلفة ب يراء قيقات وحماكمات تشمل
– يف مجلااة أمااور – ي ارائم عنااف م ا قبياال القتاال والسااطو وي ارائم اقتصااادية كالتحاياال
ال رييب املنصم والفساد.

 :1989/03-1982/04يهااة التوظيااف :مكتااب االدعاااء العااام احمللااي (يوكوعامااا ،سااو ونامويااا)،
ادع ع ا ا قاام ،معلوم ا ااات أف ا اارى :مكلف ا ااة ب ا ا يراء قيق ا ااات
الياب ا ااان؛ العن ا اوان ال ا ااوظيفي :م ا ا ق
وحماكمات تشمل – يف مجلة أمور ،يرائم عنف كالقتل والسطو واالمتصااب واالعتاداء
ويرائم الياقات البي اء ويرائم اقتصادية افرى .عاجل أكثر م  1 000ق ية.
أنشطة مهنية أخرى
 :2017/05ةارك بوصفها ع واً يف الولد الياباين إىل الدورة السادسة والعشاري لل ناة املعنياة مبناع
اجلرتة والعدالة اجلنائية التابعة ل مم املتحدة يف النمسا.
 :2016/11ةا ااارك بوصا اافها ع ا اواً يف الولا ااد اليابا اااين إىل الا اادورة اخلامسا ااة عشا اارة جلمعيا ااة الا اادوا
األ را يف نصام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عولندا.
 :2016/05-03قام ا بزي ااارة إندونيس اايا ومياز ااار لتعزي ااز مش اااريع ياري ااة تتعل ا باملس اااعدة التقني ااة
القانوني ااة الياباني ااة وعق اادت ايتماع ااات عنائي ااة م ااع الس االطات املختص ااة .كم ااا ة ااارك
باعتبارعا معقبة يف ورةات هلا عالقة باعتماماهتا حوا قوان امللكية الفكرية يف ميازار.
 :2015/10ةارك باعتبارعا واحدة ما املتحادع الرئيساي يف املاؤمتر الادوم املعاش بااإليرام ونيصام
العدالة اجلنائية يف أمريكا الالتينية واملنطقة الكاريبية ويف كوستاريكا.
 :2015/04ةارك باعتبارعا ع واً يف الولد الياباين إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالن عشر املعش مبنع
اجلرتة والعدالة اجلنائية املعقود يف قطر.
 :2014/10ةارك بوصفها واحدة م املتحدع الرئيسي يف املؤمتر السنوي السادس عشر للرابطة
الدولية املعنية باإلصالحيات والس ون يف ناميبيا.
 :2014/09عمل ا ا بوصا اافها ع ا اواً يف الل نا ااة املعنيا ااة باالمتحا ااان الا ااو ش النها ااائي ملمارسا ااة املهنا ااة
القانونية.
 :2014/08ةارك ب لقاء الكلمة االستهاللية يف الدورة الثانياة ملاؤمتر رابطاة أمام يناوب ةارقي آسايا
زائد عالعة بشحن السراح الشر ي باإليراءات مري التحفصية يف تايلند.
 :2014/05ةااارك بوصاافها ع اواً يف الولااد الياباااين إىل الاادورة الثالثااة والعشاري املعقااودة يف النمسااا
لل نة األمم املتحدة املعنية مبنع اجلرتة والعدالة اجلنائية.
 :2014/04قاما بزيااارة إندونيساايا باعتبارعااا ع اواً يف الولاد الياباااين إىل االيتماااع التنساايقي ملعاعااد
ةاابكة برنااامب األم اام املتحاادة ملنااع اجلرت ااة والعدالااة اجلنائيااة وامل اؤمتر الاادوم الااذي عق ااد
اسلس االستشاري العلمي واملهش الادوم بشاحن لالتهديادات اجلنائياة واحللاوا الدولياة يف
صناعة الرياضة العامليةل الذي انعقد يف إيطاليا.
 :2013/11ة ااارك باعتبارع ااا ع ا اواً يف الول ااد اليابا اااين إىل ح ا اوار ب ااانكو املتعل ا ا قك اام القا ااانون
وااليتماع التح ريي إلنشاء مكتب األمم املتحدة املعش باملخدرات واجلرتة.
 :2013/06عمل بوصفها ع واً (مكلفاً باالمتحانات اخلاصة باملدع العام ) يف جلنة الفحوح
لتعي مدع عام وعدوا إةهاد.

أهم المنشورات ذات العالقة

الكتب
-

Reform of the Legal Training System in Japan, Japan International Cooperation
.2003 Agency

-

(joint-translation) 1999 Prosecution System in Asian Countries, UNAFEI,
Seminar on Organized Crime and its Means of Combatting, Naif Arab Academy
.1999 for Security Sciences,

املقاالت
 لاحلاااالت الراعنااة والتحااديات الاام تطرحهااا املساااعدة القانونيااة التقنيااة – مااع اليكيااز علااى أنشااطةاملساااعدة القانونيااة التقنيااة الاام ي ااطلع اااا معهااد البحاان والتاادريبل ،عاااو نااو ةاايه اي (حكاام
القانون) ،اسلد ( 2016 ،181باللغة اليابانية)
 لأنشطة معهد آسيا والشرق األوسط ملنع اجلرتة ومعاملة اسرم املنفذة باعتبارعا مساعدة قانونيةتقنيةل ،ICD NEWS ،اسلد ( 2014 ، 58باللغة اليابانية)
“Legal Possession in Criminal Law – Possession of Fund in a Bank Account in
(co-authored, in 2006)Constituting a Property Offense”, Chukyo Lawyer, Vol. 4,
Japanese

أهم الحلقات الدراسية ذات العالقة
-

كلمااة أيلقي ا اعناااء حاادري يااانيب ةااهدته الاادورة الساانوية السادسااة واخلمسااون لل نااة االستشااارية
القانونيااة اآلساايوية األلريقيااة؛ لورةااة دوليااة :لتعزيااز حكاام القااانون يف املنطقااة اآلساايوية األلريقيااة –
مسامهة اليابانل املعقودة يف كينيا يف أيار/مايو 2017
املشاااركة يف احللقااة الدراسااية الثامنااة الرليعااة املسااتوى للتعاااون اإلقليمااي :لاحملكمااة اجلنائيااة الدوليااة
وآسيا :السعي املشي إلقامة العدا واحملاسبة والوقاية لاملعقودة يف كينيا يف نيسان/أبريل 2017
حماضارة أيلقيا يف احللقاة الدراسااية الرابعاة بشااحن العدالاة اجلنائيااة يف الادوا األلريقيااة النا قاة باللغاة
الفرنسية بكوت ديفوار ،ةباط/ل اير 2017
ةارك كمعقبة يف الورةة املتعلقة مبكالحة اإلرعاب والتطر العنيف يف آسيا ويف اليابان ،كانون
الثاين/يناير 2017
كلمة أيلقي يف نطاق احلدري اجلانيب الذي ةهد املؤمتر الدوم السادس لطوكيو املعش بالتنمية يف
البلدان األلريقية (تيكاد السادس) :لالتحديات الك ى الم توايه السلم والصمود – مسائل وم
حوا منطقة ألريقيا الوسطىل انعقد يف كينيا يف ةهر آب/أمسطس 2016
كلمااة اسااتهاللية أيلقي ا أعناااء احلاادري اجلااانيب الااذي ةااهدته الاادورة الساانوية اخلامسااة واخلمسااون
للمنصمااة االستشااارية القانونيااة اآلساايوية األلريقيااة :لالتعاااون الاادوم يف مكالحااة التطاار العنيااف
واإلرعابل يف اهلند ،أيار/مايو 2016
حماضرة أيلقي أعناء احللقة الدراسية الثالثة املعنية بالعدالة اجلنائية للدوا األلريقية النا قة بالفرنسية
املعقودة يف كوت ديفوار ،ةباط/ل اير 2016

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية
 مجعية القانون اجلنائي يف الياباناالهتمامات الشخصية
 املساعدة القانونية التقنية ،التحعيل القانوين -العدو

