
 

 و )اليابان(وكتوم ،أكان
 [األصل: باإلنكليزية]

 مذكرة شفويّة
هتدي سفارة اليابان لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام  

املؤرخةة  ICC-ASP/16/SP/07روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتشري إىل مذكرة األمانة 
وهةةةةي ت شةةةةرف بةةةةببن  األمانةةةةة بةةةةتن نكومةةةةة اليابةةةةان  ةةةةرر  أن ت ةةةةمي  2017آذار/مةةةةار   7

أكان، النائب العام، يف مك ب النيابة العامة األعلى يف اليابان وال فرية املع مدة  ال يدة كوموكو
 2018حملكمة اجلنائية الدوليةة للمةدة بايف جمال ال عاون القضائي الدويل، مرشحة ملنصب  اض 

باع بار أن االن خابا  س جري أثناء الدورة ال ادسة عشرة جلمعية الدول األطراف  2027إىل 
 . 2017كانون األول/دي مرب   14إىل  4يف الفرتة  املقررة

 )أ(، من نظام روما األساسي.4، الفقرة 16وتعيني ال يدة أكان ي م وفقاً للمادة  

مةةن  36مةةن املةةادة  5أكةةان مرشةةحة يف ناةةائ القائمةةة ألةةف ألةةةراض الفقةةرة  وال ةةيدة 
نظةةام رومةةا األساسةةي. و ةةد مارسةةن محن حةةا بنجةةا  مةةدة طويلةةة مةةن الةةزمن باع بارهةةا نائبةةاً عامةةاً 
م مرسةةة ذا  كفةةاءة عاليةةة يف شةةا أنةةواا القضةةايا اجلنائيةةة انان ةةاً مةةن ال حقيةة  إىل املقا ةةاة إىل 

خبةةرية   ئناف واألنشةةاة ال شةةريعية وتتهيةةل املةةدعني العةةامني، وباع بارهةةا أيضةةاً احملاكمةةة ونةةا االسةة
رائدة يف جمال امل اعدة ال قنيةة القضةائية يف االةاال  الدوليةة  ةا يف ذلةال اال ةانا بتنشةاة يف 

و امةن ناائ معحد آسيا والشرئ األ صى ملنع اجلرميةة ومعاملةة االةرمني املن  ةب لامةم امل حةدة. 
أكةةان، بوصةةفحا أسةة اذة أكادمييةةة، بتنشةةاة فةةا وتةةدريا فيمةةا ي علةة  بالشةةؤون اجلنائيةةة.  ال ةةيدة

ال ةةةدريب ال ةةةابع لةةةولارة العةةةدل يف اليابةةةان وهةةةو و و ةةةد ترأسةةةن، يف األونةةةة األخةةةرية، معحةةةد البحةةةا 
معحةةةةد م خصةةةةو يف البحةةةةوو القانونيةةةةة وتةةةةدريب امل ةةةةؤولني ال ةةةةابعني للةةةةولارة وامل ةةةةاعدة ال قنيةةةةة 

 البلدان األخرى ال ي رجري اال انا اها حتةن إشةراف الةولارة. وال ةيدة أكةان تعمةل املقدمة إىل
نالياً بوصفحا نائباً عامةاً لةدى مك ةب االدعةاء العةام األعلةى يف اليابةان وبوصةفحا سةفرية مع مةدة 

القضةائي الةدويل مكلفةة بةالنحوض بال عةاون الةدويل يف جمةال العةدل. وهةذ  ا ةربة  ونيف جمال ال عا
تةةةربهن بو ةةةو  علةةةى مؤهنهتةةةا باع بارهةةةا مرشةةةحة ذا  كفةةةاءة مشةةةحود اهةةةا  ةةةا يف جمةةةال القةةةانون 
اجلنةةائي وإاةةراءا  احملاكمةةة وت م ةةع بةةا ربا  الضةةرورية النلمةةة للمةةدعي العةةام يف جمةةال الةةدعاوي 

 اجلنائية.

األمهية  كان أيضاً مننظة أن ال يدة أكان، باع بارها مرشحة أنثةى عةن مناقةة  ومن 
آسيا واحمليط ا ادئ، فبن ان خااهةا مةن شةتنن أن ي ةحم يف تعةديل كفةة ال ةوالن اجلن ةاة واحملافظةة 
علةةى ال ةةوالن اإل ليمةةي يف تركيبةةة  ضةةاة احملكمةةة. ويرفةة  اهةةذ  املةةذكرة بيةةان بةةاملؤهن  أ عةةد  طبقةةاً 

 من نظام روما األساسي مشفوعاً ببيان ال رية الذاتية لل يدة أكان. 16)أ( من املادة 4لفقرة ل

واليابان دعمن على الدوام أنشاة احملكمة اجلنائية الدولية منةذ إنشةائحا فقةد أصةبحن  
، وهةةةي تع ةةةزم البقةةةاء 2007رومةةةا األساسةةةي يف تشةةةرين األول/أك ةةةوبر رمسيةةةاً دولةةةة طرفةةةاً يف نظةةةام 

 ويةةاً للمحكمةةةة. وإن  ةةرار نكومةةة اليابةةةان تقةةد  ترشةةيت ال ةةةيدة أكةةان الن خااهةةا عضةةةواً  داعمةةاً 
حملكمةةة يعكةةا االل ةةزام الراسةة  ملواصةةلة بةةذل  صةةارى اجلحةةود ل ي ةةري أنشةةاة احملكمةةة، م ةةامهة با

 بذلال يف تعزيز سيادة القانون يف اال مع الدويل. ونكومة اليابان مق نعة متام اال  ناا بتن ال يدة



 

أكةةةةان متلةةةةال مةةةةا يلةةةةزم مةةةةن ال جربةةةةة وا ةةةةربة واملعرفةةةةة يف االةةةةاال  ذا  العن ةةةةة بالقةةةةانون اجلنةةةةائي 
 واإلاراءا  اجلنائية وس  حم م امهة  وية يف العمل املحم املنوط باحملكمة.

    


