أكان ،توموكو (اليابان)
مذكرة شفويّة

[األصل :باإلنكليزية]

هتدي سفارة اليابان لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتشري إىل مذكرة األمانة  ICC-ASP/16/SP/07املؤرخةة
 7آذار/م ةةار  2017وه ةةي ت ش ةةرف ب ةةببن األمان ةةة ب ةةتن نكوم ةةة الياب ةةان ةةرر أن ت ةةمي
ال يدة كوموكو أكان ،النائب العام ،يف مك ب النيابة العامة األعلى يف اليابان وال فرية املع مدة
يف جمال ال عاون القضائي الدويل ،مرشحة ملنصب اض باحملكمة اجلنائية الدوليةة للمةدة 2018
إىل  2027باع بار أن االن خابا س جري أثناء الدورة ال ادسة عشرة جلمعية الدول األطراف
املقررة يف الفرتة  4إىل  14كانون األول/دي مرب .2017
وتعيني ال يدة أكان ي م وفقاً للمادة  ،16الفقرة (4أ) ،من نظام روما األساسي.
وال ةةيدة أكةةان مرشةةحة يف ناةةائ القائمةةة ألةةف ألة ةراض الفقةةرة  5مةةن املةةادة  36مةةن
نظةةام رومةةا األساسةةي .و ةةد مارسةةن محن حةةا بنجةةا مةةدة طويلةةة مةةن الةةزمن باع بارهةةا نائب ةاً عام ةاً
م مرسةةة ذا كفةةاءة عاليةةة يف شةةا أنةواا القضةةايا اجلنائيةةة انان ةاً مةةن ال حقية إىل املقا ةةاة إىل
احملاكمةةة ونةةا االسة ئناف واألنشةةاة ال شةريعية وتتهيةةل املةةدعني العةةامني ،وباع بارهةةا أيضةاً خبةةرية
رائدة يف جمال امل اعدة ال قنيةة القضةائية يف االةاال الدوليةة ةا يف ذلةال اال ةانا بتنشةاة يف
ناائ معحد آسيا والشرئ األ صى ملنع اجلرميةة ومعاملةة االةرمني املن ةب لامةم امل حةدة .و امةن
ال ةةيدة أكةةان ،بوصةةفحا أسة اذة أكادمييةةة ،بتنشةةاة فةةا وتةةدريا فيمةةا ي علة بالشةةؤون اجلنائيةةة.
و ةةد ترأسةةن ،يف األونةةة األخةةرية ،معحةةد البحةةا وال ةةدريب ال ةةابع لةةولارة العةةدل يف اليابةةان وهةةو
معح ةةد م خص ةةو يف البح ةةوو القانوني ةةة وت ةةدريب امل ةةؤولني ال ةةابعني لل ةةولارة وامل ةةاعدة ال قني ةةة
املقدمة إىل البلدان األخرى ال ي رجري اال انا اها حتةن إشةراف الةولارة .وال ةيدة أكةان تعمةل
نالياً بوصفحا نائباً عامةاً لةدى مك ةب االدعةاء العةام األعلةى يف اليابةان وبوصةفحا سةفرية مع مةدة
يف جمال ال عاون القضةائي الةدويل مكلفةة بةالنحوض بال عةاون الةدويل يف جمةال العةدل .وهةذ ا ةربة
تةةربهن بو ةةو عل ةةى مؤهنهتةةا باع باره ةةا مرشةةحة ذا كفةةاءة مش ةةحود اهةةا ةةا يف جمةةال الق ةةانون
اجلنةةائي وإاةراءا احملاكمةةة وت م ةةع بةةا ربا الضةةرورية النلمةةة للمةةدعي العةةام يف جمةةال الةةدعاوي
اجلنائية.
ومن األمهية كان أيضاً مننظة أن ال يدة أكان ،باع بارها مرشحة أنثةى عةن مناقةة
آسيا واحمليط ا ادئ ،فبن ان خااهةا مةن شةتنن أن ي ةحم يف تعةديل كفةة ال ةوالن اجلن ةاة واحملافظةة
علةةى ال ةوالن اإل ليمةةي يف تركيبةةة ضةةاة احملكمةةة .ويرف ة اهةةذ املةةذكرة بيةةان بةةاملؤهن أعةةد طبق ةاً
للفقرة (4أ) من املادة  16من نظام روما األساسي مشفوعاً ببيان ال رية الذاتية لل يدة أكان.
واليابان دعمن على الدوام أنشاة احملكمة اجلنائية الدولية منةذ إنشةائحا فقةد أصةبحن
رمسي ةاً دولةةة طرف ةاً يف نظةةام رومةةا األساسةةي يف تش ةرين األول/أك ةةوبر  ،2007وهةةي تع ةةزم البقةةاء
داعم ةاً وي ةاً للمحكمةةة .وإن ةرار نكومةةة اليابةةان تقةةد ترشةةيت ال ةةيدة أكةةان الن خااهةةا عض ةواً
باحملكمةةة يعكةةا االل ةزام الراسة ملواصةةلة بةةذل صةةارى اجلحةةود ل ي ةةري أنشةةاة احملكمةةة ،م ةةامهة
بذلال يف تعزيز سيادة القانون يف اال مع الدويل .ونكومة اليابان مق نعة متام اال ناا بتن ال يدة

أك ةةان متل ةةال م ةةا يل ةةزم م ةةن ال جرب ةةة وا ةةربة واملعرف ةةة يف اال ةةاال ذا العن ةةة بالق ةةانون اجلن ةةائي
واإلاراءا اجلنائية وس حم م امهة وية يف العمل املحم املنوط باحملكمة.

