أكان ،توموكو (اليابان)
بيان بالمؤهالت

[األصل :باإلنكليزية]

أع د ذه دديا اطبي ددال قبة ددا طل ة د (4أ)م ددمل اة ددا  36م د دمل نظ د دام روم ددا األياي ددك طل ك ددة
اجلنائي د ددة اطهوطي د ددة واطةد د د د ار  ICC-ASP/3/Res.6بصيغتد د د ده اةعهط د ددة لقرد د د اطةد د د ارا ،ICC-ASP/5/Res.5
و ، ICC-ASP/12/Res.8اة فددا اطيندا و ، ICC-ASP/14/Res.4اة فدا اطيندا  ،اطددت اعت دهيا اعيدة اطددهو
األق اف في ا يتصل بإر اءا تس ية وانتخاب قضا احملك ة اجلنائية اطهوطية:
(أ) ‘ ‘1تت تع اطسيه تقمقكق أكال خبلا عدا وحيا يدة ونزا دة و دك كلدمل اةد
اطت تلزم يف اطيابال طلتعيني يف أرفع اةناص اطةضائية.
وتس د ية اطسدديه أكددال م ب د ة يابانيددة ةنص د قدداي باحملك ددة اجلنائيددة اطهوطيددة ك د اةقافةددة
عليها أثناء ارت اع عةهته احلكقمة اطيابانية يف  22نيسدالأأب يل  2016باتبداع اإلرد اءا
اةنصقص عليها يف اط ة (4أ)‘ ‘1ممل اةا  36ممل اطنظام األيايك.
‘ ‘2واطسدديه أكددال واحدده مددمل أب د خل اء دااء يف اطيابددال يف لددا اطعهاطددة اجلنائيددة
وع ل د بقص د ها نائبددا عامددا بك دداء عاطيددة وقددهر كبددو يف لددا اطةددانقل اجلنددائك واطةددانقل
اجلنددائك اطددهول .وا د أ ائهددا اطن دارح ةهنتهددا نائبددا عامددا مدده  35يددنة تةلدده مناص د
متعدده يف لددا اا عدداء اطعددام يف اطيابددال ويف و ددا مددمل اة يسددا اطةانقنيددة واألكا يددة،
ونظ د يف اطعهيدده مددمل اطةضددايا اجلنائيددة اةتنقعددة ابتددهاء مددمل اطت ةيددا اةةا ددا واحملاك ددة
وااي ددتفناف وا ددنلع بشني ددنة تيد د يعية م ددمل بينه ددا تنة دديح اطة ددانقل اةتعل ددا باألح ددها يف
اطيابال ،فض عمل تش يل اةهعني اطعامني .ك ا أهنا معت ه بقص ها ي و طلتعاول اطةضائك
اطهول مكل ة باطنهقي باطتعاول اطهول يف ميهال اطعه .
وباإل دافة منززايددا ك ددهع عدام وابددو رائدده يف لدا اطعهاطددة اجلنائيددة تت تدع اطسدديه أكددال
خبددا ع يضددة يف لددا اةسدداعه اطتةنيددة اطةانقنيددة اطددت اكتسددبتها عددمل ق يددا اةس د وطيا اطددت
ا نلع هبا لعهه آييا واطي ق األقصى ةنع اجل ة ومعاملة اجمل مني اطيي ق معهه عضق
ومعهه اطب ق واطتدهري اطتدابع طدقخلار اطعده يف اطيابدال .ومدمل بدني أنيدنتها األاد تقطيهدا
اطتددهري اجلنددائك طلعدداملني يف دديا اجملددا مددمل بلددهال بددا في ددا يتعلددا باةعا ددها واةقاثيددا
اطهوطية ذا اطصلة باةق قع وأيه يف اطنهقي بتنبيا وتن يي ات اقيا ممل قبيل ات اقية
األمم اةت ه ةنا ضدة اجل دة اةنظ دة عدا اطققنيدة ،وات اقيدة األمدم اةت ده ةنا ضدة اط سدا ،
وات اقيا حةقق اإلنسال لا يف ذطمل ات اقية حةقق اطن ل وات اقية مكاف ة اإلر اب.
واكتسب اطسيه أكال اا نية يف اجملا األكا ك باعتبار ا أيتاذ اطعه اجلنائك بكلية
احلة ددقق يف ما قي ددا وكلي ددة احلة ددقق يف ب ددقكيق يف اطياب ددال وق دده كاند د تيع ددر بتش ي ددل وت ددهري
اةهنيني اطةانقنيني.
‘ ‘3وكلمل اطسيه أكال ناصية اطلغة اإلنكليزيدة كتابدة وانابدا .ك دا أل ملدا ةامدا
ريها باطلغة اط نسية.

(ب) وك تس ية اطسيه أكال باعتبار ا اة ب ة اطيابانية ةنص قاي باحملك ة اجلنائيدة
اطهوطية يف قار اطةائ ة "أطف" أل اي اط ة  5ممل اةا  36ممل اطنظام األيايك.
وقه نظ اطسيه أكال ،باعتبار ا نائبا عاما ملا أ لية عاطية يف ل قعة ع يضة ممل اطةضدايا
اجلنائيددة انن قددا مددمل اجل د ائم ااقتصددا ية واةاطيددة ووصددقا اط سددا ور د ائم اطعنددف واجل ددة
اةنظ ة .وقام  ،يف نناق ويي تها اطينانية لكت اطنيابة اطعامة األعلى باطيابال بتقفو اطنصح
واإلربا بصه اطعهيه ممل اطت يا اطت ر يف أنقاع با ممل اجل ائم واطت ا نلع هبا
مكات د اا ع دداء اإلقلي يددة عل ددى اطصددعيه اط ددققء ،فشثبت د ب دديطمل ك اءيددا اطكافي ددة يف ل ددا
اطةانقل اطهول واإلر اءا اطةانقنية واكتسب اءا اط خلمة يف لا اإلر اءا اجلنائية.
وبارك اطسيه أكال على نناق وايع ومكينف يف تهري اةهنيني يف لا اطعهاطة اجلنائية
مددمل بلددهال بددا ووفد اةسدداعه اطتةنيددة اطةانقنيددة ملددي ،اطبلددهال .وكاند  ،و ددك مددهي معهدده
آيدديا واطي د ق األقصددى ةنددع اجل ددة ومعاملددة اجمل د مني واةددهي اطعددام ةعهدده اطب ددق واطتددهري
طتن يي مياريع بناء اطك داءا يف لدا نيظدم اطعهاطدة اجلنائيدة يف اطبلدهال اطناميدة ،تدقل يف ديا
اطصه أمهية ااصة حل اية اجمل قعا اطضعي ة كاطنسدق واألق دا فضد عدمل هنداء اإلفد
مددمل اطعةدداب .وع لد و ددك ينلدة ةعهدده اطب ددق واطتددهري بيددكل وثيددا مددع مكتد األمددم
اةت دده اةعددء باةخددهرا واجل ددة ومعا دده بددبكة ب ندداما األمددم اةت دده طلعهاطددة اجلنائيددة يف
ختندديو وتن يددي ييايددا األمددم اةت دده اةتعلةددة لنددع اجل ددة ومعاملددة اجمل د مني علددى اطصددعيه
اطهول.
(ج) وايتنا ا
فإل:

اةعلقما ذا اطصلة باط ة (8أ) ممل اةا  36ممل اطنظام األيايك

‘ ‘1اطسدديه أكددال م لددة طتعيينهددا يف أعلددى اةناص د اطةضددائية يف اطيابددال اطدديي
يسددتنه نظامهددا اطةددانق أيايددا اطةددانقل اطةدداري وكدديطمل علددى بعددم اطعناصد مددمل اطةددانقل
اطعام؛
املا ئ؛

‘‘2

واطس دديه أك ددال م ددمل رعاي ددا اطياب ددال اطبل دده اطعض ددق يف ل قع ددة آي دديا واحمل دديو

‘‘3

واطسيه أكال أثر.

( ) وتت تع اطسيه أكدال خبدا تتعلدا بةضدايا ةده تيد ل علدى يدبيل اطديك ا احلصد
اطعنددف دده اةد أ واطن قطددة .وكاند مكل ددة ،بصد تها مددهي معهدده آيدديا واحملدديو املددا ئ ةنددع
اجل ددة ومعاملددة اجملد مني ،بتنظدديم احللةددا اطهرايددية اطتهريبيددة اطهوطيددة اةتعلةددة لعاملددة اجملد مني
اطددت تننددقي علددى اعتبددارا ااصددة تي د ل اطةضددايا ذا اطصددلة باطناحيددة اجلنسددانية .وفي ددا
يتعلددا بعهاطددة األحددها  ،وباعتبددار اطسدديه أكددال نائبددة ةددهي اةعهدده فةدده بددارك يف صد
نظددام عهاطددة األحددها يف كينيددا وقام د بإيددهاء اةسدداعه اطتةنيددة طلسددلنا اطعهطيددة اطكينيددة
باعتبار دا ابدو معينددة ةده قصددو طلع دل يف دديا اطبلده .ك دا هنددا أبد ف علددى أع دا اةكددز
اآلنف اطيك اةتصلة بإنعاش نظام اةعاملة األ لية طل ز مني لمل فيهم اطنسق يف اط لبني.
(ه) واطسيه أكال مقاقنة يابانية وا حت ل رنسية أية وطة أا .

(و)

واطسيه أكال ملتزمة بشل تةبل تعيينها طلخهمة على أياس اطت غ يف بهاية مهيا.

