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 نوغوتشي، موتو
 .مرشح اليابان النتخابات جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية

 

 السيرة الذاتية
 موتو نوغوتشي

 

 نوغوتشي  االسم العائلي 
 موتو  االسم الشخصي 

 ذكر  اجلنس 
  1961نيسان/أبريل  1 تاريخ امليالد 

 ياباين اجلنسية 
 متزوج احلالة االجتماعية 

 آسيا/احمليط اهلادئ  املعيار اإلقليمي 
 

 اللغات
 

 اللغة األم  اليابانية 
 مستوى متقدم  اإلجنليزية 
  مستوى أساسي الفرنسية 

 

 المؤهالت التعليمية
 

معهد التدريبات والبحوث القانونية التابع للمحكمة العليا يف   1985آذار/مارس  - 1983نيسان/أبريل 
 اليابان، التأهيل الوطين ملمارسة احملاماة

  

  جامعة طوكيو، كلية احلقوق، بكالوريوس يف القانون  1983آذار/مارس  - 1979نيسان/أبريل 
 

 الخبرة المهنية
 

رئيس جملس اإلدارة، الصندوق االستئماين للضحايا، احملكمة  إىل اآلن 2012كانون األول/ديسمرب 
 اجلنائية الدولية

  

مدعي عام، مكتب النيابة العامة العليا، شعبة االستئناف، وزارة  إىل اآلن 2014نيسان/أبريل 
االدعاء يف القضايا اجلنائية أمام احملكمة  : توىلالعدل، اليابان

 العليا
  

أستاذ زائر، جامعة طوكيو، كلية الدراسات العليا يف الفنون  اآلن إىل 2009أيلول/سبتمرب 
على حلقات دراسية حول سيادة القانون  أشرف :والعلوم

 والعدالة اجلنائية الدولية
  

نيسان/أبريل  - 2012حزيران/يونيه 
2014 

مدير دائرة التعاون الدويل يف وزارة العدل، إدارة معهد البحث 
املساعدة التقنية القانونية اليت تقدمها شرف على أ :والتدريب

وزارة العدل إىل البلدان يف جمال العدالة االنتقالية من خالل 
 الربامج اليابانية للمساعدة اإلمنائية الرمسية



2 

 

قاضي دويل، دائرة احملكمة العليا، الدوائر االستثنائية يف حماكم   2012متوز/يوليه  - 2006أيار/مايو 
يف  فصل :اخلمري احلمر(، األمم املتحدةكمبوديا )حماكمات 

قضايا اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية 
أثناء حكم نظام  1979-1975اليت ارتكبت خالل الفرتة 

اخلمري احلمر، مبا يف ذلك إصدار القرارات بشأن مشاركة 
الضحايا وجرب ضررهم. عمل أيضا كعضو نشيط يف اجللسات 

 نة القواعد واإلجراءات وجلنة اإلدارة القضائيةالعامة وجل
  

أستاذ مبعهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا  2012متوز/يوليه  - 2004حزيران/يونيه 
تعزيز املعايري الدولية عمل على  :والشرق األقصى، وزارة العدل

املتحدة يف جمال وتقوية التعاون بني الدول األعضاء يف األمم 
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  

نيسان/أبريل  - 2004حزيران/يونيه 
2014 

حمامي، املكتب الدويل للشؤون القانونية، شعبة الشؤون القانونية 
املشورة القانونية  توىل إسداء :الدولية، وزارة الشؤون اخلارجية

بشأن سيادة القانون والعدالة اجلنائية الدولية والقانون اإلنساين 
 الدويل

  

حزيران/يونيه  - 2004نيسان/أبريل 
2004 

مدعي عام )رئيس قسم الشؤون اخلارجية وقسم جرائم 
األحداث، مكتب النيابة العامة مبنطقة طوكيو، فرع 

 ةاجلنائي اتكان مسؤوال عن التحقيق  :هاتشيوجى(، وزارة العدل
 يف القضايا الواقعة يف طوكيو الغربية اتواملالحق

  

 :مستشار، مكتب املستشار العام ملصرف التنمية اآلسيوي 2004آذار/مارس  - 2000آذار/مارس 
وضع ونفذ أنشطة املصرف يف مكافحة غسل األموال والتصدي 
لتمويل اإلرهاب لتعزيز امتثال الدول األعضاء للمعايري الدولية. 
شارك كذلك يف متويل املشاريع واملساعدة التقنية اليت يقدمها 

 املصرف
  

كان مسؤوال عن   :العدلأستاذ، معهد البحوث والتدريب، وزارة  2000آذار/مارس  - 1996نيسان/أبريل 
( أالربجمة والتنفيذ وإلقاء احملاضرات يف الربامج التدريبية لفائدة )

( باملدعني العامني اليابانيني وغريهم من مسؤويل الوزارة و )
ممارسي القانون من البلدان النامية يف آسيا يف إطار الربامج 

 اليابانية للمساعدة اإلمنائية الرمسية
  

 ةاجلنائي اتكان مسؤوال عن التحقيق  :مدعي عام، وزارة العدل 1996آذار/مارس  - 1985نيسان/أبريل 
واحملاكمات والطعون يف أنواع خمتلفة من اجلرائم، مبا  اتواملالحق

 يف مكاتب النيابة العامة يف املقاطعات ،يف ذلك اجلنايات
 

 األنشطة المهنية األخرى
 

  الرئاسية املعنية بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقة باملفقودين، سري عضو اجمللس االستشاري، اللجنة
 النكا

 عضو جملس التحرير، سلسلة بريل للقانون اجلنائي الدويل 
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 عضو اجمللس االستشاري، منتدى القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل 
 عضو اجمللس االستشاري، شبكة كايس ماتريكس نيتوورك 
 الستشاري، جلنة العدل املعنية باحلياة الربيةعضو اجمللس ا 

 

عضو هيئة التدريس يف املعهد الصيفي األول والثاين ملبادرة   2009 - 2008
 (آسيا للعدالة الدولية )بانكوك وبايل

  

، مركز شيل حلقوق زميل زائر يف كلية احلقوق جبامعة ييل  2007آب/أغسطس  - 2006أيلول/سبتمرب  
اإلنسان الدولية، زميل زائر يف برنامج دراسات اإلبادة 
اجلماعية يف مركز ماكميالن للدراسات الدولية واإلقليمية 

على حبوث يف جمال العدالة  التابع جلامعة ييل )أشرف
 (اجلنائية الدولية

  

العليا يف عضو هيئة التدريس يف املعهد الدويل للدراسات   2007أيار/مايو  
العلوم اجلنائية، الدورة الدراسية السادسة للتخصص يف 

بعد انتهاء النزاعات، فيما العدالة  ،القانون اجلنائي الدويل
 سرياكوزا، إيطاليا

  

مهين زائر، رئاسة احملكمة اجلنائية الدولية )أجرى حبوثا يف   2005متوز/يوليه  - 2005حزيران/يونيه  
 (اليابان إىل نظام روما األساسي إطار التحضري النضمام

  

أستاذ زائر، جامعة واشنطن، كلية القانون، سياتل،   1993آب/أغسطس  - 1992أيلول/سبتمرب  
 الواليات املتحدة

 

 أهم المنشورات
 

  ،الصندوق االستئماين 7، الفصل 2يف أخطر اجلرائم الدولية، الطبعة  الفصلاحملكمة اجلنائية الدولية ،
 (، باللغة اليابانية2014للضحايا وأنشطته )توشيندو، 

  التنفيذ الدويل للقانون الدويل حلقوق 4سلسلة حماضرات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، اجمللد ،
يف الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية  ، اهليكل القانوين والتحديات العملية25اإلنسان، الفصل 

 )، باللغة اليابانية2011)شينزانشا، 
 

 أهم الندوات
 

  الهاي2015إعادة التأهيل النفسي للضحايا، آذار/مارس ، 
   ،اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا وتقريره عن ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين

 ، نيويورك2014كانون األول/ديسمرب 
  دعم الناجيات من العنف اجلنسي باملساعدة والتعويضات عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا

 ، لندن2014يف احملكمة اجلنائية الدولية، حزيران/يونيه 
 قضاة من احملاكم الوطنية والدولية من ذوي اخلربة يف الفصل يف قضايا  :أطباء من أجل حقوق اإلنسان

 ، لندن2014يف حاالت النزاع، حزيران/يونيه  العنف اجلنسي
 مناقشة بشأن الضحايا، الهاي،  :الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف، اجللسة العامة السادسة

 2013تشرين الثاين/نوفمرب 
  إطالق عملية التقييم اخلارجي لربامج الصندوق االستئماين للضحايا يف مشال أوغندا ويف مجهورية

 2013الدميقراطية، حنو منظور للتدخالت املقبلة، الهاي، تشرين الثاين/نوفمرب  الكونغو
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 10 2012الرتكيز على الضحايا، تالني، أيلول/سبتمرب  :سنوات من عمل احملكمة اجلنائية الدولية 
  ،2011املؤمتر اخلتامي إلطار خرباء اإلجراءات اجلنائية الدولية، الهاي 
 ية اآلسيوية األفريقية، اجتماع اخلرباء القانونيني بشأن نظام روما األساسي املنظمة االستشارية القانون

 2011القضايا والتحديات، كواالملبور،  :للمحكمة اجلنائية الدولية
  حنو سيادة القانون على الصعيد الدويل، سالزبورغ،  :2010معهد برانديز للقضاة الدوليني لعام

2010 
 2010ون وأنشطة محاية الشهود والضحايا، جاكرتا، الندوة الدولية حول إنفاذ القان 
  2009لقانون اجلنائي الدويل، بيجني، مستجدات اندوة حول 
  حتديات حماكمات اخلمري احلمر، الندوة الدولية حول دراسات اإلبادة اجلماعية وبناء السالم، جامعة

 2008طوكيو، 
  ،2007مؤمتر حول العدالة اجلنائية الدولية، تورينو، إيطاليا 

 
 

 المعلومات األخرى ذات الصلة
 

شهادة اإلجناز، التدريب املتقدم على األمن يف امليدان، إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن،  -
 2013 هيوليمتوز/


