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  نوغوتشي، موتو )اليابان(

 ]األصل: اإلنكليزية[ 

 بيان المؤهالت

  

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق  6يقدم هذا البيان وفقا للفقرة 
 . 2002أيلول/سبتمرب  9ذ يف ( املتخ  ICC-ASP/1/Res.7للضحايا )االستئماين 

يتحلى املرشحون ’’من القرار املذكور أعاله، اليت تنص على أن  1يفي السيد موتو نوغوتشي متام الوفاء باملعايري احملددة يف الفقرة و 
 . ‘‘خلطريةباألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وبالكفاءة يف جمال محاية ضحايا اجلرائم ا

 والسيد موتو نوغوتشي يتحلى بأخالق رفيعة وحياد ونزاهة تعهدها منذ أن بدأ مسريته املهنية مدعيا عاّماً يف وزارة العدل اليابانية يف
حملاكم ، ومت االعرتاف له هبا دوليا من خالل أدائه بصفته قاضيا دوليا يف دائرة احملكمة العليا يف الدوائر االستثنائية يف ا1985عام 

، مث بصفته رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا منذ كانون األول/ديسمرب 2012إىل متوز/يوليه  2006الكمبودية من عام 
2012. 

وخالل فرتة واليته احلالية كرئيس جمللس اإلدارة، أثبت السيد نوغوتشي كفاءته العالية يف جمال تقدمي املساعدة إىل ضحايا اجلرائم 
ذة يف إطار والية املساعدة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ واملسامهة يف وضع طرية. وقد توىل قيادة اجمللس يف تعزيز الربامج املنف  اخل

إطار قانوين وعملي للتعويضات اليت تأمر هبا احملكمة؛ وإذكاء الوعي بأن الصندوق عنصر أساسي إلقامة العدل يف ظل نظام روما 
-2014سي؛ وتعزيز أنشطة الصندوق لفائدة ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين؛ واعتماد اخلطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة األسا

؛ وزيادة حجم التربعات اليت تقدمها الدول األطراف إىل مستوى قياسي، فضال عن تعبئة جهات ماحنة جديدة منها بلده 2017
  األصلي، اليابان.

يس جملس اإلدارة وأعضاءه يقدمون خدماهتم دون مقابل، فإن السيد نوغوتشي يكرس قدرا كبريا من وقته وعلى الرغم من أن رئ
رهن إشارة األمانة لتلبية طلبات التوجيه اليت تقدمها إىل اجمللس، واليت يقوم  وطاقاته ومحاسه ملهام رئاسة اجمللس، ويضع نفسه دوماً 

 لسرعة. بتنسيقها مع باقي أعضاء اجمللس على وجه ا

يف جمال تقدمي املساعدة لضحايا اجلرائم اخلطرية طيلة فرتة واليته ملدة ست سنوات بصفته  أيضا أثبت السيد نوغوتشي كفاءتهوقد 
اليت رائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية اجليف قضايا  قاضيا دوليا يف الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، حيث بت  

، وأصدر ح كمًا وقرارات بشأن مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم احلمرحتت حكم نظام اخلمري  1979و  1975عامي  يفكبت ارت  
 أطرافا مدنية. مبصفته

ام، ومبا أنه خبري بارز يف آسيا يف جمال العدالة اجلنائية الدولية، فقد أجرى حبوثا وألقى حماضرات على نطاق واسع متوليا خمتلف امله
نائية مثل عمله أستاذا يف معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا والشرق األقصى؛ ومهنيا زائرا لدى رئاسة احملكمة اجل
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ماكميالن ومركز شيل حلقوق اإلنسان الدولية وبرنامج دراسات اإلبادة اجلماعية يف مركز  ،الدولية؛ وزميال زائرا يف كلية احلقوق جبامعة ييل
وم جبامعة للدراسات الدولية واإلقليمية التابع جلامعة ييل؛ وأستاذا زائرا يف برنامج األمن اإلنساين يف كلية الدراسات العليا يف الفنون والعل

 طوكيو. 

، ويشغل 1985وعلى الصعيد احمللي، خدم السيد نوغوتشي يف وزارة العدل على مدى السنوات الثالثني املاضية، أي منذ عام 
 حاليا منصب املدعي العام يف مكتب النيابة العامة العليا يف طوكيو، حيث يتوىل املسؤولية عن القضايا املعروضة على احملكمة العليا. 

تئماين للضحايا، ستكون السنوات الثالث املقبلة سنوات حامسة، إذ من املتوقع أن تشهد عددا من وبالنسبة للصندوق االس
 ابلدان ليشملالتعويض اليت تصدرها احملكمة، ومتابعة توسيع النطاق اجلغرايف لألنشطة ب وامرأول األالتطورات اهلامة، منها البدء يف تنفيذ 

جلهود الرامية إىل تعزيز األسس املالية للصندوق، السيما عن طريق تشجيع التربعات اليت يقدمها يف إطار والية املساعدة، ومواصلة اأخرى 
القطاع اخلاص. ونظرا لرحيل عضوين على األقل من أعضاء جملس اإلدارة املوقرين الذين أكملوا فرتة واليتهم الثانية، ومنهما الرئيس 

 لس سيساعد على احلفا  على زهمه احلا ي ومتاسكه االسرتاتيجي. حضور السيد نوغوتشي يف اجملاستمرار السابق، فإن 

لذا فإن السيد نوغوتشي هو أفضل مرشح لتمثيل منطقة آسيا يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف االنتخابات اليت 
 .2015ستجريها مجعية الدول األطراف يف عام 
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