أوغالدي غودينيز ،سيرجيو جيراردو (كوستاريكا)
][Arabic
[األصل :باألسبانية]

بيان المؤهالت

تتشرف مجهورية كوستاريكا بتقدمي بيان مؤهالت سريجيو جرياردو أوغالد غودينيز ،وفقا للمادة  )4( 36من نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،والقرار رقم ( ICC-ASP/3/Res.6وتعديالته) اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف بشأن اإلجراء
املتعلق برتشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ،وكذلك البالغ رقم  ICC-ASP/19/SP/01بتاريخ  20كانون
األول/ديسمرب  2019وملحقه األول.
قررت حكومة كوستاريكا ترشيح السيد أوغالدي ملنصب قاضي احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة  ،2030 - 2021والذي سيتم
انتخابه خالل الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول .األطراف  ي نيويور   ،ي كانون األول/ديسمرب .2020
ترشح حكومة كوستاريكا السيد أوغالدي إلدراجه  ي القائمة باء ،حيث ينبغي أن يكون املرشحون املدرجون هبا "قد أثبتوا
كفاءهتم  ي اجملاالت ذات الصلة من القانون الدويل مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وكذلك مهنة احملاماة
ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمة" (املادة  ،36الفقرة ( 3ب) ( )2من نظام روما األساسي).
إجراءات اختيار المرشح
تؤكد كوستاريكا أن السيد أوغالدي حيظى بتقدير أخالقي ٍ
عال ،وقد أظهر حياده ونزاهته واستوىف الشروط املطلوبة ملمارسة أعلى
الوظائف القضائية  ي كوستاريكا ،وفقاً للمادة  159من الدستور السياسي لكوستاريكا ،اليت تنص على املعايري اليت يلزم الوفاء
هبا من أجل ممارسة وظيفة قاضي حمكمة العدل العليا ،وهي السلطة اإلدارية والقضائية العليا للسلطة القضائية  .ي كوستاريكا،
يلتحق قضاة حمكمة العدل العليا بالدوائر اليت تنطق باحلكم النهائي  ي النزاعات املقدمة إليها وف ًقا لإلجراء املنصوص عليه  ي
القانون والدستور السياسي الكوستاريكي .وبالتايل ،فإن السيد أوغالدي يفي جبميع املعايري الدستورية لكوستاريكا ملمارسة وظيفة
قاضي حمكمة العدل العليا.
أما بالنسبة إلجراء االختيار الوطين ،فإن السيد أوغالدي خيضع إىل تدقيق يتكون من جزئني .أوالً ،لقد امتثل إلجراءات التعيني
التابعة للمجموعة الوطنية لكوستاريكا  ي حمكمة التحكيم الدائمة ،وفقا للمادة ( )4( 36أ) ( )2من نظام روما األساسي وهو
تقييما متعم ًقا ملهارات املرشح وخربته .و ي  16كانون الثاين/يناير  ،2020قدمت اجملموعة الوطنية  ي حمكمة
إجراء يتطلب ً
التحكيم الدائمة إىل وزير اخلارجية وشؤون العبادة وثيقة تقييم مؤهالت السيد أوغالدي ،واليت كانت ختامتها توصية إىل حكومة
كوستاريكا لتعيينه  ي منصب قاضي احملكمة اجلنائية الدولية.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن السلطة التنفيذية ،رئيس اجلمهورية سوية مع وزير اخلارجية ،وفقا لقانون كوستاريكا بشأن تعزيز التعاون
مع احملكمة اجلنائية الدولية واملساعدة القانونية ( Promoción de la Cooperación y Asistencia Judicial con la Corte
 )Penal Internacionalأجرت عملية تقييم منفصلة عن تلك اليت أجرهتا اجملموعة الوطنية  ي حمكمة التحكيم الدائمة .أما
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التقييم الثاين الذي مت إجراؤه  ي البداية حتت رعاية وزارة اخلارجية وشؤون العبادة مث مكتب رئيس اجلمهورية  ،فقد استمر ملدة ستة
أشهر.
وكجزء من التقييم الثاين ،الذي أجرته السلطة التنفيذية ،قدم السيد أوغالدي معلومات وف ًقا ألحكام املادة  36من نظام روما
األساسي ،وقدم أدلة مستفيضة عن مؤهالته وخربته املهنية الغنية  ي اجملال القانوين ،وهو أمر ذو صلة بالعمل القضائي للمحكمة.
ومتت مقابلة السيد أوغالدي ألغراض هذا الرتشيح .كما أعدت الوزارة رأياً فنياً عرضته على مكتب رئيس اجلمهورية للتدقيق فيه.
كما أجرى مكتب رئيس اجلمهورية تقييماً آخر استناداً إىل املعلومات الواردة اليت أدت إىل موافقته على ترشيح السيد أوغالدي.
وقامت كوستاريكا بعمل إجراءات تقييم متعمقة وصارمة ،اليت مشلت عمليات تدقيق متعددة ،من أجل ترشيح مرشح ال يستو ي
أيضا التزام الدولة ودعمها لـمهمة وقيم نظام روما
مجيع املعايري املنصوص عليها  ي نظام روما األساسي فحسب ،بل أنه جيسد ً
األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية.
المهارات والخبرات المطلوبة لمنصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية
بسجل حافل وثابت  ي اإلجراءات القضائية الدولية ،شار املرشح  ي إنتاج صكو دولية ولديه خربة واسعة  ،ي كال اجملاالت
األكادميية والعملية  ،ي ممارسة القانون الدويل ،وهو جمال ذو صلة بالوظيفة القضائية للمحكمة.
إنه عضو  ي نقابة احملامني (  )Colegio de Abogados y Abogadasي كوستاريكا ،حيث مارس القانون ألكثر من مخسة
عاما ،عشرون عام منها  ي جمال القانون الدويل .لغة املرشح األم هي اللغة اإلسبانية ،ولديه معرفة ممتازة ومتمكنة  ي اللغة
وعشرين ً
اإلجنليزية ،لغة العمل الرمسية للمحكمة .إنه مواطن كوستاريكي وال حيمل جنسية أخرى.
حيمل املرشح درجة املاجستري  ي القانون األورويب واملقارن من جامعة أكسفورد  ي اململكة املتحدة .حصل على درجة البكالوريوس
 ي القانون من جامعة كوستاريكا ،كما حصل على دبلوم  ي دراسات كاتب العدل  ي نفس اجلامعة .ونتيجة لتدريبه وختصصه  ي
القانون املقارن وممارسة مهنته ،فهو على دراية تامة بالنظم القانونية األوروبية  ،ي كل من القانون املدين والقانون العام ،وميثل
أخريا ،يتيح ترشيحه متثيل جغرا ي عادل.
التقاليد القانونية  ي أمريكا الالتينية ،واليت تعد واحدة من أهم القوانني التقليدية .و ً
إن مهاراته  ي اجملاالت ذات الصلة من القانون الدويل ،مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ،فضال عن اخلربة
املعرتف هبا  ي مهنة القانون ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمة ووفقا للتقييمات اليت أجرهتا وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة
وتلك اليت جتريها اجملموعة الوطنية  ي حمكمة التحكيم الدائمة ،تشمل دوره كمنسق للجنة القانون الداخلي بوزارة اخلارجية والعبادة
(  ،)Comisión de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultoوهو املنصب الذي شغله
عاما ،مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  30473-REاملؤرخ  24أيار/مايو  2002والذي مبوجبه شغل
ألكثر من سبعة عشر ً
منصب مستشار أول لكوستاريكا ملمارسة وتعزيز القانون الدويل العام والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
ال سيما فيما يتعلق بالصراعات اإلقليمية والدولية ،ولتعزيز سياسة كوستاريكا اخلارجية بشأن حقوق اإلنسان وحل النزاعات من
خالل القانون الدويل.
من حيث خربته  ي عمل احملكمة اجلنائية الدولية منذ إنشائها ،لعب املرشح دورا رئيسيا  ي تعزيز احملكمة من خالل إنشاء ،مع
أعضاء آخرين  ي جلنة القانون الدويل املذكورة أعاله ،املوقف القانوين الوطين الذي اعتمده كوستا ريكا والذي تتعهد مبوجبه بعدم
إبرام أي اتفاق يشكل استثناءً للمادة  98من نظام روما األساسي .شار املرشح ،بصفته ممثال لبلده ،بنشاط  ي مجعيات الدول
األطراف الست األخرية  ي نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،ومثل كوستاريكا  ي مكتب اجلمعية ملدة أربع سنوات.
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 ي عام  ،2015نظم ندوة إقليمية ألمريكا الوسطى واملكسيك بشأن التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ،اليت انعقدت  ي
دورا  ي أحد بلدان املنطقة اليت صادقت على نظام روما األساسي.
كوستاريكا واليت لعبت ً
و ي عام  ،2016مت تعيينه منس ًقا لفريق الهاي العامل املعين باحملكمة اجلنائية الدولية ،وهبذه الصفة ،قام بتنسيق جهود الدول
األطراف بشأن املسائل املرتبطة بالوفاء مبسؤولياهتا مبوجب املادة  112من نظام روما األساسي .كما حضر جمموعات عمل حول
احلوكمة والتعاون والعاملية والتكامل وامليزانية وغريها من االجتماعات املخصصة وجمموعات العمل اليت يوجد مقرها  ي الهاي.
لقد لعب دوراً قيادياً  ي تعزيز املساواة بني اجلنسني وسياسات التمثيل اجلغرا ي العادل  ي احملكمة ودعم بقوة مكتب املدعي العام
واستقالله ودعم سياسات املدعي العام ،خاصة السياسات املتعلقة باألطفال .كما أيد تعزيز الصندوق االستئماين للضحايا وميز
نفسه من خالل مناشدته العلنية للمطالبة بااللتزام االئتماين للقضاة للمحكمة اجلنائية الدولية.
أيضا نائبًا لرئيس مجعية الدول األطراف .وهبذه الصفة ،ترأس أجزاء من مجعيات الدول األطراف  ي
 ي عام  ،2016مت تعيينه ً
عامي  2016و  2017وكذلك اجتماعات عديدة ملكتب مجعية الدول األطراف .و ي الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول
األطراف ،اليت عقدت  ي نيويور  ي عام  ،2017شار  ي رئاسة االجتماع اخلتامي وساهم  ي املناقشات املتعلقة بتفعيل
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان ،اليت اعتمدت بتوافق آراء مائة وثالث وعشرين دولة من الدول األطراف،
وهي واقعة وصفت بأهنا إجنازاًكبرياً للمحكمة.
 ي عام  ،2018مت تعيينه من قبل مكتب مجعية الدول األطراف لرئاسة جمموعة من السفراء ألغراض إجراء عملية االختيار
والتوصية لتعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة للمحكمة اجلنائية الدولية .كانت هذه عملية معقدة وحساسة نفذهتا اجملموعة بنجاح
حتت قيادة السيد أوغالدي.
وفيما يتعلق خبربته القانونية الدولية األخرى ذات الصلة ،على النحو املنصوص عليه  ي املادة  36من نظام روما األساسي ،قدم
املرشح املشورة ومثل دولة كوستاريكا  ي القضايا املعروضة على حمكمة التحكيم الدائمة ،وحمكمة العدل ألمريكا الوسطى،
وحقوق اإلنسان للبلدان األمريكية النظام ،مبا  ي ذلك حمكمتها وحمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية .وقد قادته هذه
التجربة إىل التعامل مع القضايا املتعلقة باحلوكمة والعالقات مع احملاكم املذكورة أعاله وكذلك دراسة اإلجراءات والنزاعات
املعروضة على عدد منها.
وفيما يتعلق مبحكمة العدل الدولية على وجه التحديد ،بني عامي  2005و  ، 2018عمل كمحامي وممثل  ي ذلك الوقت
بصفة وكيل مساعد لكوستاريكا وشار  ي نزاعات خمتلفة وطلب للتدخل كجزء من نزاع بني دولتني أخريني .وقد ميز نفسه
أيضا بتقدمي احلجج شخصيًا بنجاح أمام حمكمة العدل الدولية.
كمنسق للفرق القانونية اليت قامت بعمل هذه القضايا و ً
ومن األمثلة على خربته  ي إدارة القضايا الدولية املعقدة احلالة املعنونة "بعض األنشطة اليت نفذهتا نيكاراغوا  ي منطقة احلدود"
(كوستاريكا ضد نيكاراغوا) ،واليت كانت مرتبطة بقضية أخرى بعنوان "بناء طريق  ي كوستاريكا على طول سان خوان ريف
(نيكاراغوا ضد كوستاريكا) .كانت اإلجراءات معقدة جداً بسبب العدد الكبري من األحداث واألسئلة املقدمة إىل احملكمة
للتقييم ،واليت مشلت إعداد عشرات التقارير الفنية ،وفحص الشهود اخلرباء ،والعديد من اإلجراءات لغرض بيان التدابري املؤقتة
وكذلك إجراء مرحلة أخرى من اإلجراء هتدف إىل حتديد التعويض املستحق على إحدى الدول لألخرى بسبب األضرار البيئية
أيضا بشأن إعداد توجيهات بشأن
اليت تلحق مبنطقة رطبة ذات أمهية دولية  .ي بداية القضية ،كان يقدم املشورة لكوستاريكا ً
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القانون اإلنساين الدويل  ي حالة حتول النزاع إىل صراع مسلح تشار فيه قوات األمن  ي كال البلدين مما قد يؤثر على السكان
املدنيني اجملاورين.
وكجزء من نظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،شار كمستشار لكوستاريكا  ي إجراءات التقييم اليت أجرهتا جلنة البلدان
األم ريكية حلقوق اإلنسان .كما شار  ي قضايا تتعلق بتقارير نشرهتا هيئات خمتلفة بشأن كوستاريكا وحقوق اإلنسان وقدم آراء
خمتلفة بشأن أمهية تعزيز االستقالل املايل حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.
بني عامي  2000و  ،2014شغل مناصب خمتلفة على املستوى الدويل لتمثيل كوستاريكا ،منصب سفري  ي مهمة خاصة،
بشكل رئيسي  ي املسائل املتعلقة بالقانون الدويل العام ،سواء الثنائية أو املتعددة األطراف ،مبا  ي ذلك التفاوض على الصكو
الدولية .بني عامي  2001و  ،2005مثل كوستاريكا  ي املؤمتر اإلقليمي للهجرة ،وهي هيئة تعاون دويل مسؤولة عن اعتماد
سياسات تتعلق باحلركة البشرية واهلجرة.
لقد تفاوض بشأن أول اتفاق للبلد املضيف الذي وقعته حمكمة التحكيم الدائمة إلنشاء مقر خارج الهاي  ،ي كوستاريكا .كما
شغل منصب ممثل  ي اجمللس اإلداري للمحكمة ملدة أربعة سنوات .وهو عضو  ي حمكمة التحكيم الدائمة منذ عام .2005
مثّل كوستاريكا  ي مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص ومثّل بلده ملدة أربعة سنوات  ي منظمة حظر األسلحة الكيميائية .بل
كان  ،ي مجلة أمور أخرى ،نائب رئيس املؤمتر العشرين للدول األطراف  ي املنظمة.
كما متت دعوته أيضاً إللقاء حماضرة  ي عدد من املناسبات حول القانون الدويل والعدالة اجلنائية الدولية ،مبا  ي ذلك العديد من
املناسبات املتعلقة بالعاملية والتعاون والتكامل مبوجب نظام روما األساسي ،وكذلك حول تفعيل اختصاص احملكمة  ي املسائل
املتعلقة جبرائم العدوان .وأخريا ،كان متحدثا  ي االحتفاالت بالذكرى العشرين للمحكمة اجلنائية الدولية.
أيضا التقدير  ي األوساط األكادميية :أعطى دورة حول نظام الدول األمريكية حلقوق اإلنسان  ي
لقد أكسبته مسريته املهنية ً
جامعة كوستاريكا .ومتت دعوته  ي ثالث مناسبات من قبل أكادميية الهاي للقانون الدويل املرموقة لقيادة احللقة الدراسية حول
إدارة التقاضي أمام حمكمة العدل الدولية؛ ويعمل حاليا كأستاذ مساعد  ي القانون الدويل  ي جامعة السالم ،اليت أنشئت بقرار
من اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،حيث يلقي عددا من احملاضرات  ي برامج املاجستري  ي القانون الدويل وحقوق اإلنسان
واملاجستري  ي القانون الدويل وحل النزاعات.
وتود كوستاريكا أيضا أن تؤكد على مهاراته  ي احلوكمة املؤسسية ومهاراته اإلدارية املطلوبة للقيام بدور قضائي وإدارة موارد احملكمة
وموظفيها.
التعهدات
يتعهد السيد أوغالدي أنه  ي حالة انتخابه ملنصب القاضي ،باالمتثال الكامل اللتزاماته االئتمانية جتاه احملكمة ،مبا  ي ذلك
االلتزامات بالوالء للمؤسسة ومحايتها ،كما يتعهد حبماية مصاحل احملكمة إذا تعارضت مع مصاحله الشخصية .كما يتعهد مبراعاة
أعلى املعايري األخالقية ،سواء من حيث استخدام موارد احملكمة أو من حيث واليته القضائية.
كما أنه يتعهد بتوفري نفسه ألي مقابلة (مقابالت) اليت تتطلبها عملية االختيار ،مبا  ي ذلك املقابلة مع اللجنة االستشارية بشأن
ترشيحات القضاة.
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نظرا خللفية ومعرفة سريجيو أوغالدي املعرتف هبا  ي اجملاالت ذات الصلة من القانون الدويل ،مثل القانون اإلنساين الدويل
و ً
وحقوق اإلنسان ،باإلضافة إىل سجله احلافل  ي املهن القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمة ،وخربته  ي اإلدارة واحلكم
متاما باملعايري املنصوص عليها  ي املادة  36من نظام روما
املؤسسي ،تعتقد حكومة كوستاريكا
ً
اعتقادا ر ً
اسخا أن مهاراته تفي ً
األساسي وأنه سيستخدمها بشكل فعال لتحقيق األهداف اليت تشكل مهمة احملكمة وف ًقا للقيم وأهداف نظام روما األساسي.

_______
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