
  معلومات شخصية

  

  خورخي أنطونيو أوربينا أورتيغا    :االسم

  كوستاريكا    :اجلنسية

  أالخويال، كوستاريكا  :مكان االزدياد

 ١٩٤٦مايو / أيار٢  :تاريخ االزدياد

  

  املهام احلالية

  

   كوستاريكا أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوامساعد وكيل -

ريق العامل يف الهاي التابع جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية ممثل كوستاريكا يف الف -

  الدولية

  ممثل كوستاريكا بالس اإلداري للمحكمة الدائمة للتحكيم -

  ممثل كوستاريكا يف مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص -

  ممثل كوستاريكا لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية -

  داسفري كوستاريكا مبملكة هولن -

  

  الدراسات اجلامعية واالنتماءات املهنية

  

  جامعة كوستاريكا، اإلجازة يف القانون    ١٩٧٣

  

  .عضو نقابة احملامني بكوستاريكا  ١٩٧٣منذ 

  

مرشح لنيل شهادة الدكتوراه اجلامعية يف قانون التعاون . جامعة بوردو، فرنسا    ١٩٧٤

  .الدويل

  

  السياسية مرشح للسلك الثالث يف الدراسات ،معهد الدراسات السياسية، جامعة بوردو، فرنسا

  

  السرية املهنية

  

  أستاذ حماضر، كلية القانون، جامعة كوستاريكا -

  أستاذ، مدرسة العلوم السياسية، جامعة كوستاريكا -

  أستاذ، مدرسة العالقات الدولية، اجلامعة الوطنية، هرييديا، كوستاريكا -

   املتحدة، نيويوركممثل دائم مناوب لكوستاريكا لدى منظمة األمم -



نائب وزير العالقات اخلارجية، حكومة كوستاريكا، مسؤول عن تنسيق فريق كوستاريكا  -

  املشارك يف آلية كونتادورا التفاوضية من أجل نشر السالم يف أمريكا الوسطى

  رئيس تنفيذي، معهد التنمية واالستشارة البلدية، حكومة كوستاريكا -

  وزير اإلعالم، حكومة كوستاريكا -

مستشار برنامج األمم املتحدة للتنمية دعما لعملية مفاوضات السالم يف كولومبيا خالل فترة  -

  .والية الرئيس أندريس باسترانا

  .سفري، ممثل دائم لدى منظمة األمم املتحدة، نيويورك -

ممثل كوستاريكا مبجلس األمن، ممثل كوستاريكا بالفريق العامل يف نيويورك، التابع جلمعية  -

  .الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية

  رئيس بعثة جملس األمن إىل هاييت -

 لس األمن، املكلفة مبنع انتشار األسلحة النووية ١٥٤٠رئيس اللجنة املنشأة مبوجب القرار  -

  ة والبيولوجية من جانب اجلهات الفاعلة غري احلكوميةو الكيميائي

مسير الفريق العامل املفتوح العضوية الذي وضع استراتيجية املساعدة والدعم لضحايا أفعال  -

  االعتداء واالستغالل اجلنسي املرتكبة من طرف موظفي األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني ا

  ميةمستشار برنامج األمم املتحدة للتن -

  مستشار الوكالة األمريكية للتنمية الدولية -

  مستشار الوكالة السويسرية للتنمية الدولية واملنظمات غري احلكومية -

  

  تدخالت ذات صلة

  

  اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، نطاق وتطبيق االختصاص القضائي العاملي -

  شة مواضيعية، حقوق اإلنساناللجنة الثالثة للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، مناق -

اللجنة السادسة للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، سيادة القانون على الصعيدين الوطين  -

  والدويل

  جملس األمن، احملاكم الدولية -

  جملس األمن، محاية املدنيني -

  جملس األمن، املرأة والسالم واألمن -

  جملس األمن، األطفال والرتاع املسلح -

  عمليات حفظ السالمجملس األمن،  -

  جملس األمن، جلنة توطيد السالم -

  

  اللغات

  

  )لغته األم(اإلسبانية   



    الفرنسية  

  اإلجنليزية  

  

***  


