
  

  عرض املؤهالت

  

عرض مفصل عن امتثال مرشح كوستاريكا خورخي أنطونيو أوربينا أورتيغا للشروط املنصوص عليها 

 من نظام روما األساسي وقرار مجعية الدول األطراف خبصوص ترشح وانتخاب قضاة ٣٦يف املادة 

  .احملكمة اجلنائية الدولية

  

حايا واإلرادة املشتركة لدى اتمع الدويل يف وضع يكمن سبب وجود احملكمة اجلنائية الدولية يف الض

لذا فإن نظام روما األساسي يقتضي استكمال القدرات القضائية بالكفاءة . حد لإلفالت من العقاب

وحىت تتوافر للمحكمة هذه . واخلربة بالقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

للمرشحني وتقدم حكومة كوستاريكا مرشحا مناسبا " باء"ت القائمة الكفاءة وهذه اخلربات، وضع

  ".باء"ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية برسم القائمة 

  

تضع حكومة كوستاريكا ترشيح خورخي أوربينا أورتيغا النتخابات القضاة اليت ستجرى أثناء الدورة 

وإن املرشح، وهو حيمل . ٢٠١١سمرب دي/العاشرة جلمعية الدول األطراف يف شهر كانون األول

جنسية كوستاريكا، شخص يتصف باألخالق الرفيعة و بالرتاهة واحلياد املعترف ما، وجتتمع فيه 

وقد مت اقتراح ترشيحه من قبل . الشروط املطلوبة يف قوانني كوستاريكا ألداء أعلى املهام القضائية

وعليه فإن هذا الترشيح يستند إىل أحكام الفقرة . كيماموعة الوطنية ألعضاء احملكمة الدائمة للتح

 من النظام ٤ من دستور اجلمهورية ويطابق اإلجراءات املقررة يف املادة ١٤٠الثانية عشرة من املادة 

  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  

السيد أوربينا أورتيغا املؤهالت الكافية للقيام مبهام قاض باحملكمة اجلنائية الدولية ويتوفر على ميتلك 

 من نظام روما األساسي، فهو مرشح ذو كفاءة ٣٦من املادة ' ٢') ب (٣الشروط املطلوبة يف الفقرة 

هامة يف وظائف خاصة يف مسائل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل راكم خالل مساره جتربة 

  .قانونية ذات عالقة مباشرة باملهام القضائية للمحكمة

  

إن السيد أوربينا أورتيغا شخصية جامعية يف جمال العلوم االجتماعية والقانون الدويل العام، وقد شغل 

مناصب دبلوماسية رفيعة من ضمنها متثيل كوستاريكا لدى جملس األمن، وشارك كممثل كوستاريكا 

لدعم الدويل يف مفاوضات ترمي إىل وضع حد للرتاعات املسلحة ودئة األوضاع وكطرف يف ا

وعلى امتداد مسريته املهنية، اكتسب املرشح جتربة غنية يف ممارسة القانون . بأمريكا الوسطى و اجلنوبية

اع اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، فقد مكنه ارتباطه باحملكمة وعملها املتعلق بأوضاع الرت

املسلح واتصاله بالفئات املعرضة للمخاطر، زيادة على مهامه الدبلوماسية، من جتاوز التحليل النظري 

  .من أجل التركيز على التقييم القانوين والواقعي حلاالت ملموسة من املرجح إحالتها على احملكمة

  



 مهنة يتكلم اإلسبانية إن مرشح كوستاريكا السيد أوربينا أورتيغا، املوجود بيان سريته طيه، رجل

كلغته األم وجييد اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، إضافة إىل توفره على التدريب والتجربة املهنية يف النظام 

  .القانوين الالتيين
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