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 بيان املؤهالت  

 
 من قرار احملكمة اجلنائية الدولية  ٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ) أ (٤لفقرة ل          ًمقدم وفقا بيان 

ICC-ASP/3/Res.6  

 
  بشكلينشهورامل والدبلوماسينيمن رجال القانون إن الدكتورة سيلفيا فرنانديس دي غورمندي   ) أ(

إا متلك املؤهالت .  املناصب اليت تقلدا بأداء واجباا برتاهة وأخالق عاليةيف مجيعلقد قامت . واسع
 .    القضائية العليا يف مجهورية األرجنتنياملناصباملطلوبة كي تعني يف 

  
“  ٢”ا كفاءة وجتربة عاليتني يف جمال القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات كما أ“ ١”لقد مجعت بني 

 . متلك كفاءة كبرية وجتربة مهنية يف القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان
   

وقت منذ  الكثيفة مشاركتها إىل حد كبري من إن معرفتها وجتربتها يف جمال القانون اجلنائي الدويل نابعة
 عملية إنشاء جمملالكثيفة والفعالة يف  اتهنتج عن مسامهو. تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية يف عملية طويل

 يف مكتب املدعي العام حتصيلها ملعرفة وفهم واسعني لنظام الالحقوتأسيس احملكمة اجلنائية الدولية وعملها 
احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك القانون املطبق ووظيفة كل جهاز من أجهزة احملكمة وكيفية ترابطها فيما 

سيلفيا  ونتج خاصة عن مشاركة الدكتورة .خرى يف اتمع الدويلاأل فعالياتالالدول و بينها وبني
معرفة نظرية وعملية واسعة بشأن حتصيل  للمحكمة ة اجلنائياتيف وضع اإلجراءفرنانديس دي غورمندي 

 ةئي اجلناات ترأست بالفعل كل عملية وضع اإلجراءوقد.  املعقد الذي يسري املؤسسةنظام اإلجراءات
 القواعد عملية وضع ت وبعد مؤمتر روما ترأس)٨ و٦ و٥ األجزاء(املنصوص عليه يف النظام األساسي 

  . إاء هذه الوثيقة األخرية تسلمت رئاسة فريق العمل املعين جبرمية العدوانوعقب .اإلثبات وقواعد اإلجرائية
  

 بأن تطبق، أثناء عملها يف ٢٠٠٦و ٢٠٠٣يف الفترة ما بني سيلفيا فرنانديس سنحت الفرصة للدكتورة 
 اإلجرائية القواعدمكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، األحكام اليت أنشأها نظام روما األساسي و

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، يف التحليل األويل للحاالت لوقد شاركت، كمديرة . اإلثبات وقواعد
 التعاون ويف احلصول على،  ومعاجلتها بشأن اجلرائم الدوليةلبالغاتا وضع أنظمة تلقي ويفوالقضايا، 

  . التحليل أو التحقيق البعثات إىل املناطق املرتبطة باحلاالت قيدواإلشراف علىالدويل والدعم القضائي 
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 يف مبا(مسارها املهين أثناء سيلفيا فرنانديس لدكتورة جبات اليت أدا ااومبوجب كل األنشطة األخرى والو
 املستشار ةقوق اإلنسان ونائباملعين حبعام الدير امل ةقوق اإلنسان، ونائبحب معنية ة عامةذلك عملها كمدير

دي  سيلفيا فرنانديسلدكتورة  ا   مج عتوقد ). القانوين يف وزارة العالقات اخلارجية يف مجهورية األرجنتني
  . نون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان خربة يف ااالت املتعلقة بالقانون الدويل والقاغورمندي

  
 يف قضايا تتعلق بالعدالة املشاركة دأبت علىقوق اإلنسان  حبةمعني ة عامةومن خالل منصبها احلايل كمدير

ومشلت مسؤولياا األخرى متثيل مجهورية . االنتقالية واحلد من اإلبادة اجلماعية واجلرائم الدولية األخرى
 الدولة يف ة أو موظفةلعاملية واإلقليمية املعنية حلقوق اإلنسان كما عملت كممثل ااهليئاتاألرجنتني يف 

جلنة بلدان أمريكا املعنية (اإلجراءات املعروضة على هيئات نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان 
  ).حبقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان

  
 يف البعثة الدائمة ة قانونية منصب مستشار٢٠٠٠ و١٩٩٤ة ما بني نانديس يف الفتر الدكتورة فروشغلت

سنة يف  فيها                ًواليت كانت مقررا (اللجنة السادسة  يف ة لدى األمم املتحدة وعملت كنائبجلمهورية األرجنتني
وأثناء عملها شاركت يف العديد . باإلضافة إىل جلان قانونية أخرى يف اجلمعية العامة وجملس األمن) ١٩٩٤

                                                     ً       ً                        من جوالت املفاوضات بشأن القضايا القانونية كما لعبت دورا  رياديا  يف العمل على وضع الصكوك 
وترأست الدكتورة فرنانديس،  .دويلاألساسية الرامية ملكافحة اإلرهاب الدويل وتعزيز القانون اإلنساين ال

 ١٩٩٤التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل سنة من مجلة أمور أخرى، عملية حتضري إعالن 
 من قبليف هذا الصدد ، عالوة على كل القرارات املعتمدة على التوايل ١٩٩٥واإلعالن املكمل له سنة 

عترف به دوليا يف كما كان هلا أيضا دور مهم وم. ٢٠٠٠نة اللجنة السادسة إىل أن تركت هذا املنصب س
االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات واتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا املفاوضات حول 
يا وبفضل جتربتها ومعرفتها اخلاصتني ذه القضا. االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهابو اإلرهابية بالقنابل

وصي كي تطلب منها مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة أن تترأس فريق اخلرباء الدويل املعين باملرتزقة 
      ).٢٣٢/٥٦القرار (  الشركات األمنيةمراقبة وتكثيف إجراءاتبتدابري ملكافحة توظيف املرتزقة 

  

قانون اجلنائي لل ةأستاذك ملتعارها الوظيفي، حيث س يف التدريس طيلة مسفرنانديوشاركت الدكتورة 
ومتت دعوا .  حىت يومنا هذاال تزال تشغل هذين املنصبنيبوينس آيرس والدويل يف جامعة بالريمو وجامعة 

للتحدث أو املشاركة يف حمادثات األفرقة من قبل العديد من اجلامعات واملنظمات الوطنية والدولية كما أا 
األرجنتني ويف اخلارج عن قضايا تتعلق بالقانون اإلنساين الدويل وحقوق نشرت كمية كبرية من املؤلفات يف 

  .اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل
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 لغيت عمل احملكمة بشكل ممتازس األم، فهي تتقن فرنانديالدكتورة وبصرف النظر عن اإلسبانية، اليت هي لغة 
  .أي اإلنكليزية والفرنسية
يف املكاتب القضائية يف الدولة تعيني املرشحني  اتس وفقا إلجراءنديفرناالدكتورة  ومت اقتراح ترشيح 

  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة “ ١”) أ (٤مبوجب الفقرة 
  
 من نظام روما ٣٦ من املادة ٥س على القائمة ألف ألغراض الفقرة فرنانديالدكتورة ومت اختيار ) ب

  .بناء على استيفائها للمؤهالتواألساسي 
  
األنظمة القانونية  متثيل ضرورة االعتبار يف دي غورمنديس فرنانديالدكتورة يأخذ اختيار ترشيح و) ج

 ٨حكام الفقرة أل     ًطبقا  والتمثيل اجلغرايف العادل والتمثيل العادل للقضاة اإلناث والذكور العاملية األساسية
 قادرة على دي غورمنديس انديفرنالدكتورة  و. من نظام روما األساسي٣٦من املادة “ ٣”إىل “ ١”) أ(

متثل جمموعة  “٢”متثل نظام القانون املدين و“ ١” املسامهة يف تكوين مالئم للمحكمة من حيث كوا
  .  اإلناث جانبمتثل“ ٣”بلدان أمريكا الالتينية والكارييب و

  
، )ألف وباء(يت القضاة فئ بني املعرفة والتجربة املتعلقة ب                 ً                         وفضال عما ذكر آنفا  فإن انتخاب املرشحة، جبمعها

  .سيساهم عامة يف التكوين املتوازن للمحكمة
  
 القانون اجلنائي الدويل يف جمال، عالوة على معرفتها وجتربتها العامة دي غورمنديس فرنانديالدكتورة إن ) د

ي،  من نظام روما األساس٣٨من املادة ) ب (٨والقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، ووفقا للفقرة 
بالقضايا امللموسة ذات الصلة حباالت العدالة االنتقالية مبا فيها احلق يف احلقيقة فيما يتعلق متلك جتربة خاصة 

  .إعادة اهلوية لألطفال املستوىل عليهم بشكل غري مشروع واالختفاء القسري لألشخاصو
  

 من نظام ٣٦ من املادة ٧رة  جنسية مزدوجة ألغراض الفقدي غورمنديس فرنانديسيلفيا وليس للدكتورة ) ه
  .دم ترشيحها على أساس أا مواطنة من مجهورية األرجنتني     ُوقد ق . روما األساسي

  
*** 


