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  شخصية بيانات

  فرنانديس دي غورمندي . سيلفيا أ  : االسم

  ١٩٥٤أكتوبر /األول تشرين ٢٤  :تاريخ امليالد

  األرجنتني  : امليالدمكان

 
  موجز املؤهالت واخلربات ذات الصلة

 .نسانعشرون سنة ممارسة يف جمال كل من القانون الدويل، والقانون اإلنساين وحقوق اإل •

ترأس  ، مبا يف ذلك إثنا عشر سنة من املشاركة والقيادة يف عملية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية •

 .صياغة اإلجراءات اجلنائية للمحكمةالعملية بأكملها فيما خيص 

 .  اجلنائية لدى احملكمة اجلنائية الدوليةاإلجراءاتاخلربة املهنية يف  •

 . بوينس آيرس القانون اجلنائي يف جامعةةأستاذ •

منشورات وطنية وأجنبية يف جمال القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وحقوق اإلنسان،  •

 .والقانون اجلنائي الدويل

 .معرفة ممتازة للغيت احملكمة والتحدث ما بطالقة •

 
   الدراسية والدبلوماتواهدالش

 
  . األرجنتني، كلية القانون والعلوم االجتماعية، جامعة قرطبة،يةحمام

  .فرنسا، انون والعلوم االجتماعية، جامعة ليموجالق، كلية )ماجستر(دبلوم الدراسات اخلاصة يف القانون العام 

   .يف جامعة بوينس آيرس، األرجنتنيدكتورا يف القانون، كلية القانون، 
 

 األنشطة املهنية
 بالشؤون تالتحق). ١٩٨٨-١٩٨٧(جنتني من معهد الدراسات الدبلوماسية يف األر )بامتياز(شهادة التخرج 

  .١٩٨٩اخلارجية يف األرجنتني يف 

  

  املنصب احلايل

  .قوق اإلنسان، وزارة الشؤون اخلارجية، األرجنتنيمعنية حب ة عامةمدير

العمل األرجنتني أمام اهليئات العاملية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان؛ متثيل : تشمل املهام واملسؤوليات ما يلي

لبلدان وحمكمة العدل ل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان                                 األرجنتني يف القضايا اليت ت طرح على ةكممثل

  .  العدالة االنتقالية واملسائل املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم الدوليةاملشورة بشأن ؛ األمريكية

  



 2 

  )٢٠٠٦-١٩٩٥(ة الدولية املسبقة فيما يتعلق باحملكمة اجلنائياخلربة 

  

. بدء عملهاصياغة الصكوك التأسيسية للمحكمة اجلنائية الدولية والتفاوض بشأا، ويف  يف مكثف بشكل تأسهم

الصياغة الدولية بأكملها فيما خيص اإلجراءات اجلنائية للمحكمة ضطلع ا، ترأس عملية ومن بني األنشطة اليت ت

وبعد إنشاء ).  والسابع من نظام روما األساسي وقواعد اإلجراءات واإلثباتكل من األجزاء اخلامس، والسادس،(

  . والتعاون والتكاملاإلختصاص شعبة ة ومديرة خاصة مستشارا مبكتب املدعي العام بصفتهتالتحقاحملكمة، 

  

  )١٩٩٨-١٩٩٥(التفاوض بشأن نظام روما األساسي 

  

   : ا     بصفته              عملية التفاوض                    عمليات التفاوض يف  ت   قاد

  ؛ )    ١٩٩٨-    ١٩٩٥ (                                       الفريق العامل املعين باإلجراءات اجلنائية  ة  يس  رئ •

  ؛ )    ١٩٩٥ (                                                                         رئيس اللجنة املخصصة التابعة لألمم املتحدة املعنية بإنشاء حمكمة جنائية دولية  ة    نائب •

        دوليـة    ال         نائيـة     اجل       كمـة     احمل                                                   التحضريية التابعة لألمم املتحدة املعنية بإنـشاء                         رئيس اللجنة     ة    نائب •

  ؛ )    ١٩٩٨-    ١٩٩٦ (

                                                                                               رئيس اللجنة اجلامعة يف مؤمتر املفوضني يف روما املعين بإنشاء احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة                  ة    نائب •

  ؛ )    ١٩٩٨ (

  

  )٢٠٠٢-١٩٩٨( لنظام روما األساسي تكميليةالصكوك التفاوض بشأن ال

  

كمة للجنة التحضريية املعنية بإنشاء احمل بقواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات التابع  الفريق العامل املعينةرئيس •

 ؛)٢٠٠٠-١٩٩٨(اجلنائية الدولية 

للجنة التحضريية املعنية بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية  بالعدوان، التابع  الفريق العامل املعينةرئيس •

 ؛)٢٠٠٢-٢٠٠١(

  

  إنشاء احملكمة

  

لجنة ال من طرف ٢٠٠١                     وقد و ضعت هذه اآللية يف . املسؤولة عن إنشاء احملكمة عمليا" احلوار" آلية ةرئيس

.                                                                                             التابعة لألمم املتحدة املعنية بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، حتضريا لدخول النظام األساسي حي ز النفاذالتحضريية 

حوار دولية تتحاور مع البلد املضيف ملعاجلة إدارة املسائل العملية املتعلقة بإنشاء وكان الغرض من هذه اآللية جهة 

 كان جيب وضعها، وصاغت خطط عمل يف جماالت املوارد البشرية، ا أساسيةنظموقد حددت اآللية . احملكمة

ووظفت فريق متقدم . وتكنولوجيا املعلومات، واألمن، وإدارة املباين، وإلعالم، واملسائل القانونيةواملسائل املالية، 
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واحلفاظ  األوائل يف احملكمة وجود بنية حتتية الستقبال املوظفني" آلية احلوار"وتكفل .              يف ميادين حمد دةمن اخلرباء 

  . على املعلومات املتعلقة باجلرائم قبل دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ

  

 ملكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ة والتكامل والتعاون التابعاالختصاص شعبةرة  ومدية خاصةمستشار

  )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول-٢٠٠٣يونيه /حزيران(
 

 ملكتب املدعي دارة العامةوهي اللجنة املكلفة باإلل املهام واملسؤوليات املشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية، تشم

العام، وإسداء املشورة ووضع السياسات، واالستراتيجيات واختيار احلاالت والقضايا، واإلشراف على أفرقة 

  .التحقيق

 
 التقارير القانونية حول االختصاص واملقبولية املتعلقني باحلاالت مسؤولية صياغةخرى، األوظائف الهام واملمن بني 

 ومتابعةووضع أنظمة تلقي ويف الدعاوى املطروحة على القضاة؛ والقضايا؛ واملشاركة يف صياغة امللخصات القانونية 

ب املدعي العام يف صول على التعاون واملساعدة القانونية؛ وتسيري البعثات التابعة ملكتاحلالبالغات عن اجلرائم و

 .                                                                   أقاليم الدول املتصلة باحلاالت اليت ت جرى فيها التحاليل األولية والتحقيقات

 
  املناصب األخرى ذات الصلة

  

  :شغلت املناصب التالية، ٢٠٠٣ عام  حىت٢٠٠٠  عاممن

ام املوكلة ومن بني امله). وزارة الشؤون اخلارجية، األرجنتني( املدير العام يف جمال حقوق اإلنسان ةنائب •

 . عضوا يف اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين الدويلتكان، اإليه

 . يف وزارة العدلةمستشار •

 تضطلع ا كانت تومن بني املهام اليت كان). وزارة الشؤون اخلارجية، األرجنتني( املستشار القانوين ةنائب •

 .سي للمحكمة اجلنائية الدوليةعضوا يف اللجنة الوطنية للخرباء املنشأة لتنفيذ نظام روما األسا

وفقا لقرار   املعين باملرتزقة بدعوة من مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  فريق اخلرباء الدويلةرئيس •

 يةشركات األمنال الذي يوصي بتدابري ملكافحة توظيف املرتزقة وزيادة مساءلة ٢٣٢/٥٦اجلمعية العامة 

        .اخلاصة

 
  )٢٠٠٠-١٩٩٤( البعثة الدائمة لألرجنتني لدى األمم املتحدة  يفة قانونيةمستشار

   

أخرى ذات الصلة يف اجلمعية العامة قانونية  األرجنتني يف اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة وهيئات ةممثل

ين والقانون اجلنائي القانون اإلنسابقضايا  معنية  تفاوضية وجلانلعبت أدوار ريادية يف عدة جمموعات. وجملس األمن

التفاصيل ( مبا فيها على وجه اخلصوص تلك اليت أنشئت يف إطار عملية تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية الدويل

 رئيس اللجنة املخصصة لألمم املتحدة اليت أعدت ة اللجنة السادسة ونائبةمقررمن بني الوظائف األخرى، و). أعاله

 .تحدة و األفراد املرتبطني املاتفاقية سالمة موظفي األمم ا
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  )١٩٩٤-١٩٨٩(ارجية األرجنتني  الشؤون اخلبوزارة يف اإلدارة القانونية ة قانونيةمسؤول

 
  اخلربة األكادميية

  

  ).برنامج املاجستري يف العالقات الدولية(بوينس آيرس القانون اجلنائي الدويل يف جامعة ة أستاذ

لقانون الدويل يف جامعة بوينس يف ا ة مساعدةوأستاذ يف جامعة بالريمو لقانون اجلنائي الدويل سابق لةأستاذ

   .آيرس

 
  اللغات

  

  غة األم ل: اإلسبانية    

  .حاصلة على شهادة اللغة الفرنسية وحضارا، جامعة السربون، باريس، فرنسا: الفرنسية    

   .األمم املتحدة، ”Language Proficiency Certificate“حاصلة على شهادة اتقان اللغة : اإلنكليزية   

  .معهد جوته، األرجنتني، ”Deutsch als Fremdsprache“، حاصلة على شهادة )مبتدئة: (األملانية      
 

  حول احملكمة اجلنائية الدولية واملسائل ذات الصلة املنشورات
 
• “The Legal Status of UN Peacekeepers in the Field: Security and Safety/Criminal and 

Disciplinary Law”, Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence, 
1995 Joint Conference of the American Society of International Law/Nederlandse 
Vereniging voor Internationaal Recht, T.M.C. Asser Instituut, The Hague, The 
Netherlands. 

  
• “Elementos para el establecimiento de una corte penal internacional eficaz e 

independiente”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 
Nr. 23, enero-junio 1996.  

 
• “The Role of the Prosecutor”, en Roy S. Lee (ed.), The International Criminal Court, The 

Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results, Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston, 1999.  

 
• “The Criminal Procedures - The Negotiating Process”, Roy S. Lee (ed.), The International 

Criminal Court, The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results, Kluwer 
Law International, The Hague/London/Boston, 1999.  

 
• “Iniciativas de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo internacional”, Revista del 

Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de la Plata, Año 9, Nr. 17, Junio-
Noviembre 1999.  

 
• “La creación de la Corte Penal Internacional”, Revista del Instituto de Relaciones 

Internacionales, La Plata, Año 9, Nr. 19, Junio-Noviembre 2000.  
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• “La Corte Penal Internacional”, en CICR, Adaptación de la Legislación Interna para la 
sanción de las infracciones contra el derecho internacional humanitario, Informe de la 
Reunión de Expertos de Países Iberoamericanos, Madrid, 10-12 de marzo de 1999, 
Madrid/Bogotá 2000.  

 
• The Elements of Crimes and the Rules of Procedure and Evidence of the International 

Criminal Court, R. Lee (ed.), associated editor with H. Friman, H. von Hebbel and D. 
Robinson, Transnational Publishers Inc, New York, 2001.  

 
• “The Elaboration of the Rules of Procedure and Evidence”, The Elements of Crimes and 

the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court, Transnational 
Publishers Inc, New York, 2001.  

 
• “Definition of Victims and General Principle”, The Elements of Crimes and the Rules of 

Procedure and Evidence of the International Criminal Court, Transnational Publishers Inc, 
New York, 2001.  

 
• “The Rules of Procedure and Evidence”, European Conference on the Rome Statute of the 

International Criminal Court, NPWJ, Rome, 2001.  
 
• “The Role of the Prosecutor”, The Rome Statute of the International Criminal Court, a 

Challenge to impunity, M. Politi and G.. Nessi (eds.), Ashgate-Dartmouth, 
Aldershot/Burlington, United States of America/Singapore/Sidney, 2001.  

 
• “The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court” (with H. 

Friman), Yearbook of International Humanitarian Law, Instituut Asser, The Hague, 2001. 
 
 
• “El acceso de las víctimas a la Corte Penal Internacional”, La Corte Penal Internacional, 

La Casa de las Américas, Madrid, 2002. 
 
• “The Working Group on Aggression of the Preparatory Commission for the International 

Criminal Court”, Fordham International Law Journal, (Twenty-Fifth Memorial Issue, The 
Eve of the International Criminal Court: Preparations and Commentary), March 2002.  

 
• “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Extensión de los crímenes de guerra 

a los conflictos armados de carácter o internacional y otros desarrollos relativos al derecho 
internacional humanitario”, Revista Lecciones y Ensayos, Argentina, 2004.  

 
• “The International Criminal Court and the Crime of Aggression: From the Preparatory 

Commission to the Assembly of States Parties and Beyond: An insider’s view”, M. Politi 
and G. Nessi (eds.), The International Criminal Court and the Crime of Aggression, 
Ashgate, 2004. 

 
• “National Report (Argentina), The Rome Statute and Domestic Legal Orders”, Claus 

Kress, Bruce Broomhall, Flavia Lattanzi, Valeria Santori (eds.), Constitutional Issues, 
Cooperation and Enforcement, Volume II, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 
2004.  

 
• “Rules of Procedure and Evidence and Regulations of the International Criminal Court”, 

(with Hakan Friman), José Doria, Hans-Peter Gasser, Cherif Bassiouni (eds.), The Legal 
Regime of the International Criminal Court, Essays in Honour of Professor Igor 
Blischchenko, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.  

 
*** 


