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 بيان المؤهالت

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء  6البيان املقدم وفقا للفقرة  نتقدم هبذا
سبتمرب أيلول/ 9املعتمد يف و (، ICC-ASP/1/Res.7) رقم ضحاياالجملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل 

2002. 

"]جيب[ أن  ؛من القرار املذكور أعاله 1ستويف املعايي املنصوص عليها يف الفقرة تبالك سو  مرمي ةالسفي إن 
 الكفاءة يف جمال محاية ضحايا اجلرائم اخلطية".خالق الرفيعة واحلياد والنزاهة و املرشحني باأل يتحلى

 الشرفبالك سو  مرمي ةلسفي كان لهتا املهنية،  حيا مستهلاملاجستي يف درجة القانون يف على حصوهلا بعد 
، نيويبيف  (UNHCR)لشؤون الالجئني  ألمم املتحدةاملفوض السامي ل ضابط احلماية القانونية ملكتبمبنصب  لتعيينها
لطريقة تعامل  عديدةبشكل مشابه من نواح  املدنيةالنزاعات واحلروب اتصال مباشر مع ضحايا الذي وضعها ب املنصب

 هذا الدور الفرصة للمساعدة يف وضع احللول العملية للتخفيف من حمنتهم. وفّرلقد . ممعهندوق االستئماين للضحايا الص

 وإثباهتاالصفات والسمات مت اختبارها أن هذه بالك سو باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، و  مرمي ةالسفي تتحلى 
 الدويل.على الصعيد يف معظمها  اليت كانتو  حياهتا املهنيةعاما من  34 على مدى

هولندا و بلجيكا دى لونندا أل فوق العادة بصفة سفية مفوضة 2012يف عام  بالك سو ةسفي ال مت تعينيلقد 
مثل تليف الهاي كان ولكن مقرها   ربوكسلل السفي املعتمد ةمنصب نائب تشغلقبل ذلك، لوكسمبورغ واالحتاد األورويب. و 

، وحمكمة التحكيم الدائمةالقانونية مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية، وحمكمة العدل الدولية  املؤسسات شىتأونندا يف 
تتعلق الرئيسية األخرى  واليتها عناصروكانت ، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية. والصندوق املشرتك للسلع األساسية

لكسب التأييد والرتويج لقضية  الالزمة واحلامسةصفات ي الهنقل التكنولوجيا واالستثمارات، و السياحة والتجارة و  برتويج
 .الصندوق االستئماين للضحايامثل 

. 2010االستعدادات الستضافة املؤمتر االستعراضي يف أونندا يف عام  صميمبالك سو يف  ةالسفي  تكانلقد  
هذه لقد جلبت ألشهر اليت سبقت املؤمتر. املتضررة يف ا للزيارات إىل اجملتمعاتالتحضي والتنسيق هذه اإلجراءات بتتعلق 

يف  ملشكالت الضحاياإىل الضحايا وأدت إىل فهم أفضل  حملكمة اجلنائية الدولية وكذلك الدول األطراف أقرباالزيارات 
 لدول األطراف.جلمعية االالحقة  واجللساتاجللسات العامة للمؤمتر االستعراضي 

إىل الصندوق  (Interplast Holland) انرتبالست هولندا ةممنظ لاعمأسو بالك  ةالسفي  جلبتذلك، قبل 
العديد من تأهيل بالتايل و  على نطاق واسعجراحية ترميمية  اتعملي بعملانرتبالست  منظمةقامت االستئماين للضحايا. 

 رتكبها جيش الرب للمقاومة يف مشال أونندا.اضحايا اجلرائم اليت 



 عن عضويتها يف اجملالس النامجةسو خربة كبية يف جمال مجع األموال  بالكة السفي  ، لدىعالوة على ذلك
 .لصندوق االستئماين للضحاياقّيمة ل هنا ستكونبأواليت تعتقد  اإلدارية املختلفة

حيث  منذ إنشائهناشطًا يف ذلك سابقا  هترأست الذيلس كان اجمللقد   الرد السريع للعدالةمن خالل دورها يف 
القدرات على املستوى الوطين لالستجابة بسرعة إىل هذه وبناء التدريب دورا أساسيا يف صيانة ك سو بال ةلعبت السفي 

جدول  هلا اآلن يوجد اليت اجلنسية واملتعلقة بنوع اجلنسرائم خاصة اجلاإلنسان انتهاكات حقوق يف التحقيق  احلاجة إىل
 .كانيف أي وقت   استخدامهي ميكن ذال

تعزيز ال أعمال كرس وقتا كبيا يفتو يف جملس إدارة منظمة املعونة القانونية األفريقية، و بالك سو عض ةالسفي إن 
 العدالة للضحايا. وتوفيتقوية والقضاء على اإلفالت من العقاب الو 

 حول 86بالك سو دورا رئيسيا يف تنفيذ املادة  ةالسفي لعبت  لقد تدريبا مهنيا، متدربةسيط قانوين بصفتها و و 
لقد مت األوىل اليت أحيلت إىل احملكمة اجلنائية الدولية.  القضيةخاصة يف اجلنائية الدولية وبلدها أونندا بني احملكمة  التعاون

 .ةفريقياألنطقة املجمموعة  يفتوافق يف اآلراء اللبناء األوقات العديد من  يفالتفاوض و الوساطة يف  امهاراهت استخدام
  

، ترأس أمور أخرى ضمنمن  مشلت، أالثنيت عشرة املاضية احملكمة يف السنواتالنطاق مع  ةواسعإن أعماهلا ال
الدبلوماسي الدويل  السلك قبل باحرتام كبي من حتظى عضو كما أهناوالتمثيل اجلغرايف   اجلنسنوع جمموعة العمل حول 

احملكمة جيدة مع القضاة وأعضاء عالقات عمل ، كما أن هلا بشكل عامأونندا وأفريقيا والضحايا ب يف متثيل ؤو لعملها الد
 خرين.اآل

 
فإن معرفة السفية بالك  أعماله يف مستهل املرحلة املقبلة مدىالصندوق االستئماين للضحايا بتوسيع  وبقيام

لحكومات واجملتمع املدين لاسعة الو  معارفهاة شبكباإلضافة إىل لتحديات والفرص ل، و اتعقيداهتللمنطقة، و ل سو وفهمها
 للمجلس. ةكبي   ذات قيمةشك  ونبد ستكون
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