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 أوغندا النتخابات جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا للمحكمة اجلنائية الدولية.مرشحة 

 
 السيرة الذاتية

 السفيرة مريم بالك سو
 

 الخلفية
 دبلوماسية ويف السلك الدوليال ةدنيامل ة يف قطاع اخلدماتعاما من اخلربة كموظف 30 أكثر من مع ةدولي يةحمام 
 التفاوضيف ممتازة  مهارات معة القانوني الوساطةخمتصة ب  
  واخلاص العام القطاعني كال يف الرائدة األعمال مهارات مع ذات خربة واسعة ةمدير 
   العاملية لمواطنةل طبيعية كنتيجة الثقافات متعددة خلفية من نابعة مساتوهي  يوية مفعمة باحلو  دافئة كاريزميةشخصية 
 العدالة إىل اجلناة لتقدمي الدول بني والتعاون الدولية القضائية اآلليات عن ةقوي ةومدافع دالةلعمندفعة حبماس لتحقيق ا 

 الدولية القانونية واملؤسسات الدولية اجلنائية احملكمة الفرق العاملة لدى عدد متنوع من يف تعمل. للضحايا العدالةحتقيق و 
 األوروبية اللغات من لعديدل ممتازة وطالقة معرفة 
 
 لبيانات الشخصيةا

 هولندا زيست   : امليالد مكان
 (ملغاة اهلولندية اجلنسية) ةأوغندي    :اجلنسية

 وابنتان واحد جنل اوهل ةمتزوج  : الوضع العائلي
 

 التعليم
 2011-2010 أمستردام جامعة

 للوساطة هلولنديا املعهد رعايةب  ةقانونيالوساطة ال/  املنازعات حلل القانونيةالبديلة  احللولاختصاص يف 
 

 1981-1975 أوترخت جامعة
 :التايل يف وماجستري القانون يف بكالوريوس

 الدويل القانون يف التخصص مع اهلولندي القانون
 املتميزة اإلجنازات جائزة تمنح

 
 الخبرة المكتَسبة في سياق العمل

 األورويب واالحتاد سمبورغلوكو  هولندا و  بلجيكادى ل العادة فوقة مفوضة سفري   الوقت احلاضر -2012



 

 شىت يف أوغندا مثلتحيث  الهاي يفكان  مقرها ولكن ربوكسلل املعتمد السفري ةنائب  2003-2012
 وحمكمة  الدولية العدل وحمكمة الدولية  اجلنائية احملكمة -: ذلك يف مبا القانونية املؤسسات

. الكيميائية األسلحة حظر ةومنظم  األساسية للسلع املشرتك والصندوق  الدائمة التحكيم
هذا  لوالية الرئيسية العناصر هااعتبار ب واالستثمار التكنولوجيا نقلو  والتجارة السياحة ترويج

 املنصب
 مقرها دمنركيةوهي شركة  (Drillconشركة دريلكون )ل املايل املستشار بصفتها يةإدار  ةمستشار  2000-2002

 املياه آبارحيث تقوم بإنشاء  كمباال يف
 أوغندا يف( PUM) يدار اإل لتعاونل لربنامج هولندا اإلقليمية ةاملمثل 2000-2003
 يف جتارية شركات لتمثيل أفريقيا شرق يف تعمل  والتسويقية اإلدار و  ةالقانونية الشؤون مستشار  1985-2003

 والسودان وأوغندا كينيا
 تروجيي فيديو شريط إنتاج خالل من نداأوغ يف لسياحةا لرتويج األورويب لالحتاد ةمستشار  1995-1996

 الرتوجيية املواد من وغريها دقيقة 26 مدته
 Delmira Travel and Tours) احملدودة والسياحة للسفرة شركة دملريا ومدير  صاحبة 1990-2001

Ltd)  املمثل  ومبنصبمن االحتاد الدويل للنقل اجلوي )األياتا(  معتمدة وهي وكالة سفر
 توماس كوك يف أوغنداشركة و  تكارلسون واغونلي ةلشركالرمسي 

 لشؤون املتحدة ألممل السامية لدى املفوضية احلماية/ةقانونيموظفة مساعدة للشؤون ال 1982-1985
 كينيا نريويب  يف الالجئني

 اهلولندية للطريان KLM شركة مع ةمضيفعملت ك اجلامعية ادراسته خالل 1977-1982
 

 والمنظماتالمجالس اإلدارية العضوية في 
 (Cercle de Lorraine) لورين دي سريكل   لألعمال نادي بروكسل يف عضو الوقت احلاضر -2014
 مقرها دولية حكومية منظمة وهي (JRR) للرد السريع للعدالة( أوغندا ليتمثل) منتخبة ةرئيس الوقت احلاضر -2011

 عام بعدو . أوغندا ليتمثل السياسة موعةجمل ةمعين عضوبصفة  2008 عام منو . جنيف يف
 مت اعتمادها 2011 عام يفو . للرد السريع للعدالة التنفيذي اجمللس يف عضو 2014

 للرد السريع للعدالة كخبري خاصة بصفة
 دولية حكومية غري منظمة وهي األفريقية  القانونية املعونة منظمة إدارة جملس يف ةمعين عضو الوقت احلاضر -2011

 التوجيهية اللجنة يف عضو 2010 فربايروسابقاً يف شباط/. أفريقيا يف اإلنسان حقوق زيزتعل
 الدولية لعدالةحول ا السياسة أجندةاملعنية ب األفريقية القانونية املعونة نظمةمل

 األساسي روما نظام تشريعات لتنفيذ النموذجي القانون مبراجعةاملعنيني  اخلرباء فريق يف عضو 2010-2011
 حكومات رؤساء اجتماع) العدل وزراء جملس اعتمده الذي - الكومنولث أمانة بدأهتا اليت

 2011 يونيوحزيران/ يف( الكومنولث



 

 للمؤمتر املضيفة الدولة كوهنا  أوغندا عن نيابة ةمنظ  املو  ة وسيطالوبدور  املباِدرةقامت ب 2007-2010
 2010 مايويف أيار/ أوغندا يف بنجاح دعقان الذي الدولية اجلنائية للمحكمة االستعراضي

 نيويورك يف( للمحكمة اجلنائية الدولية) األطراف للدول العامة اجلمعية مت انتخاهبا من قبل 2007كانون األول/ديسمرب 
 احملكمة ملباين املعماري التصميم سابقةمب التعاملاملعنية ب التحكيم جلنة يف أفريقيا لتمثيل
 الهاي يف كازمي ندراالكس يف بناؤها سيتم اليت يدةاجلد الدولية اجلنائية

كانون األول/ديسمرب 
2003-2009 

 املشرتك الصندوق إدارة جملس قبل من التنفيذي لمجلسل التنفيذي املديرمت انتخاهبا ملنصب 
 أفريقيا وجنوب شرق يف دول ست ثلمي يذال األساسية للسلع

-2006حزيران/يونيو 
2008 

 بني للسالم جوبا حملادثات الدفاع وزارة برئاسة السالم حمادثات دعم جلنة يف عضوينها عيمت ت
 أوغندا وحكومة للمقاومة الرب جيش

 حكومية غري منظمة وهي أوغندا  انرتبالست أمناء جملس وأمني مؤسس عضوبصفة عملت  1997-2002
 الطيب القطاع يف

 نتييبإ يف ومقرها الربية احلياة لتعليم أوغندا مركز أمناء جملس يف عضوينها عيمت ت 1997-2002
 املدرسة أمناء وجملس إدارة لسجمل لرئيسا ةونائب كعضو اانتخاهب إعادةمتت و مت انتخاهبا  1997-2001

  أوغندا يف الدولية
 جلمع باكارد هيوليت لشركة املديرين كبار من الزائر للفريق خدمات قدمت - ةمستشار  1955

 بريطانيا يف مقرها حكومية غري منظمة وهي رايل  يةلعمل أوغندا يف األموال
 يف مهنية منظمة وهي  (أفريقيا شرق( )فصل SITE) اخلرباء والسفر احلوافز مجعية يف عضو 1998-2000

 نيويورك يف ومقرها العامل  أحناء مجيع
 

 اللغات
 السواحيلية معرفة أساسية للغة انية و معرفة ممتازة وطالقة يف اللغات اهلولندية  واإلجنليزية  والفرنسية  واألمل

 
 الهوايات   

 السباحة واجلولف والتزجل والسفر والقراءة واألنشطة االجتماعية
  
   

*** 


