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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 31-27 ،تموز/يوليه 2020
البند  7من جدول األعمال المؤقت*

انتخاب عضو لمء اوا ر ل لج ة المالية و ًال لقرًرة 5
من الموووادة  9من مر ق االتروووال المتعقق فت راوووء الج
الحواد عشووووووووور من اترواييوة امما المتحودة لًوان ن ال حوار

المؤرخة  10كان ن امول/ديسمبر 1982

انتخاب عضوووووو لمء اوووووووا ر ل لج ة المالية و ًلا لقرًرة  5من المادة  9من
مر ق االتروال المتعقق فت راوء الج الحواد عشووووووووور من اترواييوة امما المتحودة
لًان ن ال حار المؤرخة  10كان ن امول/ديسمبر 1982
مءكرة من اممان العام
تُدعى جمعية السلطة الدولية لقاع البحار إلى اإلحاطة علماً بأن مهدي رمعون (الجزائر) قد استقال
-1
من منصبه في لجنة المالية اعتبا اًر من  30نيسان/أبريل .2020
-2

وتنص الفقرة  5من المادة  9من مرفق االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عش ررر من اتفا ية األم

المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسر ررمبر  1982على أنه في حالة وفاة أو عجز أو اسر ررتقالة
أحد أعضاء لجنة المالية قبل انتهاء فترة عضويته ،تنتخب الجمعية عضوا من نفس المنطقة الجغرافية أو من

نفس مجموعة الدول التي ينتمي إليها العضو للفترة المتبقية من العضوية.
-3

وفي مرذكرة فر ر ر ر ر ر ررفويرة مؤرخرة  23أيلول/سر ر ر ر ر ر رربتمبر  ،2020أبلغرت البعةرة الردائمرة للجزائر لردم األم

المتحدة أمان َة السر ر ر ررلطة بترفر ر ر ررين عبد الرحمان زينو إزورار لملء المقعد الشر ر ر ررانر في لجنة المالية الذي تركه
الس رريد رمعون للفترة المتبقية من مدة عض ررويته التي تنتهي في  31كانون األول/ديس ررمبر  .2021وترد الس رريرة
الذاتية للسيد إزورار في مرفق هذه المذكرة.
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المر ق
السارة الءاتية*
عبد الرحمان زي

إزورار (الج ائر)

المعق مات الشخصية
االس العائلي :إزورار
االس الشخصي :عبد الرحمان زينو
الوظيفة :سكرتير دبلوماسي
تاريخ ومكان الميالد 24 :آذار/مارس  ،1988الجزائر العاصمة (الجزائر)
العنوان الحالي236 East 48th Street, 10017, New York (USA) :
عنوان البريد اإللكترونيzinolighter88@gmail.com :
الحالة العائلية :عازب
رق الهاتف+1 929 312 1485 :
الخبرة المه ية
 التحق بالبعةة الدائمة للجزائر في نيويورك كسكرتير دبلوماسي منذ عام 2019؛ عمررل في األمررانررة العررامررة لو ازرة الخررارجيررة الجزائريررة بوصر ر ر ر ر ر رفرره ملحقررا بررالررديوان بين عررامي 2017و 2019؛

 ُعين في السفارة الجزائرية في الهاي من عام  2014إلى عام 2017؛ عمل بالسفارة الجزائرية في ب ارزافيل (الكونغو) من عام  2012إلى عام 2014؛ التحق بو ازرة الخارجية الجزائرية كملحق دبلوماسري مكلف بقضرايا تغير المنا والطاقة المتجددة بينعامي  2009و .2012

المؤهالت الدراسية
 حاصر ررل على درجة الماجسر ررتير  2في العالقات الدولية والدبلوماسر ررية من جامعة جان موالن ،ليون،فرنسا في عام 2019؛

 حاص ر ررل على درجة الماجس ر ررتير  1في الد ارس ر ررات االس ر ررتراتيجية والدولية من المدرس ر ررة الوطنية العلياللعلوم السياسية في الجزائر العاصمة في عام 2011؛

* تصدر السير الذاتية دون تحرير رسمي.
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 حاصر ررل على فر ررهادة في الدبلوماسر ررية من المدرسر ررة الوطنية ل دارة في الجزائر العاصر ررمة ،الشر ررعبةالدبلوماسية ،في عام 2009؛

 حاص ر ر ر ر ررل على ف ر ر ر ر ررهادة البكالوريا في علوم الطبيعة والحياة ،من انوية في الج ازئر العاص ر ر ر ر ررمة فيعام .2005

الدورات التدريبية
 تدريب دبلوماسي في المعهد الدبلوماسي الهولندي (كليغينديل) في هولندا في عام 2016؛ تدريب بش ر ر ر ررأن اس ر ر ر ررتراتيجية األم المتحدة الدولية للحد من المخاطر ،الحد من المخاطر في البلدانالعربية ،في مصر في عام 2012؛

 تدريب دبلوماسي في أكاديمية السلك الدبلوماسي في ألمانيا في عام .2009القغات
 -العربية ،واإلنكليزية ،والفرنسية
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