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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 30-26 ،تموز/يوليه *2021
البند  7من جدول األعمال المؤقت**

انتخاب عضوو لمء شوا ر ل لجنة المالية و قاً للفقرة 5

من الموووادة  9من مر ق االتفووواق المتعلق فتنفيوووء الج

الحواد عشووووووووور من اتفواميوة الما المتحودة لقوانون الفحوار

المؤرخة  10كانون الوء/ديسمفر 1982

انتخاب عضوووووووو لمء شوووووووا ر ل لجنة المالية و قاً للفقرة  5من المادة  9من
مر ق االتفواق المتعلق فتنفيوء الج الحواد عشووووووووور من اتفواميوة الما المتحودة
لقانون الفحار المؤرخة  10كانون الوء/ديسمفر 1982
مءكرة من المين العاا
ةدعو إلى اإلحةةاطةةة علمةةا بة ٌن السة ة ة ة ة ة ةيةةد فيليةةد ديكسة ة ة ة ة ة ةةن
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جمعيةةة السة ة ة ة ة ة ةةلطةةة الةةدوليةةة لقةةاع البحةةار مة ٌ
(المملكةة المتحةد لبريطةانيةا الع مى وليرلنةدا الية ة ة ة ة ة ةمةال ةية) قةد اسة ة ة ة ة ة ةةتقةال من لجنةة المةاليةة اعتبةا ار من  22آذار/
مارس  .2021وكانت الجمعية في دورتها الس ةةادس ةةة والعي ةرين ،وبموجد إجراء الموافقة الص ةةامتة ،قد انتخبته
في  26تي ة ة ة ةرين الباني/نوفمبر  2020عض ة ة ة ةوا في اللجنة لي ة ة ة ةةغل ما تبقى من مد عض ة ة ة ةةوية الس ة ة ة ةةيد لهيال
األول/ديسمبر ( 2021ان ر .)ISBA/22/A/14
سورناراجا ،التي تنتهي في  31كانون ٌ

-2

وتنص الفقر  5من الفرع  9من مرفق االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عي ة ة ةةر من اتفاقية األم

المتحد لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسة ةةمبر  1982على لنه في حالة وفا لو عجز لو اسة ةةتقالة

لحد لعض ة ةةاء اللجنة المالية قبل انقض ة ةةاء مد عض ة ةةويته ،تنتخد الجمعية عضة ة ةوا من نفس المنطقة الجغرافية

لو من نفس مجموعة الدول لما تبقى من هذه المد .
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وفي مذكر يةفوية مؤرخة  22آذار/مارس  ،2021لبلغت وزار الخارجية ويةؤون الكومنول

بالمملكة المتحد لمانةَ الس ةةلطة بتري ةةي الس ةةيد إلينور بات

لملء المقعد الي ةةافر في لجنة المالية الذي تركه

* تواريخ جديد لالجتماعات بالحضور اليخصي التي كانت مقرر في األصل ليهر تموز/يوليه .2020
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والتنمية

ISBA/26/A/21

السيد ديكسن ،وذلك لما تبقى من مد عضويته التي تنتهي في  31كانون األول/ديسمبر  .2021وترد السير

الذاتية للسيد بات

مرفقة بهذه المذكر (.)1

__________

عم المرفق باللغة التي ق ِّد بها فقط.
( )1ي َّ
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المر ق
سيرة ءاتية***
إلينور فاتش ( المملكة المتحدة لفريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
التعليا والمؤهالت والتدريفات
ماجستير في اللغة اإلنجليزية  -كلية روبنسون ،جامعة كامبريدج ()1995-1998
دبلو في إدار السجالت والمعلومات (بامتياز)  -جامعة ليفربول ()2015-2017
المؤسسة الدولية لقانون البحار – المدرسة الصيفية ()2019
الخفرات المهنية
وزار الخارجية ويؤون الكومنول

والتنمية

مدير السياسات البحرية الدولية بوحد سياسات المحيطات التابعة للمديرية القانونية
نائبة رئيس المحفو ات بوزار الخارجية ويؤون الكومنول

والتنمية

 2018إلى اآلن
2018-2014

رئيسة فريق بالمديرية الوطنية لألمن

2014-2012

نائبة رئيس قس النزاعات

2012-2009

رئيسة فريق لدى إدار مكافحة االنتيار

2009-2006

إدار لقالي ما وراء البحار( :رئيسة ة البعبة بالنيابة ،جزير لس ةةنس ةةيون؛ نائبة رئيس مي ةةروع

منفٌذ لفائد UK ATCM؛ مو ٌفة مسؤولة عن قطاع)
سكرتير بانية بالسفار البريطانية في براغ

مو فة مسة ة ة ة ة ة ةةؤولة عن قطاع بقسة ة ة ة ة ة ة األدوار المتعدد األط ار

ويؤون الكومنول

والتنمية

2006-2003
2003-2001

والبنائية ،وزار الخارجية

2001-1998

اللّغات
(تحدبا)
الفرنسية ٌ

*** تصدر السير الذاتية دون تحرير رسمي.
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