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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 30-26 ،تموز/يوليه *2021
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 اترواميوة الما المتحودة لًوان ن ال حوار
المؤرخة  10كان ن الول/ديسمبر 1982

انتخاب عضووووو و لمء اوووووووا ر ل لج ة المالية و ًال لقرًرة  5من المادة  9من
مر ق االتروال المتعقق فت راوء الج الحواد عشووووووووور من اترواميوة الما المتحودة
لًان ن ال حار المؤرخة  10كان ن الول/ديسمبر 1982
مءكرة من المان العام
جمعيةة السة ة ة ة ة ة ةةلطةة الةدوليةة لقةاع البحةار مةدعوةٌ إلى اإلحةاةةة علمةاأ ة ن إلينور ةاتش (المملكةة المتحةدة
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لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) قد استقالت من لجنة المالية اعتبا اأر من  30أيلول/سبتمبر  .2021وكانت
الجمعية في دورتها الس ةةادس ةةة والعشة ةرين ،وبموجب إجراء الموافقة الص ةةامتة ،قد انتخبتها في  29نيس ةةان/ألري

 2021عضة ة ة ة ة ةوا في اللجنة لش ة ة ة ة ةةغ ما تبقى من مدة عض ة ة ة ة ةةوية فيليب ديكس ة ة ة ة ةةن ،التي تنتهي في  31كانون

األول/ديس ةةمبر  .2021وتمش ةةيا مر قرار الجمعية العامة القاض ةةي لتمديد مدة عض ةةوية األعض ةةاء الحاليين في
اللجنة( ،)1جرى تمديد مدرة عضوية السيدة اتش حتى  31كانون األول/ديسمبر .2022
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وتنص الفقرة  5من المادة  9من مرفق االتفاق المتعلق لتنفيذ الجزء الحادي عش ةةر من اتفا ية األم

المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسة ةةمبر  1982على أنه في حالة وفاة أو عجز أو اسة ةةتقالة

__________
* المواعيد الجديدة لالجتماعات الحضورية التي كان من المقرر عقدها أصال في تموز/يوليه  2020ث في تموز/يوليه .2021
( )1انظر .ISBA/26/A/23
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أحد أعض ة ةةاء اللجنة المالية قب انقض ة ةةاء مدة عض ة ةةويته ،تنتخب الجمعية عضة ة ةوا من نفن المنطقة الجغ ار ية

أو من نفن مجموعة الدول لما تبقى من هذه المدة.
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وفي مذكرة شةفوية مؤرخة  1كانون األول/ديسةمبر  ،2021أللغت و ازرة الخارجية وشةؤون الكومنول

والتنمية المملكة المتحدة أمان َة السةةلطة لترشةةي كريسةةتوفر هيلتون لم ء المقعد الشةةا ر في لجنة المالية الذي
تركته السةيدة اتش ،وذلك لما تبقى من مدة عضةويتها التي تنتهي في  31كانون األول/ديسةمبر  .2022وترد

السيرة الذاتية للسيد هيلتون مرفقة لهذه المذكرة(.)2

__________

عم المرفق اللغة التي ق ِّدم لها فقط.
( )2ي َّ
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المر ق
Curriculum vitae*
Christopher Hilton (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Professional Experience
FOREIGN, COMMONWEALTH & DEVELOPMENT OFFICE
International Maritime Policy Manager, Ocean Policy Unit, Legal Directorate
2021–present
Deputy Head of Law Faculty and Outreach, Legal Directorate 2017–21
Senior Strategic Communications Manager, Counter Daesh Comms Department
2016–17
Iran Sanctions Litigation Officer, Iran Unit 2014–16
Programme Manager (Media) for the NATO Summit (UK) 2014
Programme Manager (Ministerial) for London Summit to End Sexual Violence in
Conflict 2014
Second Secretary, Head of Political and Communications, British Embassy, Brussels 2010–14
Second Secretary, Head of Media and Public Relations, British Embassy, Stockholm
2006–10
Deputy Head of Islamic Media Team, FCO Press Office 2003–05
Chancery Desk Officer, British Embassy, Budapest, Worldwide Floater, Brunei/Singapore Desk Officer and Third Secretary, British High Commission, Port of Spain.
Prior to 2003.
Languages
Swedish (conversation)

__________
.Curricula vitae are issued without formal editing *
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