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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 15-13 ،كانون األول/ديسمبر *2021
البند  7من جدول األعمال

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
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تدعى جمعية الس ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار إلى اإلحاطة علما بأن رينالدو س ل ل ل ل للتوران) قالب ار ي

د

توف) ف)  2أيار/مايو  .2021وكانت الجمعية انتخبته ف) دورتها الثانية والعشل ل ل لرين علل ل ل لوا ف) لجنة المالية
لفترة علل ل للوية مدتها ومت سل ل للنوا

تبدأ ف)  1كانون الثان)/يناير 2017ق. 1و د مدد

فترة والية األعلل ل للا

الحاليين ف) اللجنة حتى  31كانون األول/ديس ل ل ل ل للمبر  ،2022تمش ل ل ل ل لليا مذ القرار اللج اتخلته الجمعية العامة
بشأنهاق. 2
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وتنص الفقرة  5من المادة  9من مرفق االتفاق المتعلق بتنفيل الجز الحادج عش للر من اتفا ية األم

المتحدة لقانون البحار المؤروة  10كانون األول/ديسل للمبر  1982على أنه ف) حالة وفاة أو عجز أو اسل للتقالة

__________
* المواعيد الجديدة لالجتماعا
ق 1انظر .ISBA/22/A/14
ق 2انظر .ISBA/26/A/23

)21-18172 (A

101221

**2118172

101221

الحلورية الت) كان من المقرر عقدها أصال ف) تمو /يوليه  2020ث ف) تمو /يوليه .2021

ISBA/26/A/28

عل ل ل للو من أعل ل ل للا اللجنة المالية ب انقل ل ل للا مدة عل ل ل للويته ،تنتخة الجمعية علل ل ل لوا من نفت المنطقة

الجغرافية أو من نفت مجموعة الدول لما تبقى من هله المدة.
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وف) مللكرة فل ل ل ل ل ل للفويلة مؤرولة  2كلانون األول/ديسل ل ل ل ل ل للمبر  ،2021أبلغلت البعثلة اللدا ملة للب ار يل للد

المقعد الش ل للالر ف) اللجنة اللج

الس ل لللطة الدولية لقاع البحار أمان لة الس ل لللطة بترف ل لليا تيالو بوجيو بادوا لم
تركه الس لليد س للتوران) للفترة المتب ية من مدة عل للويته الت) تنته) ف)  31كانون األول/ديس للمبر  .2022وترد
السيرة اللاتية للسيد بادوا مرفقة بهله الملكرةق. 3

__________

عم المرفق باللغة الت) ُ ِّدم بها فقط.
قُ 3ي َّ
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المر ق
فيان السارة**
تيا

ف جا بادوا (البرازيء)

تاريخ الميالد 1 :كانون الثان)/يناير 1979
مكان الميالد :لويانيا قالب ار ي
الجنسية :ب ار يل)
التعقيا:
درجة الماجسللتير ف) الدبلوماسللية من معهد ريو براناو قاألكاديمية الدبلوماسللية الب ار يلية – 31كانون الثان)/

يناير 2006

دبلوم الد ارسل ل ل للا

أكتوبر 2004

العليا ف) انون الشل ل ل للركا

وريج كلية الحقوق بجامعة لويا

من مؤس ل ل ل لسل ل ل للة ليتوليو فارلا

االتحادية قالب ار ي

قالب ار ي

 1 -تش ل ل ل لرين األول/

 5 -آذار/مار 2002

العمء ل السقك الدفق ماسل:
بول كسكرتير ثالث –  13تمو /يوليه 2004
سكرتير ثان –  29حزيران/يونيه 2007
سكرتير أول –  29حزيران/يونيه 2011
مستشار  30 -كانون األول/ديسمبر 2016
الخبرة المه ية:
ر يت فريق اللجنة الخامسة قالميزانية والشؤون اإلدارية ف) البعثة الب ار يلية لد األم المتحدة ق2021-2018
نا ة ر يت اللجنة الخامس ل ل للة قالميزانية والش ل ل للؤون اإلدارية ف) الدورة الرابعة والس ل ل للبعين للجمعية العامة ل م

المتحدة

مستشار برلمان) ف) مجلت الشيوخ الب ار يل) ق2018-2017
مستشار ف) ديوان و ير الخارجية الب ار يلية ق2017-2015
ر يت القس القنصل) ف) السفارة الب ار يلية لد كوريا الجنوبية ق2014
ر يت هيئة موظف) السفارة الب ار يلية لد الهند ق2013-2012
ر يت القس الثقاف) ف) السفارة الب ار يلية لد الهند ق2011
** تصدر السير اللاتية من دون تحرير رسم).
21-18172
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ر يت س العال ا

الصحفية والدبلوماسية العامة ف) السفارة الب ار يلية لد األرجنتين ق2011-2008

مساعد ف) المكتة الصحف) لو ارة الخارجية الب ار يلية ق2008-2006
الورال الم ش رة:
“A internacionalização do Ensino Superior na India” (“Internationalization of
Higher Education in India”), in co-authorship with Carlos Sergio Sobral Duarte. In:
Mundo Afora, DIVULG/Ministério das Relações Exteriores: Brasilia, 2012
االنتداب لدا مهام مؤقتة
س البروتوكول ف) الفريق العام المخصص لحف تنصية الر يت
تشرين الثان)/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر 2011
القس ل الص للحف) للفريق العام المخص للص لمؤتمر األم المتحدة المعن) بالبيئة والتنمية قمؤتمر ريو - 20

أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012
سل ل ل ل ل ل ل اللوجسل ل ل ل ل ل للتيللا

ف) الفريق العللام ل المخصل ل ل ل ل ل للص للمؤتمر العللالم) الثللالللث المعن) بعم ل األطفللال -

تمو /يوليه  -تشرين األول/أكتوبر 2013
الج ائ والوسمة:
 - 2015وسام االستحقاق الجوج قالب ار ي

 - 2016وسام االستحقاق الدفاع) قالب ار ي
 – 2017وسام ريو براناو قالب ار ي

– بدرجة فار
 -بدرجة فار

– بدرجة ا د

 – 2021وسام االستحقاق البحرج قالب ار ي

– بدرجة ضابط

 - 2021ميدالية صانذ السالم قالب ار ي
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