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

انتخاب عضووو لم ش شوواير جن لجنة المالية وجلاف لة لرة  5من المادة 9
من مرجق االت اق المتعةق بتن يذ الجزش الحادي عشور من ات ايية امم

المتحدة للانون البحار المؤرخة  10كانون امو /ديسمبر 1982

انتخاب عضوووووووو لم ش شووووووواير جن لجنة المالية وجلاف لة لرة  5من المادة  9من
مرجق االت واق المتعةق بتن يوذ الجزش الحوادي عشووووووووور من ات واييوة امم المتحودة
للانون البحار المؤرخة  10كانون امو /ديسمبر 1982
مذكرة من اممين العا
تُدعى جمعية السل ل ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار إلى اإلحاطة علماً بأن هيروشل ل ل ل ل ل للب نونوما اليابان قد
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اسل ل ل ل ل ل للتقللال من لجنللة المللاليللة اعتبللا اًر من  31آذار/مللار  .2020وكللانللت الجمعيللة انتيبتلله اب دورتيللا ال للانيللة
والعش لرين ع لوا اب اللجنة لضترة ع للوية مدتيا يم

س للنوات تبدن اب  1كانون ال انب/يناير  2017وتنتيب

اب 31كانون األول/ديسمبر  2021انظر . ISBA/22/A/14
-2

وتنص الضقرة  5من المادة  9من مراق االتضاق المتعلق بتنضيذ الجزء الحادي عشل للر من اتضاقية األم

المتحدة لقانون البحار المؤرية  10كانون األول/ديسل للمبر  1982على ننه اب حالة وااة نو عجز نو اسل للتقالة
نحد نع ل ل ل للاء اللجنة المالية قبل انتياء اترة ع ل ل ل للويته ،تنتين الجمعية ع ل ل ل لوا من نض

نو من نض
-3

مجموعة الدول التب ينتمب إلييا الع و للضترة المتبقية من الع وية.

المنطقة الجغرااية

واب مذكرة ش للضوية مؤرية  24نيس للان/نبريل  ،2020نبلغت البع ة الدائمة لليابان لدى الس لللطة نمانة

السلللطة بترشلليج اوجيموتو شللوكو لملء المقعد الشللانر اب لجنة المالية الذي تركه السلليد نونوما للضترة المتبقية

من مدة ع للويته التب تنتيب اب  31كانون األول/ديس للمبر  .2021وترد الس لليرة الذاتية للس لليدة اوجيموتو اب

مراق هذه المذكرة.
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المرجق
السيرة الذاتية*
جوجيموتو شوكو (اليابان)
نائبة مدير ،شلعبة السلياسلات باألم المتحدة/شلعبة الجزاءات باألم المتحدة ،ومكتن السلياسلة اليارجية ،و ازرة

يارجية اليابان

المسار المهنن
• نائبة مدير ،شعبة السياسات باألم المتحدة/شعبة الجزاءات باألم المتحدة منذ عا 2017
• نائبة مدير ،شعبة التيطيط واإلدارة باألم المتحدة 2014-2017
• نائبة مدير ،شعبة تحديد األسلحة ونزع السالح 2011-2014
• السكرتيرة األولى ،البع ة الدائمة لليابان لدى األم المتحدة 2007-2011
• شعبة حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية 2005-2007

االجتماعات والمؤتمرات الدولية التن حضرتها:
األم المتحدة
الجمعية العامة بما اب ذلك اللجنة اليامسة واللجنة ال ال ة
مجل
المجل
مجل

األمن
االقتصادي واالجتماعب بما اب ذلك لجنة البرنامج والتنسيق ،ولجنة التنمية االجتماعية
حقوق اإلنسان

معاهدة عد انتشار األسلحة النووية
اللجان التح يرية لمؤتمر استعراض معاهدة عد انتشار األسلحة النووية لعا 2015

* تصدر السير الذاتية دون تحرير رسمب.
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