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الدورة الرابعة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء األول
كنغستون 9-5 ،آذار/مارس 8102

انتخاب مللء شاغر يف اللجنة القانونية والتقنية وفقا للفقرة  7من املادة ،361
القس م الفرع م جممي  ،مممن الفممر  4مممن اجل م ء احلمماد عشممر مممن اتفاقيممة األم م
املتحدة لقانون البحار
مذكرة من األمني العام
 - 0يدُدد جملددس السددلطة الدوليددة لقدداع البحددار إىل اإلحاطددة لمددا ابسددتقالة حممددد سددام (مصدد، ،
ضو اللجنة القانونية والتقنية .وكان السيد سام قد انتخب ضوا يف اللجنة يف  88متوز/يوليد 8102
(انظ ، ISBA/22/C/29 ،لفرتة مخس سنوات تبدأ يف  0كانون الثاين/يناي.8102 ،
 - 8ووفقددا للفقدد،ة  2مد املددادة  021مد اتفاقيددة األمد املتحدددة لقددانون البحددار ،والفقدد،ة  1مد املددادة
 21م النظام الداخل للمجلس ،فإن يف حال وفاة أحد األ ضاء أو جزه العمل أو استقالت قبل
انتهاء فرتة ضويت  ،ينتخب اجمللس ضوا ينتم إىل نفس املنطقة اجلغ،افية اليت ينتم إليها سلف أو ميثل
نفس جمال االهتمام للفرتة املتبقية م العضوية.
 - 1وتنص الفق،ة  1م املادة  021م االتفاقية واملادة  20م النظام الداخل للمجلس ل أند
جيب أن تتواف ،يف أ ضاء اللجنة املؤهالت املناسبة يف جمال اختصاصها ،و ل أن تسم الدول األط،اف
م،شددحن يتمتعددون أب لد مسددتو ت الكفدداءة والنزاهددة مد ذوي املددؤهالت يف امليددادي ذات الصددلة ضددماا
ملمارسة اللجنة وظائفها ل حنو فعال.
 - ٤ويف مددرك،ة شددفوية مؤرخددة  81تشد،ي األول/أكتددو  ،8102 ،أ لغد البعثددة الدائمددة ملصدد ،لددد
األم املتحدة أ لغ أمانة السدلطة رتشدي أمحدد فدارو ،،مسدا د وزيد ،اخلارجيدة للشدؤون القانونيدة الدوليدة
واملعاهدددات ،لشددغل املقعددد الشددا  ،يف اللجنددة نتيجددة اسددتقالة السدديد سددام  .وتدد،د الس د ة الراتيددة للسدديد
فارو ،يف م،فق هره املرك،ة.
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املرفق

السرية الذاتية*
أمحد فاروق
موج املعلومات األساسية
د لوماس حمرتف يتمتع خبربة ت ،و

 11اما يف العمل مع وزارة اخلارجية املص،ية.

اب تب دداره ضد دوا يف الس ددل الد لوماسد د  ،فإند د يتمت ددع مبجمو ددة واس ددعة مد د اخلد دربات واملع ددارف
فيما يتعلق ابجملتمع الد لوماس الدويل ،مبا يف ذل شغل دة مناصب ك،ئيس لبعثات.
لدي مع،فة واسعة ابلشؤون القانونيدة الدوليدة كعضدو يف ددة وفدود ت،كدز لد مكافحدة الق،صدنة،
ومؤمت،ات القمة االقتصادية ،وحماداثت ملية السالم.
mailto:brighabib@gmail.com

اخلربة املهنية

املنصب احلايل :تش،ي األول/أكتو  - 8102 ،حىت اآلن
مسا د وزي ،اخلارجية للشؤون القانونية الدولية واملعاهدات ،وزارة اخلارجية ،القاه،ة ،مص،
اخلربة السابقة
8102-8101
8101-8108
8108-8100

8100-8112
8112-811٤
811٤-8111
8111-0992

*
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القنصل العام جلمهورية مص ،الع ،ية يف نيويورك
ائب مسا د وزي ،اخلارجية لشؤون التفتيش
ائب مسا د وزي ،اخلارجية للشؤون القانونية الدولية
رئدديس الف،يددق العامددل ال،ا ددع التددا ع لألمد املتحدددة املعددي مبكافحددة الق،صددنة قبالددة
سواحل الصومال
سف مص ،لد مجهورية سلوفينيا
وزي ،مفوض وائب مسا د وزي ،اخلارجية للشؤون القانونية الدولية
مستشددار وائددب رئدديس البعثددة (رئدديس القسد السياسد سددفارة مجهوريددة مصدد،
الع ،ية يف طوكيو
ائب مدي ،الشؤون القانونية الدولية واملعاهدات الدولية وزارة اخلارجية
رئيس اللجنة القانونية للقانون الدويل للط ان املدين (مونرت ل 0992
ضو الوفد املص،ي مبعاهدة مونرت ل للط ان املدين (مونرت ل 0999
ضو الوفد املص،ي ابالتفاقية اإلطارية الدولية للمعدات املتنقلة (روما 0999
رئدديس الوفددد املصدد،ي يف معاهدددات جتنددب االزدواج الض د،يي مددع لدددان جممو ددة
الد ( 05س،ي النكا 8111

تصدر الس ة الراتية دون حت،ي ،رمس .
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0992-099٤

سك،ت أول ،سفارة مجهورية مص ،الع ،ية ،األردن
ضددو الوفددد املصدد،ي ،م دؤمت ،قمددة مددان االقتصددادي (منطقددة الشدد ،،األوس د
ومشال أف،يقيا

099٤-0991

ضددو الوفددد املصدد،ي (اتفددا ،ددزة وأرحيددا  ،مليددة السددالم يف الشدد ،،األوس د
(طااب ،مص099٤ ،

0991-0998

سك،ت اثن ،مكتب مسا د الوزي ،للشؤون القانونية

0998-0922

سك،ت اثلث ،سفارة مجهورية مص ،الع ،ية ،الك،س ال،سويل

0922-0922

ملحق د لوماس  ،إدارة امل،اس  ،وزارة اخلارجية

0922-0925

معهد الدراسات الد لوماسية ،وزارة اخلارجية

نبذة عامة
• مع،فة متعمقة مبنطقة الش ،،األوس
• حتليل لتاريخ اإلرهاب وتشكيل واسرتاتيجيت
• أ مال البحث التحليل والسياس
• متم،س يف جمال الد لوماسية العامة
• مهارات وخربة ممتازة يف جمال اخلطا ة
• مهارات ممتازة يف جمال إدارة األزمات واملهارات التفاوضية
• جييد اللغتن الع ،ية واإلنكليزية (نطقا وكتا ة
• جييد اللغتن الف،نسية واإليطالية واحملادثة ابللغة الياابنية
املسار التعليم
• ماجست يف القانون الدويل (تعديل املعاهدات  ،جامعة القاه،ة0992 ،
• معهد الدراسات الد لوماسية ،وزارة اخلارجية القاه،ة ،مص0922-0925 ،،
• ليسانس حقو ،،جامعة القاه،ة0922 ،
• كالوريوس يف اإلدارة ،جامعة حلوان092٤ ،
املهارات
• القيادة القوية
• إدارة األزمات
• مهارات االتصال املتعدد الثقافات
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• مهارات تفاوضية الية
• إجادة العمل ،وح الف،يق الواحد
• متكن األف،اد وحتفيزه
• احملافظة ل العالقات املهنية الفعالة
• االستفادة م االتصاالت لتحقيق نتائج
• تيس احللول
• التكيف صورة استباقية مع التغي ات
اجلوائ واألومسة
0922

شهادة استحقا،
وزارة خارجية الوال ت املتحدة
تنظي ز رة ال،ئيس األسبق جيم كارت ،إىل مص،

0998

وسام القديس ،يغوري العظي
الك،س ال،سويل ،الفاتيكان
البااب يوحنا ولس الثاين

8101

جائزة الضيف النج للد لوماسية
سلوفينيا اتميز

8102

جائزة وسام سان فنسن دي ول
كلية ماون سان فنسن  ،نيويورك

املشاركات يف إلقاء حماضرات
• مناسدبات ديددة مدع اجلما دات املصد،ية األم،يكيدة يف نيويدورك ونيوج سد  ،مثدل املناسدبات الدديت
تنظمهددا اجلمعيددة الطبيددة املص د،ية األم،يكيددة ،وال،ا طددة الطبيددة املص د،ية األم،يكيددة ،واجلمعيددة املهنيددة
املص،ية األم،يكية ،ومؤسسة  ،EIHABواجلمعيات اإلسالمية ،والكنيسة القبطية.
• تش،ي الثاين/نوفمرب  :810٤متحدث ضيف ،جلنة شؤون الش ،،األوس ومشال أف،يقيا التا عدة
ل،ا طة حمام مدينة نيويورك
• حزي،ان/يوني  :8105متحدث و ضو يف حلقة نقاش ،مؤمت ،قمة  C3العد،ي األم،يكد لل ،ايدة
الصحية ،نيويورك
• تش د د،ي األول/أكت ددو  :8105 ،مالحظ ددات افتتاحي ددة ،حماض دد،ة ألقاه ددا ال دددكتور زاه د د ح د دواس،
نيويورك
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• تش،ي األول/أكتو  :8105 ،ضو يف حلقة نقاش، ،امج ل،ا طة حمام مدينة نيويورك عنوان
”أس دوا ،رأس املددال يف منطقددة الشدد ،،األوس د ومشددال أف،يقيددا اب تبارهددا ف،صددة اسددتثمارية ”ذكيددة““،
مؤمت ،قمة  C3الع،ي األم،يك لأل مال التجارية ،ادي يونيون ليغ ،نيويورك
• ك ددانون الثاين/ين دداي :8102 ،متح دددث ض دديف ،ادي ،ت دد،ود وموريس ددون ابرك دد ،اجلمه ددوري يف
وس سايد ،نيويورك
• ش ددباا/فرباي :8102 ،ضد ددو يف حلق ددة نقد دداش ،د دد،امج ل،ا ط ددة حمد ددام مدين ددة نيويد ددورك عن د دوان

”تنظي الدولة اإلسالمية واإلسالم“

• نيسان/أ ،يل  :8102متحدث ضو يف حلقة نقاش ،معهد شيل ،،نيويورك
• أ ر/مايو  :8102متحدث ضيف ،النادي اجلمهوري الوطي للم،أة ،نيويورك

• أ ر/م د د ددايو  :8102املتح د د دددث ال،ئيس د د د د ” ،اتريد د ددخ احل،كد د ددات املتط،فد د ددة يف الشد د دد ،،األوس د د د
وأيديولوجياهتا واسرتاتيجياهتا“ ،م،كز لندن لبحوث السياسات ،نيويورك
• أيلول/سددبتمرب  :8102ضددو خبد يف حلقددة نقدداش ،جلسددة قدددت يف وقد متددرخ ،مد الليددل
”املتعصبون العاديون :البحث استجا ة جمدية“ ،منتد  BLEDاالسرتاتيج  ،سلوفينيا

• أيلول/سددبتمرب  :8102املتحدددث ال،ئيس د  ،دد،ض عن دوان ”اتريددخ احل،كددات املتط،فددة يف الشدد،،
األوس د د وأيد ددديولوجياهتا واس د درتاتيجياهتا“ ،سلس د ددلة حماضد د د،ات ابراماوند د د ،س د ددبكتيف ،كلي د ددة
ماون سان فنسن  ،نيويورك

• كددانون الثاين/يندداي :8102 ،متحدددث ،دد،امج ل،ا طددة حمددام مدينددة نيويددورك عندوان ”العالقددات
األم،يكية املص،ية :سبل املض قدما“ ،نيويورك
• نيسان/أ ،يل  :8102املتحدث ال،ئيس ، ،ض عنوان ”التط،ف يف الش ،،األوسد  :وجهدات
نظ ،م مص ،“،جامعة كولومبيا ،نيويورك
• نيسان/أ ،يل  :8102متحدث رئيس  ،اجلمعية الطبية املص،ية األم،يكية ،ادي اجلامعة ،نيويورك
• تش د د د د د،ي الث د د د دداين/نوفمرب  :8102املتح د د د دددث ال،ئيس د د د د د ” ،حماض د د د دد،ة الس د د د د د مايك د د د ددل وي د د د دد،“،
اجلمعية الربيطانية املص،ية ،لندن ،اململكة املتحدة
البياانت الشخصية
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• اتريخ امليالد:

 1كانون الثاين/يناي0921 ،

• الوضع العائل :

متزوج ويعول جنلن

• اجلنسية:

مص،ي

• اللغة األم:

الع ،ية

• لغات أخ: ،

اإلنكليزية والف،نسية واإليطالية ومع،فة ملية ابللغة الياابنية
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