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البند  7من جدول األعمال

انتخاب لملء شااا ر ا اللجنة النانون ة والتنن ة و نال للرنرة

 7من المادة  163من اتراق ة األمم المتحدة لنانون البحار

انتخاب لملء شا ر ا اللجنة النانون ة والتنن ة و نال للرنرة  7من المادة 163
من اتراق ة األمم المتحدة لنانون البحار
مذكرة من األم ن العام
ديُدع مجلس السُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُلطُة الُدوليُة لقُاع البحُار ل ايحُاطُة علمُا بُ ن مُارتين مُاينيرو (األرجنتين)،
-1
عضُ ُ ُُو اللجنة القانونية والتقنية ،مد مد اسُ ُ ُُتقالته في رسُ ُ ُُالة م ر ة  12آذار/مارس  .2021وكان مد انتد ب

عضوا في اللجنة في  16تموز/يوليه .2018
-2

ووفقُا للفقرة  7من المُادة  163من اتفُاميُة األم المتحُدة لقُانون البحُار ،والفقرة  3من المُادة  80من

النظا الدا لي للمجلس ،فإنه في حال وفاة أحد األعضُ ُ ُ ُُاء أو عجزم عن السمل أو اسُ ُ ُ ُُتقالته مبل انت اء فترة

عض ُ ُ ُُويته ،ينت ب المجلس عض ُ ُ ُوا ينتمي ل نفس المنطقة الجغرافية التي ينتمي لي ا س ُ ُ ُُلفه أو يمثل نفس
مجال االهتما للفترة المتبقية من السضوية.
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وتنص الفقرة  3من المُُادة  163من االتفُُاميُُة والمُُادة  81من النظُُا الُُدا لي للمجلس عل أنُُه

يجب أن تتوافر في أعضُ ُ ُ ُُاء اللجنة الم هسب المناسُ ُ ُ ُُبة في مجال ا تسُ ُ ُ ُُاسُ ُ ُ ُ ا ،وعل أن تسُ ُ ُ ُُمي الدول

األطراف مرش ُ ُ ُُحين يتمتسون ب عل مس ُ ُ ُُتوياب الكفاءة والنزاهة من ذول الم هسب في الميادين ذاب الس ُ ُ ُُلة

ضمانا لممارسة اللجنة وظائف ا عل نحو فسال.
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وبواسُطة مذكرة شُفوية م ر ة  16آذار/مارس  ،2021أبلغب البسثة الدائمة لألرجنتين لدى السُلطة

الدولية لقاع البحار أمانةَ الس ُُلطة بترش ُُي فدريكو غابرييل هيرش ،عض ُُو في الس ُُلل الدبلوماس ُُي لألرجنتين،
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لشُغل المقسد الشُاغر في اللجنة نتيجة السُتقالة السُيد ماينيرو .وترد السُيرة الذاتية للسُيد هيرش في مرفق هذم

المذكرة(.)1
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السيد هيرش لملء المقسد الشاغر حاليا.
وتدعو األمانةد
المجلس ل ات اذ مرار بش ن انت اب ّ
َ

__________

( )1ديسم المرفق باللغة التي مد ِّد ب ا فقط.
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المر ق
*الس رة الذات ة
Federico Gabriel Hirsch (Argentina)
Age: 41
Member of the Argentine Foreign Service (Argentine Diplomat)
First Secretary of Embassy
Academic background
“Instituto del Servicio Exterior de la Nación” (Diplomats Academy), Ministry of
International Relations, International Commerce and Worship of the Argentine
Republic (2011–2012).
Coursed the Master in International Relations, University of Buenos Aires (2006–2008)
Lawyer with specialization in Public International Law, University of B uenos Aires
(2004).
Bachelor of Law, University of Buenos Aires (2003)
Seminars
The Hague International Summer Academy – Public International Law Session
(The Hague, July 2014)
Seminar “Law of Treaties, its practice and the internal application of conventional
obligations for the Latin American Region”. Ministry of Foreign Affairs of Peru
together with the Treaty Section of the United Nations Office of Legal Affairs (Lima,
June 2013).
Work experience at the Argentine Ministry of Foreign Affairs
2021–

Argentine Ministry of Foreign Affairs-Office of the Legal Advisor:
Law of the Sea, Limits and Boundaries, Treaties Law, Diplomatic
Law.

2016–2021

Consul at the General Consulate of the Argentine Republic in
Hamburg, Germany. Covered matters related to Law of the Sea,
Maritime Law and the International Tribunal of the Law of the Sea
(ITLOS).

2013–2016

Argentine Ministry of Foreign Affairs-Office of the Legal Advisor: Law of the Sea, Limits and Boundaries, Treaties Law,
Diplomatic Law, International Civil Aviation, Outerspace Law,
and Environmental Law, etc.
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