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الدورة الرابعة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء الثاين
كينغستون ٢٠-١٦ ،متوز/يوليه ٢٠١٨
البند  ٦من جدول األعمال
انتخاب لملء شا اااير لل اللجلة النان ناة والتنلاة ولنا
للفنرة  7من المادة  163من اتفاقاة األمم المتحدة
لنان ن البحار

انتخ اااب لم االء ش ا ا ا ا ا اااير لل اللجل ااة الن ااان نا ااة والتنلا ااة ولن ااا للفنرة  7من
المادة  163من اتفاقاة األمم المتحدة لنان ن البحار
مذكرة من األمان العام
 - ١يُدعى جملس السلطة الدولية لقاع البحار إىل اإلحاطة علما باستقالة اندريس سيباستيان روخاس
(األرجنتني) ،عض و ووو اللقنة القانونية والتقنية ١7 ،أيار/مايو  .٢٠١٨وكان الس و وويد روخاس د انتُخب
عضوا اللقنة  ٢٢متوز/يوليه ( ٢٠١٦انظر  ،)ISBA/22/C/29لفرتة مخس سنوات تبدأ  ١كانون
الثاين/يناير .٢٠١7
 - ٢ووفقو ووا للفقرة  7من املو ووادة  ١٦3من اتفو ووا يو ووة األم املتحو وودة لقو ووانون البحو ووار ،والفقرة  3من
املادة  ٨٠من النظام الداخلي للمقلس ،فإنه حال وفاة أحد األعضاء أو عقزه عن العمل أو استقالته
بل انتهاء فرتة عضو و ووويته ،ينتخب اجمللس عض و و ووا ينتمي إىل نفس املنطقة اجلغرافية اليت ينتمي إليها سو و وولفه
أو ميثل نفس جمال االهتمام للفرتة املتبقية من العضوية.
 - 3وتنص الفقرة  3من املادة  ١٦3من االتفا ية واملادة  ٨١من النظام الداخلي للمقلس على أنه
جيب أن تتوافر أعضاء اللقنة املؤهالت املناسبة جمال اختصاصها ،وعلى أن تسمي الدول األطراف
مرش و ووحني يتمتعون بمعلى مس و ووتويات الزفاءة والنزاهة من و املؤهالت امليادين ات الص و وولة و وومانا
ملمارسة اللقنة وظائفها على حنو فعال.
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 - ٤ومبوجب مذكرة شو و و و و و ووفوية مؤرخة  ١حزيران/يونيه  ،٢٠١٨أبلغت البعثة الدائمة لألرجنتني لدى
السوولطة الدولية لقاع البحار أمانةل السوولطة برتشوويي مارتني ميناو ،املسووتملووار مزتب املسووتملووار القانوين
بوزارة اخلارجية وش ووؤون العبادة األرجنتني ،لمل ووغل املقعد المل وواجر اللقنة .وترد الس وواة الذاتية للس وويد
ميناو مرفق هذه املذكرة.
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المرلق
السارة الذاتاة*
مارتن مالارو (األرجلتان)
تاريخ الماالد

 3أيلول/سبتمرب ١٩7٦

المؤهالت العلماة
٢٠٠٦-٢٠٠٥

املعهد الوطين للسلك اخلارجي
(األكادميية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية األرجنتني)

٢٠٠3-١٩٩٦

شهادة

القانون من جامعة بوينس آيرس  -التخصص:

القانون الدويل العام
الخبرة ال ظافاة
مستملار ،مزتب املستملار القانوين ،وزارة خارجية األرجنتني

-٢٠١٨

املزسيك

٢٠١٨-٢٠١٢

رئيس س الملؤون السياسية ،سفارة األرجنتني

٢٠١٢-٢٠٠7

سزرتا ثالث ،مزتب املستملار القانوين ،وزارة خارجية األرجنتني

األنشطة األكاديماة
٢٠١٠-٢٠٠٩

أستا مساعد  -مقرر القانون الدويل العام
ماجستا العال ات الدولية ،جامعة السلفادور

٢٠٠٩-٢٠٠٨

أستا مساعد  -مقرر القانون اجلنائي الدويل
ماجستا العال ات الدولية ،جامعة بوينس آيرس

اللغات التل يتكلمها:
اإلسبانية واإلنزليزية والفرنسية والربتغالية

تصدر السا الذاتية بدون حترير رمسي.
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