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البند  7من جدول األعمال

انتخاب لملء شاارر ي اللجةة الاانننةة والتاةةة

وياااااا لل ارة  7من المااااادة  163من ات ااااا ةااااة

األمم المتحدة لااننن البحار ،إن وجد

انتخاب لملء شااارر ي اللجةة الاانننةة والتاةةة وياا لل ارة  7من المادة 163
من ات ا ةة األمم المتحدة لااننن البحار
مذكرة من األمين العام
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يؤس ففأل األمانة تن تبلع يقميل الحزن مجلس الس ففلطة الدولية لقاع البحار يالوفاة ال جايية لميلند

واكديكار (الهند) الذي كان المجلس قد انتخبه في دورته الثانية والقش ف فضون عي ف فوا في اللجنة القانونية والتقنية

لمفدة ممس سف ف ف ف ف ف ففنوا

تبفدت في  1كفانون الثفاني/ينفايض  2017وتنتهي في  31كفانون األول/ديسف ف ف ف ف ف ففمبض 2021

(انظض  )ISBA/22/C/29ووش ف ففار نلا تن المجلس اعتمد في عا  ،2021علا تس ف ففاث اس ف ففتثنايي ،المقضر
 ISBA/26/C/30الذي مدد يموجبه فتضة عي ف ففووة األعي ف ففاء الحاليين في اللجنة لمدة س ف ففنة وا دة ،تي نلا

غاية  31كانون األول/ديسمبض 2022
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ووفقا لل قضة  7من المادة  163من ات اقية األمم المتحدة لقانون البحار ،وال قضة  3من المادة  80من

النظا الداملي للمجلس ،فإنه في ال وفاة ت د تعيف ف ف ففاء اللجنة تو عجزم عن القمق تو اسف ف ف ففتقالته قبق انتهاء
فتضة عيووته ،ينتخب المجلس عيوا ينتمي نلا ن س المنطقة الجغضافية التي ينتمي نليها سل ه تو يمثق ن س

مجال اهتمامه لل تضة المتبقية من القيووة
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وبمذكضة شف ف ف ووة مؤرمة  11آ /تغس ف ففطس  ،2021تبلع الممثق الدايم للهند لدى األمم المتحدة تمانة

السف ف ف ففلطة ي ن كومة بلدم قضر تضشف ف ف ففيش سف ف ف ففيثورامان راميا لمقء المققد الشف ف ف ففاغض في اللجنة علا ن ض وفاة

السيد واكديكار ،وذلك لل تضة المتبقية من مدة عيووته التي تنتهي في  31كانون األول/ديسمبض  2022وتضد
السيضة الذاتية للسيد راميا في مضفل هذم المذكضة
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والمجلس مدعو نلا النظض في انتخا

من المادة  163من االت اقية

() 1

الس ف ف ف ف ففيد راميا لمقء الش ف ف ف ف ففاغض المذكور تع م وفقا لل قضة 7

__________
* المواعيد الجديدة ل جتماعا

الحيوروة التي كان من المقضر عقدها تص في تموز/يوليه 2020

( )1يقمم المضفل ياللغة التي قد بها فقط
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المريق
Curriculum vitae *
Sethuraman Ramesh (India)
Name:

Sethuraman Ramesh

Date of birth:

20 May 1968

Qualification:

BSc (Geology – 1988), MSc (Applied Geology – 1990),
PhD in Marine Geology from University of Madras – 1998
Title: “Sedimentation and Paleo-climatic conditions of Late
Pleistocene – Holocene sediments of the eastern part of Lower
Bengal Fan, Northeast Indian Ocean”

Specialization: Geological Oceanography, Underwater Vehicles, Deep sea mineral
Exploration
Research experience: 29 years in oceanography:
– Serving as Scientist in National Institute of Ocean Technology-MoES,
Chennai since 2002
– Project Leader at ICMAM-DOD-funded research project in Anna
University – 1998–2002
– Junior and Senior Research Fellow under DOD and CSIR from 1992–97
Present designation: Scientist – G, Scientist in Charge; Deep Sea Technology Group,
National Institute of Ocean Technology, Chennai – MoES
Awards/fellowships:
– National Research Development Corporation (Government of India),
National Meritorious Invention Awards – 2018 for the invention of “Underwater
Remotely Operated Vehicle for Polar and Shallow Water Research”
– National Geo-science Award from Ministry of Mines, Government of India
on February 2012 for the outstanding contribution in the field of Oil and
Natural Gas Discovery and Exploration (Gas Hydrates).
– DST -DAAD Fellow – lndo-German Collaboration bilateral programme
– ILTP programme – Indo-Russian Collaborative programme
Expeditions participated:
– 34th Indian Summer Expedition to Antarctica on board Russian Vessel Ivan
Papanin and stayed at Indian base station Maitri for the first successful
exploration in Antarctic Ice shelf using Remotely Operated Vehicle (ROV)
– Involved in development and Participation in deep sea trials ROSUB 6000 – ROV
and Deep sea Autonomous Coring System for exploration of polymetallic
manganese nodule, hydrothermal sulphides and gas hydrates from 2007 onwards
– JOIDES, United States drilling ship and Marion Dufresne, French vessel to
decipher gas hydrate occurrence in Indian margins
– Gas hydrates exploration in Lake Baikal, Siberia, Russian Federation
Publications in Journals – 40; Chapters in Books – 3
Countries visited: Russian Federation, United States, Italy, Germany, Maldives, South
Africa and Antarctica Life Member – Ocean Society of India
* Curricula vitae are issued without formal editing.
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