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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 31-27 ،تموز/يوليه 2020

جدول األعمال المؤقت للجمعية
-1

افتتاح الدورة.

-2

إقرار جدول األعمال.

-3

انتخاب الرئيس.

-4

انتخاب نواب الرئيس.

-5

تعيين لجنة وثائق التفويض.

-6

النظر في طلب ااال الح ا ا ا ا ا ا ااول علق مركز الم ارقااب وفق ااا للفقرة ( 1ه) من الم ااادة  82من النظ ااا

-7

انتخاب عضا ا ااو لمل يا ا ااالر في لجنة المالية وفقا للفقرة  5من المادة  9من مرفق االتفاق المتعلق

الداخلي للجمعية.

بتنفيااا الجز الحااادر عيا ا ا ا ا ا اار من اتفاااقيااة األم المتحاادة لقااانون البحااار المؤرخااة  10كااانون األول/

ديسمبر .1982

)20-05667 (A

-8

بيان من رئيس المجلس عن أعمال المجلس خالل الدورة السادسة والعيرين.

-9

التقرير السا ا ا ا ا ا اانور لقمين العااا المقااد بموجااب الفقرة  4من المااادة  166من اتفاااقيااة األم المتحاادة

- 10

تقرير عن تنفيا الخطة االس ا ا ا ااتراتيجية وخطة العمل الرفيعة المس ا ا ا ااتوا للس ا ا ا االطة الدولية لقاع البحار

- 11

اإليادة باكرا الراحل ساتيا ن .ناندان.

- 12

تقرير األمين العا عن مساهمة السلطة الدولية لقاع البحار في ِعقد األم المتحدة لعلو المحيطال

لقانون البحار

للفترة .2023-2019

من أجل التنمية المستدامة.
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- 13

تقرير لجنة المالية وتو ياتها.

- 14

اعتماد ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار(.)1

- 15

اعتماد جدول االيتراكال المقررة في ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار.

- 16

تقرير لجنة وثائق التفويض.

- 17

انتخاب األمين العا وفقا للفقرة  2من المادة  166من اتفاقية األم المتحدة لقانون البحار(.)2

- 18

انتخاب لمل يوالر في المجلس وفقا للفقرة  3من المادة  161من اتفاقية األم المتحدة لقانون البحار.

- 19

مواعيد الدورة المقبلة للجمعية.

- 20

مسائل أخرا.

_________________

(ُ )1يناقش هاا البند عقب نظر لجنة المالية والمجلس فيه.
( )2ينتخب من بين المريحين الاين يقترحه المجلس.
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