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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 31-27 ،تموز/يوليه **2020

جدول أعمال الجمعية
-1

افتتاح الدورة.

-2

إقرار جدول األعمال.

-3

انتخاب الرئيس.

-4

انتخاب نواب الرئيس.

-5

تعيين لجنة وثائق التفويض.

-6

النظر في طلباااا الحل ا ا ا ا ا ااول علو قر ل الم ارق ا

-7

انتخاب عضا ا ااو لمر يا ا ااالر في لجنة المالية وفقا للفقرة  5قن الما ة  9قن قرفق االتفاق المتعلق

الداخلي للجمعية.
بتنفيا الجل الحاا
يسمبر .1982

-8

عر ا ا ا ا ا اار قن اتفااةياة األق المتحادة لقاانون البحاار الم رخاة  10اانون األول/

بيان قن رئيس المجلس عن أعمال المجلس خالل الدورة السا سة والعررين.

-9

التقرير الس ا ا ا ا ا اانو لمقين العااا المقااد موجا

- 10

تقرير عن تنفي الخطة االسا ا ا ااتراتيجية وخطة العمر الرسيعة المسا ا ا ااتو للسا ا ا االطة الدولية لقاع البحار

- 11

اإليا ة ب ر الراحر ساتيا ن .ناندان.

لقانون البحار.

الفقرة  4قن المااا ة  166قن اتفاااةيااة األق المتحاادة

للفترة .2023-2019

* أُعيد إصدارها ألسباب فنية في  16تررين الثاني/نوفمبر .2020
** ه ه هي المواعيد األصلية .وقد أُرجئ االجتماع إلو أجر لير قسمو.

)20-14874 (A

وفقااا للفقرة ( 1ه) قن المااا ة  82قن النظااا

161120

**2014874
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- 12

تقرير األقين العا عن قساهمة السلطة الدولية لقاع البحار في عقد األق المتحدة لعلو المحيطاا

- 13

تقرير لجنة المالية وتوصياتها.

- 14

اعتما قيلانية السلطة الدولية لقاع البحار(.)1

- 15

اعتما جدول االيتراكاا المقررة في قيلانية السلطة الدولية لقاع البحار(.)1

- 16

تقرير لجنة وثائق التفويض.

- 17

انتخاب األقين العا وفقا للفقرة  2قن الما ة  166قن اتفاةية األق المتحدة لقانون البحار(.)2

- 18

انتخ اااب لم اار يا ا ا ا ا ا اوالر في المجلس وفق ااا للفقرة  3قن الم ااا ة  161قن اتف اااةي ااة األق المتح اادة

- 19

قواعيد الدورة المقبلة للجمعية.

- 20

قسائر أخر .

قن أجر التنمية المستداقة.

لقانون البحار.

_________________

(ُ )1يناقش ه ا البند عق
( )2ينتخ
2/2

نظر لجنة المالية والمجلس سيه.

قن بين المريحين ال ين يقترحه المجلس.
20-14874

