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الدورة السابعة والعشرون

كينغستون 5-1 ،آب/أغسطس 2022

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 رلف الم ارق ا

-7

انتخاب عضا ا ااو لمر يا ا اااغر في لجنة المالية وفقا للفقرة  5ن الما ة  9ن رفق االتفاق المتعلق

الداخلي للجمعية.

وفق ااا للفقرة ( 1ه) ن الم ااا ة  82ن النظ ااا

بتنفيااا الجف الحااا ر عنا ا ا ا ا ا اار ن اتفااانيااة األ ر المتحاادة لقااانون البحااار الم رخااة  10لااانون األول/
يسمبر .1982

)22-05650 (A

-8

بيان ن رئيس المجلس عن أعمال المجلس خالل الدورة السابعة والعنرين.

-9

التقرير السا ا ا ا ا ا اانور لق ين العااا المقااد بموجا

- 10

تقرير عن تنفيا الخطة االستراتيجية وخطة العمر الرفيعة المستوى للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة

- 11

اإليا ة بالرى الراحر ني ألوتي أو ونتون.

- 12

تقرير لجنة المالية وتوصياتها.

لقانون البحار.
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الفقرة  4ن المااا ة  166ن اتفااانيااة األ ر المتحاادة

ISBA/27/A/L.1

يفانية السلطة الدولية لقاع البحار(.)1

- 13

اعتما

- 14

اعتما جدول االيتراكال المقررة في يفانية السلطة الدولية لقاع البحار(.)1

- 15

تقرير لجنة وثائق التفويض.

- 16

انتخاب أعضاا في لجنة المالية وفقا للما ة  9ن رفق االتفاق المتعلق بتنفيا الجف الحا ر عنار

- 17

انتخ اااب لم اار يا ا ا ا ا ا اواغر في المجلس وفق ااا للفقرة  3ن الم ااا ة  161ن اتف اااني ااة األ ر المتح اادة

ن اتفانية األ ر المتحدة لقانون البحار الم رخة  10لانون األول /يسمبر .1982

لقانون البحار.

- 18

واعيد الدورة المقبلة للجمعية.

- 19

سائر أخرى.

__________
(ُ )1يناقش هاا البند عق
2/2

نظر لجنة المالية والمجلس فيه.
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