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  الدورة الرابعة والعشرون
      ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ -أغسطس / آب١٠نيويورك، 

  جدول األعمال املؤقت    
  
  .افتتاح رئيس اللجنة للدورة الرابعة والعشرين  - ١
  .إقرار جدول األعمال  - ٢
  .تنظيم األعمال  - ٣
سية وكاليـدونيا   علق بغيانـا الفرنـ    تالنظر يف الطلب الذي قدمته فرنسا إىل اللجنة  فيما ي            - ٤

 من اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام            ٧٦ من املادة    ٨عمال بالفقرة   ،  اجلديدة
١٩٨٢.  

 مـن   ٧٦ مـن املـادة      ٨النظر يف الطلب الذي قدمته بربادوس إىل اللجنة عمـال بـالفقرة               - ٥
  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

ته اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية إىل         النظر يف الطلب الذي قدم      - ٦
 مـن اتفاقيـة األمـم       ٧٦ من املادة    ٨ عمال بالفقرة    ،زيرة أسنسيون علق جب تفيما ي  ،اللجنة

  .١٩٨٢املتحدة لقانون البحار لعام 
جزيـرة  مشال غـرب    ”بـ  علق  ت فيما ي  ،النظر يف الطلب الذي قدمته إندونيسيا إىل اللجنة         - ٧

ألمـم املتحـدة لقـانون البحـار         مـن اتفاقيـة ا     ٧٦ مـن املـادة      ٨ عمال بالفقرة    ،“ةطرسوم
  .١٩٨٢ لعام

 مــن ٧٦ مــن املــادة ٨ قدمتــه اليابــان إىل اللجنــة عمــال بــالفقرة الــذيالنظــر يف الطلــب   - ٨
  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
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علـق  تفيمـا ي   ،س وسيـشيل إىل اللجنـة     النظر يف الطلـب املـشترك الـذي قدمتـه موريـشيو             - ٩
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون           ٧٦ مـن املـادة      ٨ عمـال بـالفقرة      ،ضبة ماسكارين هب

  .١٩٨٢البحار لعام 
 مـن  ٧٦ مـن املـادة   ٨النظر يف الطلب الذي قدمته سـورينام إىل اللجنـة عمـال بـالفقرة              - ١٠

  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 مــن ٧٦ مـن املــادة  ٨النظـر يف الطلــب الـذي قدمتــه ميامنـار إىل اللجنــة عمـال بــالفقرة       - ١١

  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
ــة     - ١٢ ــسا إىل اللجن ــه فرن ــذي قدمت ــق جبــ تفيمــا ي ،النظــر يف الطلــب ال ــل وعل جــزر زر األنتي

اقيـة األمـم املتحـدة لقـانون      مـن اتف  ٧٦ مـن املـادة      ٨ عمال بالفقرة    ،لن الفرنسية وكريغ
  .١٩٨٢البحار لعام 

ــلنظــر يف الطلــب الــذي قدم ا  - ١٣ ــةت ــيمن إىل اللجن ــرة جبنــوب فيمــا يتعلــق  ،ه ال شــرق جزي
ألمـم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام          ا من اتفاقية    ٧٦ من املادة    ٨ عمال بالفقرة    ،سقطرة
١٩٨٢.  

طانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية إىل     النظر يف الطلب الذي قدمته اململكـة املتحـدة لربي          - ١٤
 مـن اتفاقيـة     ٧٦ مـن املـادة      ٨ عمـال بـالفقرة      ،نطقة هاتون روكـل   فيما يتعلق مب   ،اللجنة

  .١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 ،نطقــة هــاتون روكــلفيمــا يتعلـق مب  ،النظـر يف الطلــب الــذي قدمتـه أيرلنــدا إىل اللجنــة    - ١٥

  .١٩٨٢ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ٧٦  من املادة٨عمال بالفقرة 
 مـن  ٧٦ من املـادة  ٨النظر يف الطلب الذي قدمته أوروغواي إىل اللجنة عمال بالفقرة             - ١٦

  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
عمـال   ز،ام رايـ  فيما يتعلق مبنطقـة بينـه      ،النظر يف الطلب الذي قدمته الفلبني إىل اللجنة         - ١٧

  .١٩٨٢ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ٧٦ من املادة ٨بالفقرة 
 ،ضبة مـانيهيكي  فيمـا يتعلـق هبـ      ،النظر يف الطلـب الـذي قدمتـه جـزر كـوك إىل اللجنـة                - ١٨

  .١٩٨٢ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ٧٦ من املادة ٨عمال بالفقرة 
 مــن ٧٦ مــن املــادة ٨ الطلــب الــذي قدمتــه فيجــي إىل اللجنــة عمــال بــالفقرة النظــر يف  - ١٩

  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 مـن  ٧٦ مـن املـادة   ٨النظر يف الطلب الذي قدمته األرجنتني إىل اللجنة عمال بـالفقرة         - ٢٠

  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
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 من اتفاقيـة    ٧٦ من املادة    ٨الطلب الذي قدمته غانا إىل اللجنة عمال بالفقرة         النظر يف     - ٢١
  .١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

نطقــة حــوض إيغــري فيمــا يتعلــق مب ،يــسلندا إىل اللجنــةأالنظــر يف الطلــب الــذي قدمتــه    - ٢٢
 مـن اتفاقيـة    ٧٦ من املادة    ٨ عمال بالفقرة    ، حلدبة ريكيانيس  والطرفني الغريب واجلنويب  

  .١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
ــة     - ٢٣ ــدامنرك إىل اللجن ــه ال ــذي قدمت ــق جبــ  ،النظــر يف الطلــب ال ــاروفيمــا يتعل  عمــال ،زر ف

  .١٩٨٢ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ٧٦ من املادة ٨ بالفقرة
 مـن  ٧٦ مـن املـادة   ٨عمـال بـالفقرة   النظر يف الطلب الذي قدمته باكستان إىل اللجنـة      - ٢٤

  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
بوفيتويا ودرونينـغ مـاود   فيما يتعلق ب ،النظر يف الطلب الذي قدمته النرويج  إىل اللجنة         - ٢٥

مــم املتحــدة لقــانون البحــار     مــن اتفاقيــة األ ٧٦ مــن املــادة  ٨ عمــال بــالفقرة  ،النــد
  .١٩٨٢ لعام

الرب الرئيــسي فيمــا يتعلــق بــ ،نظــر يف الطلــب الــذي قدمتــه جنــوب أفريقيــا إىل اللجنــةال  - ٢٦
 مــن اتفاقيــة األمــم ٧٦ مــن املــادة ٨ عمــال بــالفقرة ،إلقلــيم مجهوريــة جنــوب أفريقيــا 

  .١٩٨٢املتحدة لقانون البحار لعام 
ــابوا غي       - ٢٧ ــا املوحــدة، وب ــات ميكرونيزي ــه والي ــذي قدمت ــا النظــر يف الطلــب املــشترك ال ني

 ٨ عمـال بـالفقرة      ،ونتونغ جافا أضبة  فيما يتعلق هب   ،اجلديدة، وجزر سليمان إىل اللجنة    
  .١٩٨٢ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ٧٦من املادة 

ــة      - ٢٨ ــام إىل اللجن ــا وفييــت ن ــه ماليزي فيمــا يتعلــق   ،النظــر يف الطلــب املــشترك الــذي قدمت
 من اتفاقية األمـم    ٧٦ من املادة    ٨ عمال بالفقرة    ،ويببحر الصني اجلن  ل نويببالطرف اجل 

  .١٩٨٢املتحدة لقانون البحار لعام 
أرخبيـل  فيمـا يتعلـق ب     ،النظر يف الطلـب املـشترك الـذي قدمتـه فرنـسا وجنـوب أفريقيـا                 - ٢٩

 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة    ٧٦ من املادة   ٨ عمال بالفقرة    ،كورزي وجزر األمري إدوار   
  .١٩٨٢ام لقانون البحار لع

 مــن ٧٦ مــن املــادة ٨النظــر يف الطلــب الــذي قدمتــه كينيــا إىل اللجنــة عمــال بــالفقرة    - ٣٠
  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

 ،زيـرة رودريغـيس   فيمـا يتعلـق جب     ،النظر يف الطلب الذي قدمته موريشيوس إىل اللجنـة          - ٣١
  .١٩٨٢مم املتحدة لقانون البحار لعام  من اتفاقية األ٧٦ من املادة ٨عمال بالفقرة 
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 عمـال   ،املنطقة الشمالية  فيما يتعلق ب   ،النظر يف الطلب الذي قدمته فييت نام إىل اللجنة          - ٣٢
  .١٩٨٢ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ٧٦ من املادة ٨بالفقرة 

 مـن   ٧٦ مـن املـادة      ٨قرة  النظر يف الطلب الـذي قدمتـه نيجرييـا إىل اللجنـة عمـال بـالف                 - ٣٣
  .١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

 ،نطقـة اهلـضبة الـشمالية    فيمـا يتعلـق مب     ،النظر يف الطلب الذي قدمته سيشيل إىل اللجنة         - ٣٤
  .١٩٨٢ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ٧٦ من املادة ٨عمال بالفقرة 

جزيـريت  زر الرينيـون و فيمـا يتعلـق جبـ    ،قدمتـه فرنـسا إىل اللجنـة   النظر يف الطلب الذي     - ٣٥
 من اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون        ٧٦ من املادة    ٨ عمال بالفقرة    ،سان بول وأمستردام  

  .١٩٨٢البحار لعام 
 مــن ٧٦ مــن املــادة ٨النظــر يف الطلــب الــذي قدمتــه بــاالو إىل اللجنــة عمــال بــالفقرة     - ٣٦

  .١٩٨٢قانون البحار لعام اتفاقية األمم املتحدة ل
 ٧٦ مـن املـادة     ٨النظر يف الطلب الذي قدمته كوت ديفوار إىل اللجنة عمـال بـالفقرة                - ٣٧

  .١٩٨٢من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 ٧٦ مـن املـادة      ٨النكـا إىل اللجنـة عمـال بـالفقرة           النظر يف الطلب الذي قدمته سـري        - ٣٨

  .١٩٨٢حدة لقانون البحار لعام من اتفاقية األمم املت
يف اتفاقيــة األمــم طــراف تقريــر رئــيس اللجنــة عــن االجتمــاع التاســع عــشر للــدول األ   - ٣٩

  .املتحدة لقانون البحار
  .تقرير رئيس اللجنة املعنية بالسرية  - ٤٠
  .تقرير رئيس جلنة التحرير  - ٤١
  .تقرير رئيس جلنة املشورة العلمية والتقنية  - ٤٢
  . رئيس جلنة التدريب وغري ذلك من املسائل املتعلقة بالتدريبتقرير  - ٤٣
  .مسائل أخرى  - ٤٤
  


