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  الدورة الثالثون
         ٢٠١٢أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٣٠نيويورك، 

  جدول األعمال املؤقت    
  
  . افتتاح ممثل األمني العام للدورة الثالثني  - ١
  .أداء أعضاء اللجنة للعهد الرمسي  - ٢
  .انتخاب رئيس اللجنة  - ٣
  .إقرار جدول األعمال  - ٤
  .انتخاب نواب الرئيس  - ٥
  .لجنةحجم عمل ال  - ٦
  .تنظيم األعمال  - ٧
  .تعيني أعضاء اللجان الفرعية واهليئات الفرعية األخرى  - ٨
  .النظر يف الطلب املقدم من أوروغواي  - ٩

  .النظر يف الطلب املقدم من جزر كوك فيما يتعلق هبضبة مانيهيكي  - ١٠
  :عرض الطلبات الواردة من البلدان التالية  - ١١

نطقــة حــوض إيغــري والطــرفني الغــريب واجلنــويب حلدبــة  يــسلندا، فيمــا يتعلــق مبأ  )أ(  
  ريكيانيس؛

  باكستان؛  )ب(  
  فرنسا، فيما يتعلق جبزيرة الرينيون وجزيريت سان بول وأمستردام؛   )ج(  
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  النكا؛ سري  )د(  
  مجهورية ترتانيا املتحدة؛  )هـ(  
  .غابون  )و(  

ة األمــم املتحــدة لقــانون تقريــر االجتمــاع الثــاين والعــشرين للــدول األطــراف يف اتفاقيــ  - ١٢
  .البحار

  .تقرير رئيس اللجنة املعنية بالسرية  - ١٣
  .تقرير رئيس جلنة التحرير  - ١٤
  . تقرير رئيس جلنة املشورة العلمية والتقنية  - ١٥
  .تقرير رئيس جلنة التدريب وغري ذلك من املسائل املتعلقة بالتدريب  - ١٦
  .مسائل أخرى  - ١٧
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