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شكرا السيد الرئيس،
بادئ ذي بدء ،اسمحوا لي أن أتقدم لكم وأعضاء المكتب بالتهنئة الخالصة على انتخابكم لرئاسة
الجمعية الثانية والعشرين للسلطة الدولية لقاع البحار.
كما ال تفوتني الفرصة لكي أشكر السلطات العليا للبلد المضيف ،من خالل وزيرته للشؤون الخارجية
والتجارة الخارجية الحاضرة هنا والتي نحييها بحرارة ،ذلك على العالقات الودية المستمرة التي
تربط جامايكا بالسلطة الدولية لقاع البحار.
والشكر موصول لألمين العام للسلطة الدولية لقاع البحارعلى التقرير الشامل الذي قدمه ،وعبره
أشكر كل أعضاء األمانة الذين يؤدون عملهم بجدية و تفان.
كما يريد الوفد الجزائري أن يعبر عن سعادته لرؤية دولة فلسطين حاضرة في هذه الجمعية ،وهي
أول مشاركة لهذا البلد الشقيق في جمعية السلطة الدولية لقاع البحار.
السيد الرئيس،
ينضم الوفد الجزائري للبيان الذي أدلى به وفد جنوب إفريقيا إنابة عن المجموعة اإلفريقية ،ويرغب
إضافة التعليقات التالية بقدراته الوطنية:
يعتبر التقرير السنوي لألمين العام أداة مفيدة تعطي نظرة عامة لعمل السلطة من سنة ألخرى.
وتتمتع الفترة المغطات في التقرير أمامنا ،والممتدة من جويلية  5102إلى جوان  ،5102بثراء
متميز من حيث القيام خاللها بعالقة عمل مثمرة مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة
لمكتب الشؤون القانونية في األمم المتحدة .وشاركت السلطة في الدورة األولى للجنة التحضيرية
المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة  565/26لوضع صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم
المتحدة لقانون البحار بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي البحري واستغالله على نحو مستدام في
المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية .كما قدمت السلطة ،في جوان الماضي ،معلومات عن
أنشطتها إلى االجتماع السادس والعشرين للدول األطراف في االتفاقية ،والذي تشرفت الجزائر
بانتخابها عضوا في مكتب تلك الدورة بصفة نائب رئيس.
يقتضي الترابط بين األنشطة المضطلع بها في المحيطات أن تتعاون المنظمات الدولية المكلفة
بواليات تتعلق بتلك األنشطة وأن تنسق بينها ،لذا نحيي عمل السلطة في دفعها قدما نحو توطيد
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عالقتها مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة األخرى .وفي سياق متصل ،تنوه الجزائر
بدور شبكة األمم المتحدة للمحيطات كآلية مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ،السيما فيما يخص
تبادل المعلومات بانتظام حول األنشطة الجارية ،والجدير بالذكر مساهمة السلطة خالل الفترة
المشمولة بالتقرير في المناقشات حول مؤشرات الهدف ( 01ج) من أهداف التنمية المستدامة
المتعلق بتعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام عن طريق تنفيذ القانون
الدولي كما ورد في اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار ،كما يشير إلى ذلك قرار الجمعية العامة
المعنون "المستقبل الذي نصبو إليه".
هنا اسمحوا لي أن افتح قوسا لكي أعترف بعمل فيجي والسويد الممتاز بخصوص تنظيم مؤتمر فيجي
لدعم تنفيذ هدف التنمية المستدامة  ،01خالل شهر جوان من السنة المقبلة ،بما في ذلك تيسيرهما
اعتماد قرار بهذا الشأن من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بتكنلوجيا المعلومات والموقع الشبكي واإلعالم العام ،يثمن وفد بالدي العمل الذي قامت به
أمانة السلطة للمحافظة على وجودها على األنترنت من خالل برامج تصفح متعددة ،منها تويتر
وفيسبوك ،مما يساهم في زيادة الوعي بعملها ،خاصة لدى شريحة الشباب.
في حين ،نعتبر أنه يجب بذل المزيد من الجهود بالنسبة لموقع السلطة الشبكي .أوال من ناحية تسهيل
وتبسيط عملية البحث فيه عن الوثائق الرسمية ،ألن أحيانا ما نواجه صعوبات في هذا الشأن .ثانيا،
وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا ،هي غياب نسخة عربية من الموقع ،والكل يعرف قيمة التعددية
اللغوية في األمم المتحدة .فنرجو من األمين العام المقبل إدراج عملية تصميم نسخة عربية من الموقع
ضمن أولويات الباب المرتبط بتكنلوجيا المعلومات والموقع الشبكي واإلعالم العام.

السيد الرئيس،
يود وفد بالدي أن يشكر كل الدول التي ساهمت ماليا في صندوق التبرعات االستئماني .ويعتبر هذا
الصندوق وسيلة بالغة األهمية لتجسيد على أرض الواقع مفهوم التراث المشترك للبشرية ،إذ يسمح
بتمويل مشاركة أعضاء لجنة المالية واللجنة القانونية القادمين من البلدان النامية .ولعل دونه قد لن
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تتمكن هذه البلدان أن تشارك في أشغال اللجنتين ،وبالتالي يترتب عنه غياب تمثيل منصف ،ومن ثم
غياب مبدأ اإلدارة المشتركة للمنطقة الدولية المترجم لمفهوم التراث المشترك للبشرية.
وفي الختام ،يغتنم وفد بالدي الفرصة ليسطر على حتمية التمثيل المنصف للمجموعات الجهوية
وكذلك داخل المجموعات بنحو يعكس التنوع البشري واألممي ،السيما من حيث اللغات والثقافات.
لهذه األسباب حسب وجهة نظرنا ،يتعين علينا جميعا أخذ عامل التمثيل المنصف بعين اإلعتبار خالل
مختلف اإلنتخابات المتعلقة بتسيير السلطة.
أشكركم على حسن االصغاء.
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