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  )٢٠٠٩ (١٨٩٧القرار     
ــسته         ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٢٢٦الــ ــشرين ٣٠ املعقــ  تــ

  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
    

 إن جملس األمن،  

ســــيما القــــرارات   إىل قراراتــــه الــــسابقة بــــشأن احلالــــة يف الــــصومال، والإذ يــــشري  
 ١٨٤٦و   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤و   ) ٢٠٠٨ (١٨٣٨و   ) ٢٠٠٨ (١٨١٦و   ) ٢٠٠٨( ١٨١٤

  ،)٢٠٠٨ (١٨٥١  و)٢٠٠٨(
 أعمال القرصنة والـسطو املـسلح يف        ما تشكله  إزاء   وإذ ال يزال يساوره شديد القلق       

لعمليـات إيـصال املعونـة اإلنـسانية إىل الـصومال واملنطقـة       من هتديـد مـستمر      البحر ضد السفن    
ى  وللـسفن األخـر  ، وللمالحة الدولية وسالمة الطـرق البحريـة التجاريـة      ،بسرعة وأمان وفعالية  

أنشطة صـيد الـسمك وفقـا للقـانون الـدويل، وإزاء امتـداد              ممارسة  لخطر، مبا يف ذلك     لاملعرضة  
  غرب احمليط اهلندي، إىلنطاق هتديد القرصنة 

 احترامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي         وإذ يؤكد من جديد     
يتصل مبوارده الطبيعية الواقعـة      ا فيم لقانون الدويل ا ل ووحدته، مبا يف ذلك ما له من حقوق وفق        

 ، مبا فيها مصائد األمساك،قبالة سواحله

 أن القـانون الـدويل، علـى النحـو الـذي جتـسده اتفاقيـة                 كـذلك  وإذ يؤكد مـن جديـد       
، حيـدد   )“االتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٠األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة      

نـشطة  األ مكافحة القرصنة والـسطو املـسلح يف البحـر، فـضال عـن               اإلطار القانوين املنطبق على   
 خرى، األبحرية ال
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 الوضـع املتـأزم يف الـصومال والقـدرة احملـدودة للحكومـة            وإذ يضع يف اعتبـاره جمـددا        
االحتادية االنتقالية على منع أعمال القرصنة، أو مقاضاة القراصنة يف حال منـع تلـك األعمـال،                 

ياه الواقعة قبالة سواحل الصومال، مبا يف ذلـك املمـرات البحريـة الدوليـة               أو حراسة أو تأمني امل    
 ومياه الصومال اإلقليمية، 

ــات وإذ يالحــظ   ــددة الطلب ــة مــن أجــل     املتع ــة االنتقالي ــة االحتادي ــها احلكوم ــيت قدمت  ال
الرســالتان كافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل البلــد، مبــا يف ذلــك  ملاحلــصول علــى مــساعدة دوليــة 

مــن املمثــل الــدائم للــصومال لــدى  الواردتــان ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٦ و ٢ختــان املؤر
ن أعـرب فيهمـا عـن تقـدير احلكومـة االنتقاليـة جمللـس األمـن ملـا يقدمـه مـن                 ااألمم املتحـدة اللتـ    

مساعدة وعن استعدادها للنظر يف العمل مع دول أخرى ومنظمات إقليميـة ملكافحـة القرصـنة                
القـرارين  تجديـد أحكـام     ب البحر قبالة سواحل الصومال، وورد فيهما طلب         والسطو املسلح يف  

 ثين عشر شهرا إضافيا، املدة ) ٢٠٠٨ (١٨٥١ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٦

اجلهود املبذولة يف إطار عملية أطلنطا لالحتـاد األورويب الـيت يلتـزم االحتـاد               ب يشيدوإذ    
ــىت   ــدها حـ ــانون األولاألورويب بتمديـ ــسمرب /كـ ــييت٢٠١٠ديـ ــال  ، وعملـ ــة حلـــف مشـ  منظمـ

، وفرقـة  )Ocean Shield(‘‘ درع احملـيط ’’ و) Allied Protector(‘‘ حتـالف احلمايـة  ’’األطلـسي  
وجهود الدول األخـرى الـيت تتـصرف       التابعة للقوات البحرية املشتركة،      ١٥١العمل املشتركة   

القرصـنة ومحايـة   بينـها لقمـع      كومـة االحتاديـة االنتقاليـة وفيمـا       بصفتها الوطنيـة بالتعـاون مـع احل       
 الصومال،  قبالة سواحلالعابرة للمياه الواقعة السفن املعرضة للخطر 

الكفيلـة  وطنيـة   التـشريعات   القـدرات و  الطـابع احملـدود لل     أن استمرار    بقلقوإذ يالحظ     
دوليـة  تيسري اعتقال ومقاضاة املشتبه يف أهنم قراصنة بعد القبض علـيهم أعـاق اختـاذ إجـراءات                  ب
راصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، وأدى يف بعــض األحيــان إىل اإلفــراج عــن        لقل ردعــاكثــر أ

ــة، بغــض النظــر      ــام العدال ــوهلم أم ــاك  القراصــنة دون مث ــا إذا كانــت هن ــة   عم ــة كافي ــدعم أدل ل
 مـع أحكـام االتفاقيـة املتعلقـة بقمـع القرصـنة، تـنص        متـشيا وإذ يؤكد من جديد أنـه       مقاضاهتم،  

اتفاقيـة  ( ١٩٨٨املوجهة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة لعـام            اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة      
، وقبـول  وإثبـات الواليـة  على أن يقوم األطراف بتجرمي تلك األعمال،  ) سالمة املالحة البحرية  

سـفن أو الـسيطرة     االستيالء على   تسليم األشخاص املسؤولني أو املشتبه يف أهنم مسؤولون عن          
قوة أو بأي شكل آخر من أشـكال الترهيـب، وإذ يؤكـد             عليها بالقوة أو بالتهديد باستعمال ال     

قبــول مقاضــاة األشــخاص  والنظــر يفليــة ضــرورة قيــام الــدول بتجــرمي القرصــنة يف قوانينــها احمل 
 املنطبق، ت املناسبة، وفقا للقانون الدويلاملشتبه يف أهنم قراصنة، يف احلاال
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 أهنـم   يفاألشـخاص املـشتبه   قاضـاة مل ملا تبذلـه مـن جهـود    على مجهورية كينيا  وإذ يثين   
مكتــب حاليــا  حماكمهــا الوطنيــة، وإذ يالحــظ مــع التقــدير املــساعدة الــيت يقــدمها أمــامقراصــنة 

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملنظمات الدولية األخرى واجلهات املاحنة، بالتنـسيق            
كينيــا والــصومال ودول مــع فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، دعمــا ل  

 سيشيل واليمن، من أجل اختاذ إجراءات ملقاضاة القراصـنة املقبـوض            هاأخرى يف املنطقة، مبا في    
يتــسق والقــانون الــدويل  مبــاعلــيهم أو ســجنهم يف دولــة ثالثــة بعــد مقاضــاهتم يف مكــان آخــر،  

 اإلنسان،املنطبق حلقوق 

ــق ا   وإذ يالحــظ   ــار فري ــا يف إط ــة حالي ــود املبذول ــة     اجله ــين بالقرصــنة قبال ــصال املع الت
ألشــخاص  الفعليــة لمقاضــاةلل وضــع آليــات إضــافية  ةســواحل الــصومال الستكــشاف إمكانيــ 
 الصومال،  سطو املسلح يف البحر قبالة سواحلاملشتبه يف ارتكاهبم أعمال القرصنة وال

ين  حاليـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـ          اليت يبـذهلا   اجلهود   مع التقدير الحظ كذلك   يوإذ    
الـسجون   نظـام  ة تعزيـز قـدر  دعمـا ملـساعي   باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

متاشـيا مـع القـانون      يف الصومال، مبا يف ذلك السلطات اإلقليمية، على سجن القراصنة املـدانني             
 الدويل املنطبق حلقوق اإلنسان،

ة بقمــع أعمــال القرصــنة  باعتمــاد مدونــة جيبــويت لقواعــد الــسلوك املتعلقــوإذ يرحــب  
ضـد الـسفن يف غـرب احملـيط اهلنـدي وخلـيج عـدن، وبإنـشاء املنظمـة                   املرتكبة  والسطو املسلح   

صندوق استئماين متعـدد    (البحرية الدولية للصندوق االستئماين ملدونة جيبويت لقواعد السلوك         
ــادرة مــن  اجلهــات املاحنــة  ــانأنــشئ مبب دويل لــدعم ، فــضال عــن الــصندوق االســتئماين الــ  )الياب

مبادرات فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالـة سـواحل الـصومال، وإذ يعتـرف مبـا تبذلـه الـدول                   
 األطر التنظيمية والتشريعية املالئمة ملكافحـة القرصـنة وتعزيـز           وضععة من جهود من أجل      املوقّ

 م قراصنة، السفن املشبوهة ومقاضاة املشتبه يف أهنواعتراضقدراهتا على حراسة مياه املنطقة 

ــشدد   ــسال وإذ ي ــى أن ال ــصومال  عل ــتقرار يف ال ــز مؤســسات الدولــة  ،م واالس  ، وتعزي
 واحتـرام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون عوامـل ضـرورية               ،والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة   

لتهيئــة الظــروف للقــضاء بــشكل دائــم علــى القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل 
د كذلك على أن إرساء األمن على املدى البعيد يف الصومال يتوقـف علـى               شديإذ  الصومال، و 

 يف الـصومالية نشر احلكومة االحتادية االنتقالية بشكل فعـال لقـوة األمـن الـوطين وقـوة الـشرطة          
 استراتيجية األمن الوطنية،متشيا مع إطار اتفاق جيبويت 
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ــسطو املــسلح يف البحــر قبا  حــوادث أن يقــرروإذ    ــصومال   القرصــنة وال ــة ســواحل ال ل
 للـسالم واألمـن الـدوليني يف        هتديـدا شكل  تـ زال  تـ ال    يت الـ  ، يف الـصومال   احلالـة تؤدي إىل تفاقم    

 املنطقة،

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 الـسفن   ضـد  إدانته وشجبه مجيع أعمال القرصنة والسطو املسلح         يكرر تأكيد   - ١  
  الة سواحل الصومال؛قبالواقعة يف املياه 
 ورد يف تقرير فريق الرصد املعـين بالـصومال          مامع القلق   يالحظ مرة أخرى      - ٢  
من استنتاجات مفادهـا    ) ٧٤، الصفحة   S/2008/769 (٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  

أن تصاعد مبالغ الفدى املدفوعة وعدم إنفـاذ حظـر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب القـرار                    
 جبميــع يزيــدان مــن تفــاقم أعمــال القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، ويهيــب  ) ١٩٩٢ (٧٣٣

  اما مع فريق الرصد املعين بالصومال؛الدول أن تتعاون تعاونا ت
 بالــدول واملنظمــات اإلقليميــة القــادرة أن تــشارك يف مكافحــة   يهيــب جمــددا  - ٣  

، متــشيا مــع هــذا القــرار القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، ال ســيما
وأحكام القانون الـدويل، بنـشر سـفن حبريـة وأسـلحة وطـائرات عـسكرية، واحتجـاز الـزوارق                  
والسفن واألسلحة وما يتصل هبا من املعدات األخرى املستخدمة أو اليت يوجد أسـاس معقـول      

لـة سـواحل   لالشتباه يف أهنا سُتستخدم يف ارتكاب أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبا         
  الصومال، والتصرف فيها؛

مـن أجـل    فريق االتصال املعين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال        بعمل يشيد  - ٤  
ردع أعمال القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل الـصومال،                 جهود  تيسري تنسيق   

 وحيث الـدول    ،قاليةبالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية، ودول العلَم، واحلكومة االحتادية االنت         
  ؛ظمات الدولية على مواصلة دعم هذا العملواملن

 مبا للصومال من حقوق وفق القانون الدويل فيما يتـصل مبـوارده الطبيعيـة               يقر  - ٥  
هيـب بالـدول واملنظمـات املهتمـة، مبـا فيهـا            ، مبا فيهـا مـصائد األمسـاك، وي        قبالة سواحله الواقعة  

املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة، أن تقـــدم املـــساعدة الفنيـــة إىل الـــصومال، مبـــا يف ذلـــك الـــسلطات 
اإلقليمية، والدول الساحلية اجملاورة بناء على طلبها من أجل تعزيز قـدرهتا علـى ضـمان األمـن                  

املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــساحلي والبحــري، مبــا يف ذلــك مكافحــة القرصــنة والــسطو 
فريـق االتـصال   الصومال والسواحل اجملاورة، ويؤكد أمهية التنـسيق يف هـذا الـصدد مـن خـالل            

  ؛املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال
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 مجيـع الـدول واملنظمـات اإلقليميـة الـيت تكـافح القرصـنة قبالـة سـواحل                   يدعو  - ٦  
اصة مع البلدان املستعدة للتحفظ على القراصنة، مـن         الصومال إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات خ      

مـن تلـك    ) “منفذي القانون على ظهـر الـسفن      ”(أجل السماح بصعود مسؤويل إنفاذ القانون       
 نتيجــة احملتجــزينالبلــدان، وخباصــة بلــدان املنطقــة، إىل ظهــر الــسفن، لتيــسري التحقيــق مــع         

 علــى أعمــال القرصــنة والــسطو للعمليــات الــيت يــضطلع هبــا مبوجــب هــذا القــرار، وحماكمتــهم 
املسلح يف البحر قبالة سـواحل الـصومال، شـريطة احلـصول علـى موافقـة مـسبقة مـن احلكومـة                      
االحتاديــة االنتقاليــة علــى ممارســة منفــذي القــانون هــؤالء لواليــة دول ثالثــة يف امليــاه اإلقليميــة     

ــة ســالمة  الــصومالية، وشــريطة أال متــس تلــك االتفاقــات أو الترتيبــات بالتنفيــذ ا    لفعــال التفاقي
  املالحة البحرية؛

الدول األعضاء على مواصلة التعاون مع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة            يشجع    - ٧  
يف مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر، ويالحـظ دور احلكومـة األساسـي يف التـصدي                 

 اعتبـارا مـن تـاريخ       للقرصنة والسطو املـسلح يف البحـر، ويقـرر أن جيـدد ملـدة اثـين عـشر شـهرا                   
 ٦والفقـرة   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦ مـن القـرار      ١٠اختاذ هذا القرار الصالحية اليت خوهلـا يف الفقـرة           

للــدول واملنظمــات اإلقليميــة املتعاونــة مــع احلكومــة االنتقاليــة يف ) ٢٠٠٨ (١٨٥١مــن القــرار 
 مـسبق  مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال، على أسـاس إخطـار     

   احلكومة إىل األمني العام؛وجهته
 أن الــصالحية الــيت جــرى جتديــدها يف هــذا القــرار ال تــسري إال علــى   يؤكــد  - ٨  

الوضــع يف الــصومال وال متــس حقــوق الــدول األعــضاء أو التزاماهتــا أو مــسؤولياهتا املقــررة         
 فيمـا يتعلـق     ،قيـة مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليهـا االتفا             

بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القـرار ال ُيعتـرب منـِشئا لقـانون دويل عـريف،                     
 تـشرين  ٦ و ٢ويؤكد كذلك أن تلك الصالحية مل جتدد إال عقب تلقي الرسـالتني املـؤرختني          

   اللتني تتضمنان موافقة احلكومة االحتادية االنتقالية؛٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
، )١٩٩٢ (٧٣٣ مــن القــرار ٥ أن التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  كــديؤ  - ٩  

ال تـسري علـى    ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مـن القـرار      ٢ و   ١واليت ترد مبزيد من التفصيل يف الفقـرتني         
صر اســتخدامها علــى الــدول األعــضاء واملنظمــات     قــاألســلحة واملعــدات العــسكرية املقــرر    

أعــاله أو علــى لــوازم املــساعدة الفنيــة الــيت جيــري   ٧اإلقليميــة الــيت تتخــذ تــدابري وفقــا للفقــرة  
 أعــاله والــيت تــستثىن ٥ الفقــرة تقــدميها حــصرا إىل الــصومال مــن أجــل األغــراض املــذكورة يف 

   مــن القــرار ١٢و ) ب (١١تلــك التــدابري وفقــا لإلجــراء املنــصوص عليــه يف الفقــرتني        مــن
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢
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لتعاون اختـاذ اخلطـوات املناسـبة لكـي          إىل الدول الداخلة يف إطار هذا ا       يطلب  - ١٠  
 ٧تضمن أال يترتب عمليـا علـى اإلجـراءات الـيت تقـوم هبـا وفقـا للـصالحية الـواردة يف الفقـرة                        

  حرمان سفن أي دولة ثالثة من حق املرور الربيء أو اإلخالل بذلك احلق؛
ــدعو  - ١١   ــة      ي ــى طلــب احلكوم ــاء عل ــصومال، بن ــساعدة ال ــدول األعــضاء إىل م  ال
، مبـا يف ذلـك الـسلطات اإلقليميـة،          البلـد ية االنتقالية وبإخطار األمني العام، لتعزيز قدرة        االحتاد

 لتـدبري أو تـسهيل أو ارتكـاب جـرائم القرصـنة             يةراضي الـصومال  األعلى تقدمي من يستخدمون     
والـسطو املـسلح يف البحــر إىل العدالـة، ويـشدد علــى أن تتماشـى أي تـدابري تتخــذ عمـال هبــذه        

  ؛القانون الدويل املنطبق حلقوق اإلنسانالفقرة مع 
ــب  - ١٢   ــساحلية      يهي ــدول ال ــاء وال ــم ودول املين ــدول، وخباصــة دول الَعلَ ــع ال  جبمي

والــدول الــيت حيمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  
ات الوطنيـة، أن  األخرى اليت يكون هلا والية يف هذا الصدد مبوجـب القـانون الـدويل والتـشريع         

ــق يف أمــر األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال القرصــنة       ــة، ويف التحقي ــات الوالي تتعــاون يف إثب
والــسطو املــسلح قبالــة ســواحل الــصومال ومقاضــاهتم، مبــا يتــسق مــع أحكــام القــانون الــدويل    

، وأن تكفــل خــضوع مجيــع القراصــنة الــدويل حلقــوق اإلنــسانقــانون الالــساري، مبــا يف ذلــك 
، وأن تبـذل املـساعدة بطـرق شـىت منـها تقـدمي            ة قـضائي  اتمني للسلطات القضائية إلجـراء    املسلَّ

ــها          ــق باألشــخاص اخلاضــعني لواليت ــا يتعل ــة واللوجــستية فيم ــات القانوني ــاذ الترتيب ــون الخت الع
 العمليات املضطلع هبـا مبوجـب       ولنفوذها، مثل الضحايا والشهود واألشخاص احملتجزين نتيجة      

  القرار؛ هذا
فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة ســواحل    يف هــذا الــسياق بقــرار  يــشيد  - ١٣  
 إنـشاء صـندوق اسـتئماين دويل لـدعم مبادراتـه ويـشجع اجلهـات املاحنـة علـى التـربع                  الصومال

  هلذا الصندوق؛
أن  علـى    ،اتفاقية سـالمة املالحـة البحريـة       الدول األطراف يف االتفاقية، و     حيث  - ١٤  

 التزاماهتا يف هذا الـشأن مبوجـب هـاتني االتفـاقيتني وأحكـام القـانون الـدويل                  تنفذ تنفيذا كامال  
ــة  ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  العــريف وأن تتعــاون مــع   املنظمــة البحري

 ودول أخرى ومنظمـات دوليـة أخـرى علـى بنـاء القـدرة القـضائية للنجـاح يف حماكمـة              الدولية
  اهبم أعمال قرصنة وسطو مسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال؛األشخاص املشتبه يف ارتك

ــها   يرحــب  - ١٥   ــيت أدخلت ــة   بالتنقيحــات ال ــة الدولي ــة البحري ــى توصــياهتا  املنظم  عل
الـدول  وإرشاداهتا املتعلقة مبنـع أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح ضـد الـسفن وقمعهـا، وحيـث                   

، ومـع املنظمـة البحريـة الدوليـة، تطـوير           على أن تواصل، بالتعاون مع قطاعي الشحن والتـأمني        
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ــد       وتنفيــذ أفــضل املمارســات واإلرشــادات الــيت ينبغــي اتباعهــا عنــد التعــرض هلجمــات أو عن
املالحة يف املياه الواقعة قبالة سواحل الـصومال مـن أجـل تفـادي اهلجمـات وجتنبـها والتـصدي                    

ــا رهــن اإلشــارة وإتاحــة ســف         ــل مواطنيه ــى جع ــدول عل ــا، وحيــث كــذلك ال نها للخــضوع هل
للتحقيقات اجلنائية، حسب االقتضاء، يف أول ميناء تبلغـه سـفينة مباشـرة بعـد تعرضـها هلجـوم                   

  أو حماولة هجوم من قبيل القرصنة أو السطو املسلح يف البحر، أو بعد اإلفراج عنها؛
 إىل الـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة املتعاونـــة مـــع احلكومـــة االحتاديـــة   يطلـــب  - ١٦  

ن تبلــغ جملــس األمــن واألمــني العــام يف غــضون تــسعة أشــهر مبــا أُحــرز مــن تقــدم يف االنتقاليــة أ
 أعـاله ويطلـب كـذلك إىل        ٧ يف إطار ممارسة الصالحية املخولـة يف الفقـرة           املتخذةاإلجراءات  

 يف فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومالمة مــن خــالل مجيــع الــدول املــساِه
سواحل الصومال، مبا فيها الصومال ودول أخـرى يف املنطقـة، أن تقـدم    مكافحة القرصنة قبالة   

تقــارير يف املهلــة ذاهتــا عــن جهودهــا إلثبــات الواليــة والتعــاون يف التحقيــق يف أعمــال القرصــنة 
  وحماكمة مرتكبيها؛

 شـهرا مـن     ١١ إىل األمني العام أن يقدم إىل جملـس األمـن، يف غـضون               يطلب  - ١٧  
ريرا عن تنفيذه وعن احلالة فيما يتعلق بالقرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر      اختاذ هذا القرار، تق   

  قبالة سواحل الصومال؛
 إىل األمني العـام للمنظمـة البحريـة الدوليـة أن يقـدم إىل جملـس األمـن،            يطلب  - ١٨  

بناء على ما يرد إليه من حاالت، مبوافقة مجيع الدول الساحلية املتضررة، ومع املراعاة الواجبـة                
الـــة فيمـــا يتعلـــق بالقرصـــنة لترتيبـــات التعـــاون الثنائيـــة واإلقليميـــة القائمـــة، إحاطـــة بـــشأن احل

  املسلح؛ والسطو
 والنظـــر، حـــسب االقتـــضاء، يف    عـــن اعتزامـــه اســـتعراض الوضـــع   يعـــرب  - ١٩  
ــد ــرة   جتديـ ــة يف الفقـ ــافية، ٧الـــصالحية املخولـ ــدد إضـ ــاله ملـ ــة   أعـ ــى طلـــب احلكومـ ــاء علـ  بنـ
  االنتقالية؛ االحتادية
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٠  

  


