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  )٢٠١١ (٢٠١٨القرار     
 / تــشرين األول٣١ املعقــودة يف ٦٦٤٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠١١أكتوبر 
  

  ،إن جملس األمن  
 إزاء مــا تــشكله أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر يف إذ يــساوه بــالغ القلــق  

   دول املنطقة،خليج غينيا من هتديد للمالحة الدولية ولألمن وللتنمية االقتصادية يف
 بشأن أعمـال القرصـنة والـسطو        ٢٠١١أغسطس  / آب ٣٠ إىل بيانه املؤرخ     وإذ يشري   

  املسلح يف البحر يف خليج غينيا،
 إزاء مــا متثلــه أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر مــن  وإذ يعــرب عــن القلــق  

 يـساوره بـالغ   رهـائن، وإذ كهتديد لسالمة البحـارة وغريهـم، مبـا يف ذلـك تعرضـهم لالحتجـاز               
الـسطو  القرصـنة و  القراصنة وغريهم مـن الـضالعني يف أعمـال          لجأ إليه   القلق إزاء العنف الذي ي    

  املسلح يف البحر يف خليج غينيا،
   احترامه لسيادة دول خليج غينيا والدول اجملاورة ولسالمتها اإلقليمية،وإذ يؤكد  
  غينيا،   يتعلق باحلالة يف خليج أن أحكام هذا القرار ال تسري إال فيماوإذ يؤكد كذلك  
 أن القانون الدويل، على النحو الذي جتـسده اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون            وإذ يؤكد   

 ١٠٥ و ١٠١ و ١٠٠، وال ســيما املــواد ١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠البحــار املؤرخــة 
يف البحـر،   منها، حيـدد اإلطـار القـانوين الـذي ينطبـق علـى مكافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح                      

  ، األنشطة البحريةوعلى سائر
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ــسارية تــنص علــى أن    وإذ يالحــظ   ــة ال ــة الدولي ألطــراف يقــوم ا أن الــصكوك القانوني
األشــخاص املــسؤولني أو املــشتبه يف أهنــم إثبــات الواليــة، وحماكمـة  وبتحديـد اجلــرائم اجلنائيــة،  

بــالقوة أو بالتهديــد ن عــن االســتيالء علــى ســفينة أو منــصة ثابتــة أو الــسيطرة عليهــا    ومــسؤول
  أو تسليمهم بغية حماكمتهم،رهيب، أي شكل آخر من أشكال التبباستعمال القوة أو 

   على أمهية إجياد حل شامل ملشكلة القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا،وإذ يشدد  
ا ، بوسـائل منـه    ة املـشكل  هاجلهود اليت تبذهلا دول خليج غينيا للتصدي هلذ       وإذ يالحظ     

تنظــيم الــدوريات املــشتركة يف البحــر واألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا مجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة    
  ومجهورية بنن يف عرض ساحل بنن،

 احلاجة إىل تقدمي املساعدة الدولية يف إطار استراتيجية شـاملة لـدعم            أيضاوإذ يالحظ     
ــة ملــساعدة دول املنطقــة يف مــا    ــة واإلقليميــة الرامي ــه مــن جهــود للتــصدي  املــساعي الوطني تبذل

  للقرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا،
 باإلسهامات اليت قامـت هبـا بعـض الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة دعمـا                   وإذ يرحب   

  للقطاع البحري، مبا يف ذلك دعم األمن وبناء القدرات والعمليات املشتركة بني دول خليج غينيا،
ــسيق اجلهــو وإذ يؤكــد   د علــى املــستوى اإلقليمــي ضــروري لوضــع اســتراتيجية     أن تن

  شاملة ملواجهة هتديد القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا،
 أن دول املنطقة هلا دور قيادي يتعني عليها االضطالع به يف هذا الـصدد،              وإذ يالحظ   

  بدعم من املنظمات يف املنطقة،
ــدين  - ١   ــسطو املــ  ي ــع أعمــال القرصــنة وال ــة يف عــرض   مجي سلح يف البحــر املرتكب

  ساحل دول خليج غينيا؛
 باعتزام الدعوة إىل عقد مؤمتر قمة لرؤساء دول خليج غينيا مـن أجـل               يرحب  - ٢  

 دول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعـة         ويشجعالنظر يف رد شامل يف املنطقة،       
وضـع اسـتراتيجية شـاملة، مـن خـالل      االقتصادية لدول وسط أفريقيـا وجلنـة خلـيج غينيـا علـى       

  :سبل منها
سن قوانني وأنظمـة وطنيـة جتـرم أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر،                     )أ(  

  ؛غري موجودةكانت  إن
 إطار إقليمي ملكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر، يـشمل آليـات             وضع  )ب(  

  لتبادل املعلومات وتنسيق العمليات يف املنطقة؛
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وضــع قــوانني وأنظمــة وطنيــة وتعزيزهــا، حــسب االقتــضاء، مــن أجــل تنفيــذ      )ج(  
  االتفاقات الدولية ذات الصلة بسالمة وأمن املالحة، وفقا للقانون الدويل؛

 دول اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واجلماعــة االقتــصادية  يــشجع  - ٣  
جــراءات منــسقة، مبكافحــة لــدول وســط أفريقيــا وجلنــة خلــيج غينيــا علــى القيــام، مــن خــالل إ 

أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا عن طريق تنظيم دوريات حبريـة ثنائيـة                 
 إىل الـدول املعنيـة أن تتخـذ         ويطلـب أو إقليمية مبا يتفق وأحكـام القـانون الـدويل ذات الـصلة؛              

قـرار أثـر مـادي يتمثـل     إجراءات مناسبة تكفل أال يكون لألنشطة اليت تضطلع هبا عمـال هبـذا ال      
 املالحة يف أعايل البحار أو احلـق يف املـرور الـربيء يف البحـر اإلقليمـي      إنكار أو عرقلة حرية يف  

  لسفن تابعة لدول ثالثة؛
 بالدول أن تقوم، بالتعاون مع قطاع النقـل البحـري وشـركات التـأمني             يهيب  - ٤  

رفع علمهـا باملـشورة والتوجيـه املناسـبني،         واملنظمة البحرية الدولية، بتزويد السفن اليت حيق هلا         
مبا يالئم سياق خليج غينيا، فيما يتعلق بتقنيات وتدابري التجنب والتـهرب والـدفاع للعمـل هبـا                  

  يف حالة التعرض لتهديد باالعتداء أو العتداء عند اإلحبار يف املياه الواقعة يف خليج غينيا؛
ــب كــذلك   - ٥   ــدو  يهي ــصادية ل ــة االقت ــدول اجلماع ــة    ب ــا واجلماع ل غــرب أفريقي

م والـدول  لَـ االقتصادية لدول وسط أفريقيا وجلنة خليج غينيا إبداء التعاون، إىل جانب دول العَ       
، يف حماكمـة    هـا أو مرتكبو  اليت ينتمي إليها ضحايا أعمال القرصنة أو الـسطو املـسلح يف البحـر             

وا أو مولـوا أعمـال القرصـنة      مبـن فـيهم األفـراد الـذين يـسر          ،ذه األعمـال  املزعـومني هلـ    رتكبنيامل
والسطو املسلح يف البحر املرتكبة يف عرض سـاحل خلـيج غينيـا، وذلـك وفقـا للقـانون الـدويل                    

  الساري، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
دول الــ اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي املــساعدة، بنــاء علــى الطلــب، إىل يــشجع  - ٦  
القتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط               املنطقة واجلماعة ا  املعنية يف   

أفريقيا وجلنة خليج غينيا واملنظمـات والوكـاالت األخـرى املعنيـة، لتعزيـز جهودهـا الراميـة إىل          
  مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا؛

ــي   يرحــب  - ٧   ــة تقي ــاعتزام األمــني العــام لألمــم املتحــدة إيفــاد بعث لألمــم تابعــة م  ب
املتحــدة لدراســة التهديــد الــذي تــشكله أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر يف خلــيج   

 إىل تلقـي     ويتطلـع  ،ة املشكل هغينيا، والستكشاف اخليارات املتعلقة بأفضل السبل للتصدي هلذ       
  ؛عثة مشفوعا بتوصياهتا يف املوضوعتقرير الب
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٨  


	القرار 2018 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6645 المعقودة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يساوه بالغ القلق إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا من تهديد للملاحة الدولية وللأمن وللتنمية الاقتصادية في دول المنطقة،
	وإذ يشير إلى بيانه المؤرخ 30 آب/أغسطس 2011 بشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء ما تمثله أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر من تهديد لسلامة البحارة وغيرهم، بما في ذلك تعرضهم للاحتجاز كرهائن، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء العنف الذي يلجأ إليه القراصنة وغيرهم من الضالعين في أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا،
	وإذ يؤكد احترامه لسيادة دول خليج غينيا والدول المجاورة ولسلامتها الإقليمية،
	وإذ يؤكد كذلك أن أحكام هذا القرار لا تسري إلا فيما يتعلق بالحالة في خليج غينيا، 
	وإذ يؤكد أن القانون الدولي، على النحو الذي تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، ولا سيما المواد 100 و 101 و 105 منها، يحدد الإطار القانوني الذي ينطبق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، وعلى سائر الأنشطة البحرية،
	وإذ يلاحظ أن الصكوك القانونية الدولية السارية تنص على أن يقوم الأطراف بتحديد الجرائم الجنائية، وإثبات الولاية، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين أو المشتبه في أنهم مسؤولون عن الاستيلاء على سفينة أو منصة ثابتة أو السيطرة عليها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب، أو تسليمهم بغية محاكمتهم،
	وإذ يشدد على أهمية إيجاد حل شامل لمشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا،
	وإذ يلاحظ الجهود التي تبذلها دول خليج غينيا للتصدي لهذه المشكلة، بوسائل منها تنظيم الدوريات المشتركة في البحر والأنشطة التي تضطلع بها جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية بنن في عرض ساحل بنن،
	وإذ يلاحظ أيضا الحاجة إلى تقديم المساعدة الدولية في إطار استراتيجية شاملة لدعم المساعي الوطنية والإقليمية الرامية لمساعدة دول المنطقة في ما تبذله من جهود للتصدي للقرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا،
	وإذ يرحب بالإسهامات التي قامت بها بعض الدول الأعضاء والمنظمات الدولية دعما للقطاع البحري، بما في ذلك دعم الأمن وبناء القدرات والعمليات المشتركة بين دول خليج غينيا،
	وإذ يؤكد أن تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي ضروري لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة تهديد القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا،
	وإذ يلاحظ أن دول المنطقة لها دور قيادي يتعين عليها الاضطلاع به في هذا الصدد، بدعم من المنظمات في المنطقة،
	1 - يدين جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر المرتكبة في عرض ساحل دول خليج غينيا؛
	2 - يرحب باعتزام الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة لرؤساء دول خليج غينيا من أجل النظر في رد شامل في المنطقة، ويشجع دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا على وضع استراتيجية شاملة، من خلال سبل منها:
	(أ) سن قوانين وأنظمة وطنية تجرم أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، إن كانت غير موجودة؛
	(ب) وضع إطار إقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، يشمل آليات لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات في المنطقة؛
	(ج) وضع قوانين وأنظمة وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة بسلامة وأمن الملاحة، وفقا للقانون الدولي؛
	3 - يشجع دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا على القيام، من خلال إجراءات منسقة، بمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا عن طريق تنظيم دوريات بحرية ثنائية أو إقليمية بما يتفق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛ ويطلب إلى الدول المعنية أن تتخذ إجراءات مناسبة تكفل ألا يكون للأنشطة التي تضطلع بها عملا بهذا القرار أثر مادي يتمثل في إنكار أو عرقلة حرية الملاحة في أعالي البحار أو الحق في المرور البريء في البحر الإقليمي لسفن تابعة لدول ثالثة؛
	4 - يهيب بالدول أن تقوم، بالتعاون مع قطاع النقل البحري وشركات التأمين والمنظمة البحرية الدولية، بتزويد السفن التي يحق لها رفع علمها بالمشورة والتوجيه المناسبين، بما يلائم سياق خليج غينيا، فيما يتعلق بتقنيات وتدابير التجنب والتهرب والدفاع للعمل بها في حالة التعرض لتهديد بالاعتداء أو لاعتداء عند الإبحار في المياه الواقعة في خليج غينيا؛
	5 - يهيب كذلك بدول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا إبداء التعاون، إلى جانب دول العَلَم والدول التي ينتمي إليها ضحايا أعمال القرصنة أو السطو المسلح في البحر أو مرتكبوها، في محاكمة المرتكبين المزعومين لهذه الأعمال، بمن فيهم الأفراد الذين يسروا أو مولوا أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر المرتكبة في عرض ساحل خليج غينيا، وذلك وفقا للقانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
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