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  ) ٢٠١٢ (٢٠٣٩القرار     
  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٩، املعقودة يف ٦٧٢٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،  
) ٢٠١١ (٢٠١٨ وقــــراره ٢٠١١أغــــسطس / آب٣٠ إىل بيانــــه املــــؤرخ إذ يــــشري  
، بشأن أعمال القرصنة والـسطو املـسلح يف البحـر يف    ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول ٣١ املؤرخ
 ،غينيا خليج

 إزاء مـا تـشكله أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر                 وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
 ،يف خليج غينيا من هتديد للمالحة الدولية ولألمن وللتنمية االقتصادية يف دول املنطقة

سلح يف البحـر يف خلـيج غينيـا تـؤثر علـى              بأن أعمـال القرصـنة والـسطو املـ         وإذ يسلّم   
 ،البلدان الساحلية، مبا يف ذلك مناطقها الداخلية، والبلدان غري الساحلية يف املنطقة

 إزاء ما متثله أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحـر مـن هتديـد    وإذ يعرب عن قلقه    
ذ يـساوره بـالغ القلـق       لسالمة البحارة وغريهـم، مبـا يف ذلـك تعرضـهم لالحتجـاز كرهـائن، وإ               

الضالعني يف أعمال القرصنة والـسطو املـسلح         إزاء العنف الذي يلجأ إليه القراصنة وغريهم من       
  ،يف البحر يف خليج غينيا

على النحو الذي جتـسده اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون        أن القانون الدويل،     ؤكدوإذ ي   
 ١٠٥ و ١٠١ و ١٠٠يما املــواد ، وال ســ١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠البحــار املؤرخــة 

منــها، حيــدد اإلطــار القــانوين الــذي ينطبــق علــى مكافحــة أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف 
 ،البحر، وعلى سائر األنشطة البحرية

  ، احترامه لسيادة دول خليج غينيا والدول اجملاورة ولسالمتها اإلقليميةوإذ يؤكد  
 
  

 .٢٠١٢مارس / آذار١٩أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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تـــسري إال يف مـــا يتعلـــق باحلالـــة يف   أن أحكـــام هـــذا القـــرار الوإذ يؤكـــد كـــذلك  
 ،غينيا خليج

 منه للحاجة امللحـة إىل وضـع واعتمـاد تـدابري فعالـة وعمليـة ملواجهـة أعمـال                    وإدراكاً  
 ،القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا

الوطين ويف املنطقـة      على الصعيد  القائمة  املبادرات من على أمهية االستفادة     وإذ يشدد   
 ،أجل تعزيز األمن والسالمة البحريني يف خليج غينيا  منوخارجها

  منــهاإقليميــةت دول يف املنطقــة ومنظمــابالفعــل  باملبــادرات الــيت اختــذهتا وإذ يرحــب  
اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا وجلنـة خلـيج            

مـن أجـل تعزيـز األمـن والـسالمة البحـريني يف             غينيا واملنظمـة البحريـة لغـرب ووسـط أفريقيـا،            
 خليج غينيا،

 اهليكل املشترك والشامل لألمن البحري الذي أقامتـه اجلماعـة االقتـصادية             وإذ يالحظ   
ــة،          ــا دون اإلقليمي ــة وســط أفريقي ــة القرصــنة يف منطق ــن أجــل مواجه ــا م ــدول وســط أفريقي ل

ــا ــتراتيجية الـــيت اعتمـــدها جملـــس الـــسالم وا   يف مبـ ــة يف  ذلـــك االسـ ــابع هلـــذه اجلماعـ ألمـــن التـ
بوانت نـوار،    ، وإنشاء املركز اإلقليمي لألمن البحري يف وسط أفريقيا يف         ٢٠٠٨فرباير  /شباط

  املوجودة يف املنطقة،الكونغو، وكذلك مراكز التنسيق املتعددة اجلنسيات

 اخلطوات التحضريية اليت اختذهتا اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب           وإذ يالحظ كذلك    
 متكاملــة لألمــن البحــريفريقيــا مــن أجــل وضــع هنــج لألمــن البحــري مــن خــالل اســتراتيجية  أ

 ،وخطة حبرية متكاملة

إىل أمهيــة اعتمــاد هنــج شــامل بقيــادة بلــدان املنطقــة ملواجهــة خطــر أعمــال   وإذ يــشري   
 ،البحر يف خليج غينيا واألسباب الكامنة وراءها القرصنة والسطو املسلح يف

دوليــة كجــزء مــن اســتراتيجية شــاملة  الساعدة املــإىل ضــرورة تقــدمي  وإذ يــشري أيــضاً  
ــة ملــساعدة الــدول يف املنطقــة يف جهودهــا للتــصدي ألعمــال      ــة واإلقليمي لــدعم اجلهــود الوطني

  ،القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا
ــ   ــرٌ     شددوإذ ي ــستوى اإلقليمــي أم ــى امل ــود عل ــسيق اجله ــى أن تن وضــع ل ضــروري  عل
تيجية شاملة من أجل مواجهة خطر القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر يف خلـيج غينيـا،                    استرا

مقاضـاة األشـخاص الـضالعني      ضـمان    و واعتراضـها  جراميـة ة اإل شطنـ األ  هذه  منع هبدفوذلك  
ــوا هبــا،     أعمــاليف ــة مــن أدين ــة  القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر ومعاقب  مــع املراعــاة الواجب

  ، ومبادئ القانون الدويلولياًللقواعد املعترف هبا د
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 أن دول املنطقــة هلــا دور قيــادي يــتعني عليهــا االضــطالع بــه يف       وإذ يؤكــد جمــدداً   
ــصدي  ــشكله الت ــذي ت ــسطو للخطــر ال ــسلح أعمــال القرصــنة وال ــا   يف امل ــيج غيني  البحــر يف خل
ــة ــة وراء  ومعاجلـ ــباب الكامنـ ــااألسـ ــة،    هـ ــات يف املنطقـ ــع املنظمـ ــق مـ ــاون الوثيـ ، وذلـــك بالتعـ

 ،ركائهاوش

 مبــسامهات الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة دعمــاً للجهــود الوطنيــة    وإذ يرحــب  
واإلقليمية اجلاريـة لتـأمني املنـاطق الـساحلية خللـيج غينيـا وإجـراء عمليـات حبريـة، مبـا يف ذلـك                        
الدوريات املشتركة اليت تقوم هبا مجهورية نيجرييا االحتادية ومجهورية بـنن قبالـة سـواحل بـنن،             

 طلب،لرحب أيضا بتقدمي مسامهات أخرى بناء على ايو

األخطـار اجلـسيمة الـيت تتهـدد الـسالم واالسـتقرار الـدوليني             إزاء   عرب عن قلقه  وإذ ي   
يف شــىت منــاطق العــامل، وال ســيما يف غــرب أفريقيــا ومنطقــة الــساحل، بــسبب اجلرميــة املنظمــة  

الوطنيــة، مبــا يف ذلــك االجتــار غــري املــشروع باألســلحة واملخــدرات، والقرصــنة والــسطو     عــرب
  ،املسلح يف البحر

  منطقة خليج غينيا،  التزامه التام بتعزيز صون السالم واالستقرار يفوإذ يؤكد  
 هالتقييم املعنية بأعمال القرصنة يف خليج غينيا، اليت أوفـد   ابتقرير بعثة    يرحب  ‐ ١  
  ؛٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ٧عام إىل املنطقة يف الفترة من األمني ال
تنفيـذ   السلطات الوطنية والشركاء اإلقليميني والدوليني على النظر يف        يشجع  - ٢  

  ؛توصيات بعثة التقييم، حسب االقتضاء
 يف دول خلـــيج غينيـــالقــاة علـــى عــاتق   ملاملــسؤولية األساســـية  علـــى ايــشدد    - ٣  
ها يف هذا الـسياق علـى       حيث و ،البحر يف خليج غينيا     يف  املسلح لقرصنة والسطو أعمال ا مكافحة  

 اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب               السعي، من خالل  
 إىل عقــد مــؤمتر القمـة املــشترك لــدول خلـيج غينيــا املعتـــزم تنظيمــه   ،أفريقيـا وجلنــة خلــيج غينيـا  

  ؛مية ملكافحة القرصنة، بالتعاون مع االحتاد األفريقيلوضع استراتيجية إقلي
إىل األمــني العــام أن يقــدم، مــن خــالل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب  يطلــب   - ٤  

 قـدر اإلمكـان للـدول       يـد املـساعدة    أفريقيا ومكتب األمم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا،           
ر ارقــال ه يفليــري إـشــ أى حنــو مــالــع،  يف تنظــيم مــؤمتر القمــة املــشتركواملنظمــات دون اإلقليميــة

  ؛)٢٠١١ (٢٠١٨
 علـى الـصعيدين     ،دول منطقة خلـيج غينيـا علـى اختـاذ إجـراءات سـريعة             حيث    - ٥  

ــك،      ــدويل حيثمــا تــسىن ذل ــدعم مــن اجملتمــع ال ــوطين واإلقليمــي ب ــها  ال ــاء علــى اتفــاق بين ، وبن
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ع إطار قـانوين مـن       لوض وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لألمن البحري، مبا يف ذلك        أجل   من
 ومقاضـاة األشـخاص الـضالعني يف        وقمعهـا البحر    أعمال القرصنة والسطو املسلح يف      منع لأج

  د؛ا الصدهذتلك اجلرائم ومعاقبة من أدينوا هبا، ويشجع التعاون اإلقليمي يف 
بنن ونيجرييا علـى أن تواصـال تـسيري دورياهتمـا املـشتركة إىل مـا بعـد         يشجع    - ٦  

لـى بنـاء قـدراهتا علـى القيـام          ع يف العمـل      خلـيج غينيـا    نلـدا ، مع اسـتمرار ب    ٢٠١٢مارس  /آذار
 يف هـذا  الـشركاء الـدوليني علـى النظـر يف تـوفري دعـم            شجع أيـضاً  ويمنفردة بتأمني سواحلها،    

  ؛انكم اإلدرقب والصدد، عند احلاجة
دول خليج غينيا واجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واجلماعـة       يشجع    - ٧  

متعـددة  وقتصادية لدول وسط أفريقيا وجلنة خليج غينيا على إنشاء وتشغيل مراكـز أقاليميـة        اال
ــك         ــا بأســرها، وذل ــيج غيني ــة خل ــن البحــري تغطــي منطق ــسيق األم ــسيات لتن ــتنادا إىل اجلن اس

  ؛ملنظمة البحرية الدوليةا املبادرات القائمة، كتلك اليت تنفذ برعاية
قـدمي الـدعم إىل دول املنطقـة ومنظماهتـا بغيـة            الشركاء الدوليني على ت   يشجع    - ٨  

ــصدي    ــى الت ــدراهتا عل ــز ق ــسلح يف  ألتعزي ــسطو امل ــا،  يف البحــر  عمــال القرصــنة وال ــيج غيني خل
ذلــك قــدراهتا علــى تــسيري الــدوريات اإلقليميــة وعلــى إنــشاء وتــشغيل مراكــز مــشتركة    يف مبــا

ــادل املعلومــات، و   ــذ الفعــ علــى للتنــسيق ومراكــز مــشتركة لتب ــة  التنفي ال لالســتراتيجية اإلقليمي
  ؛إقرارها لدى

 عقــب وضــع حــشد املــوارددعــم اجلهــود الراميــة إىل إىل األمــني العــام يطلـب    - ٩  
 بالتـشاور  ، من أجل تقدمي العون الالزم لبناء القدرات الوطنية واإلقليميـة   االستراتيجية اإلقليمية 

  ملنطقة؛ واملنظمات من خارج اةليميقاإل نظماتاملدول والالوثيق مع 
خــالل  مــنبانتظــام،  جملــس األمــن عطِلــُيإىل األمــني العــام أن يطلــب كــذلك   - ١٠  

مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا ومكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا، علـى                    
 مـؤمتر   بـشأن حالة القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا، مبا يف ذلـك التقـدم احملـرز                  

ه كـل مـن اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واجلماعـة                 رز وأي تقـدم حيـ     شترك املـ  القمة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا وجلنة خليج غينيا يف وضـع اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة أعمـال                  

  ؛البحر القرصنة والسطو املسلح يف
  .إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر   - ١١  
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	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 أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، وعلى سائر الأنشطة البحرية،
	وإذ يؤكد احترامه لسيادة دول خليج غينيا والدول المجاورة ولسلامتها الإقليمية،
	وإذ يؤكد كذلك أن أحكام هذا القرار لا تسري إلا في ما يتعلق بالحالة في خليج غينيا،
	وإدراكاً منه للحاجة الملحة إلى وضع واعتماد تدابير فعالة وعملية لمواجهة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا،
	وإذ يشدد على أهمية الاستفادة من المبادرات القائمة على الصعيد الوطني وفي المنطقة وخارجها من أجل تعزيز الأمن والسلامة البحريين في خليج غينيا،
	وإذ يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بالفعل دول في المنطقة ومنظمات إقليمية منها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ولجنة خليج غينيا والمنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، من أجل تعزيز الأمن والسلامة البحريين في خليج غينيا،
	وإذ يلاحظ الهيكل المشترك والشامل للأمن البحري الذي أقامته الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل مواجهة القرصنة في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، بما في ذلك الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس السلام والأمن التابع لهذه الجماعة في شباط/فبراير 2008، وإنشاء المركز الإقليمي للأمن البحري في وسط أفريقيا في بوانت نوار، الكونغو، وكذلك مراكز التنسيق المتعددة الجنسيات الموجودة في المنطقة،
	وإذ يلاحظ كذلك الخطوات التحضيرية التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل وضع نهج للأمن البحري من خلال استراتيجية متكاملة للأمن البحري وخطة بحرية متكاملة،
	وإذ يشير إلى أهمية اعتماد نهج شامل بقيادة بلدان المنطقة لمواجهة خطر أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا والأسباب الكامنة وراءها،
	وإذ يشير أيضاً إلى ضرورة تقديم المساعدة الدولية كجزء من استراتيجية شاملة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية لمساعدة الدول في المنطقة في جهودها للتصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا،
	وإذ يشدد على أن تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي أمرٌ ضروري لوضع استراتيجية شاملة من أجل مواجهة خطر القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، وذلك بهدف منع هذه الأنشطة الإجرامية واعتراضها وضمان مقاضاة الأشخاص الضالعين في أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر ومعاقبة من أدينوا بها، مع المراعاة الواجبة للقواعد المعترف بها دولياً ومبادئ القانون الدولي،
	وإذ يؤكد مجدداً أن دول المنطقة لها دور قيادي يتعين عليها الاضطلاع به في التصدي للخطر الذي تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها، وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات في المنطقة، وشركائها،
	وإذ يرحب بمساهمات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية دعماً للجهود الوطنية والإقليمية الجارية لتأمين المناطق الساحلية لخليج غينيا وإجراء عمليات بحرية، بما في ذلك الدوريات المشتركة التي تقوم بها جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية بنن قبالة سواحل بنن، ويرحب أيضا بتقديم مساهمات أخرى بناء على الطلب،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء الأخطار الجسيمة التي تتهدد السلام والاستقرار الدوليين في شتى مناطق العالم، ولا سيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بسبب الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والقرصنة والسطو المسلح في البحر،
	وإذ يؤكد التزامه التام بتعزيز صون السلام والاستقرار في منطقة خليج غينيا،
	1 - يرحب بتقرير بعثة التقييم المعنية بأعمال القرصنة في خليج غينيا، التي أوفدها الأمين العام إلى المنطقة في الفترة من 7 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛
	2 - يشجع السلطات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين على النظر في تنفيذ توصيات بعثة التقييم، حسب الاقتضاء؛
	3 - يشدد على المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق دول خليج غينيا في مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، ويحثها في هذا السياق على السعي، من خلال الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ولجنة خليج غينيا، إلى عقد مؤتمر القمة المشترك لدول خليج غينيا المعتـزم تنظيمه لوضع استراتيجية إقليمية لمكافحة القرصنة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛
	4 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، من خلال مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، يد المساعدة قدر الإمكان للدول والمنظمات دون الإقليمية في تنظيم مؤتمر القمة المشترك، على نحو ما أشـير إليه في القرار 2018 (2011)؛
	5 - يحث دول منطقة خليج غينيا على اتخاذ إجراءات سريعة، على الصعيدين الوطني والإقليمي بدعم من المجتمع الدولي حيثما تسنى ذلك، وبناء على اتفاق بينها، من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للأمن البحري، بما في ذلك لوضع إطار قانوني من أجل منع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر وقمعها ومقاضاة الأشخاص الضالعين في تلك الجرائم ومعاقبة من أدينوا بها، ويشجع التعاون الإقليمي في هذا الصدد؛
	6 - يشجع بنن ونيجيريا على أن تواصلا تسيير دورياتهما المشتركة إلى ما بعد آذار/مارس 2012، مع استمرار بلدان خليج غينيا في العمل على بناء قدراتها على القيام منفردة بتأمين سواحلها، ويشجع أيضاً الشركاء الدوليين على النظر في توفير دعم في هذا الصدد، عند الحاجة وبقدر الإمكان؛
	7 - يشجع دول خليج غينيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا على إنشاء وتشغيل مراكز أقاليمية ومتعددة الجنسيات لتنسيق الأمن البحري تغطي منطقة خليج غينيا بأسرها، وذلك استنادا إلى المبادرات القائمة، كتلك التي تنفذ برعاية المنظمة البحرية الدولية؛
	8 - يشجع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم إلى دول المنطقة ومنظماتها بغية تعزيز قدراتها على التصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، بما في ذلك قدراتها على تسيير الدوريات الإقليمية وعلى إنشاء وتشغيل مراكز مشتركة للتنسيق ومراكز مشتركة لتبادل المعلومات، وعلى التنفيذ الفعال للاستراتيجية الإقليمية لدى إقرارها؛
	9 - يطلب إلى الأمين العام دعم الجهود الرامية إلى حشد الموارد عقب وضع الاستراتيجية الإقليمية من أجل تقديم العون اللازم لبناء القدرات الوطنية والإقليمية، بالتشاور الوثيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات من خارج المنطقة؛
	10 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يُطلِع مجلس الأمن بانتظام، من خلال مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، على حالة القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن مؤتمر القمة المشترك وأي تقدم يحرزه كل من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا في وضع استراتيجية شاملة لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر؛
	11 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

