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*1464606*  

 (4182) 4812القرار   
 4182تشرين الثاين/نوفمرب  84، املعقودة يف 9017الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 إىل قــــراراته الساـقــــت املتعلقــت ـايفالـــت يف الخبــومال، اراتــت القــرارا        ريـــــإذ يش 
 8121 ا (4111) 8122( ا 4111) 8101( ا 4111) 8181( ا 4111) 8182

 (4181) 8781 ا (4181) 8781 ا (4117) 8179 ا (4111) 8188ا  (4111)
 4848 ا (4184) 4199 ا (4188) 4141 ا (4188) 4188 ا (4188) 8791 ا
ــه ) 4180) ــاين ر يســــ ــ ر  S/PRST/2010/16(، اإىل ـيــــ ــ س  48( املــــ  4181آب/أغســــ
 ،4184تشرين الثاين/نوفمرب  87( امل ر  S/PRST/2012/24) ا

 (، املقـد  افقـا لل لـل الـوارد يف القـرار     S/2014/740ـتقرير األمني العـا  )  وإذ يرحب 
ك القرار اعن ايفالت فيما يتعلق ـالقرتـنت االسـ و املسـل  يف    ، عن تنفيذ ذل(4180) 4848

 البحر قبالت سواحل الخبومال،
احترامه لسيادة الخبومال اسالمته اإلقليميت ااستقالله السياسـ    وإذ يؤكد من جديد 

ال بيعيــت ــاملوارد  ااحدتـه، ايشــمل ذلـك حقوقــه السـياديت افقــا للقـانوم الــدا  فيمـا يتخبــل      
 سواحله، مبا فيها مخبا د األمساك،الواقعت قبالت 

ــاوق ااملن مــا  االق ــا      وإذ يالحــ   ــذ ا الــدال ااملن أم اجلهــود املشــترلت الــا تب
البحري االق ا  اخلاص امرالز الفكر ااجملتمع املدين ملكافحت القرتنت قـد أد  إىل اففـا    

يسـااره   زالوإذ ال يـ  ،4188حاد يف عدد هجما  القراتنت اعمليا  االخت اف منذ عـا   
قلـق دـديد إءام مـا تشـكله أعمـال القرتـنت االســ و املسـل  الـا حـارن يف البحـر مـن  ديــد            
مســتمر لعمليــا  إيخبــال املعونــت اإلنســانيت إىل الخبــومال ااملن قــت ـســرعت اأمــام افعاليــت،         
السالمت البحارة اغريهم من األدخاص اللمالحت الداليت اسالمت ال ـر  البحريـت التجاريـت،    

http://undocs.org/ar/S/PRST/2010/16
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/24
http://undocs.org/ar/S/2014/740
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ذلك ممارست أنش ت تيد السمك افقـا للقـانوم الـدا ، اإذ يسـااره     مبا يف سفن األخرى، الل
قلق دديد أيضـا إءام امتـداد ن ـا   ديـد القرتـنت إىل غـرب انـي  ا نـدي ااملنـاوق البحريـت           

 املتامخت له ااءدياد قدرا  القراتنت،
ل القرتــنت قبالــت إءام مــا يتــردد عــن افــرا  األوفــال يف أعمــا وإذ يعــرع  ــن ا  لــ  

النسـام االفتيـا  لالسـت الل اجلنســ  يف املنـاوق الـا يســي ر       اعـن تعــر   سـواحل الخبـومال  
 اعن إجبارهم على املشارلت يف أنش ت تدعم القرتنت، عليها القراتنت،

ضــرارة التحقيــق لــيس فقــ  مــع املشــتبه فــيهم املقبــو  علــيهم يف عــر   وإذ يــد   
ــن  ــ     ــع لــل م ــا أيضــا م ــا  القرتــنت أا يقــو  عمــدا ـتيســريها،    البحــر، اإ  ــى عملي ر  عل

يف أعمــال  الضــالعت  يف الشــبكا  اإلجراميــت  الشخخبــيا  الر يســيت  احمالمتــهم، مبــن فــيهم   
يقوموم ـالتخ ي   ذه ا جما  أا تن يمها أا تيسريها أا حويلها ـخبـورة غـري   ممن  ،القرتنت

ام اإلفـرا  عـن أدـخاص مشـتبه يف     إء وإذ يكر  اإل راع  ـن لل ـ   منها، الترـ  مشراعت أا 
ــت،    أم عــد  حمالمــت  وإذ يؤكــد مــن جديــد ارتكــا م أعمــال قرتــنت دام مثــو م أمــا  العدال

األدخاص املس الني عن أعمـال القرتـنت االسـ و املسـل  يف البحـر قبالـت سـواحل الخبـومال         
 يقو  جهود مكافحت القرتنت،

النحـو الـذي دسـده اتفاقيــت    أم القـانوم الــدا ، علـى    وإذ يؤكـد مـن جديـد كـ        
 ،  دد اإلوار القـانوين 8714لانوم األال/ديسمرب  81األمم املتحدة لقانوم البحار امل رخت 

يف اني ، مبا يف ذلك مكافحت القرتنت االس و املسـل   الدا رة على األنش ت  الواجل الت بيق
 يف البحر،
االس و املسل  يف البحـر قبالـت   أم املس اليت الر يسيت عن مكافحت القرتنت  وإذ يؤكد 

ال لبــا  املتعــددة الــا  وإذ يالحــ سـواحل الخبــومال تقــع علــى عــاتق السـل ا  الخبــوماليت،   
قدمتها السل ا  الخبوماليت من أجل ايفخبـول علـى املسـاعدة الداليـت ملكافحـت القرتـنت قبالـت        

الواردة مـن املمثـل    ،4182تشرين الثاين/نوفمرب  2سواحل البلد، مبا يف ذلك الرسالت امل رخت 
الدا م للخبومال لدى األمم املتحدة االـا يعـرب فيهـا عـن تقـدير السـل ا  الخبـوماليت جمللـس         
األمن ملا يقدمـه مـن مسـاعدة، اعـن اسـتعدادها للن ـر يف إمكانيـت العمـل مـع الـدال األخـرى            

ــت ســواحل الخبــو     ــت ملكافحــت القرتــنت االســ و املســل  يف البحــر قبال مال، ااملن مــا  اإلقليمي
 ملدة اثين عشر دهرا إضافيت،( 4180) 4848اي لل فيها دديد أحكا  القرار 

ــدارة     وإذ يرحــب  ــت االشــرلام اإلقليمــيني يف ال ــت الخبــومال االوادي مبشــارلت حكوم
العامت الساـعت عشرة لفريق االتخبـال املعـين ـالقرتـنت قبالـت سـواحل الخبـومال الـا استضـافتها         

 ،4182 تشرين األال/ألتوـريف اإلمارا  العرـيت املتحدة 
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القراتـنت املشـتبه فـيهم    حمالمـت  ـالعمل الذي يقو  ـه فريـق االتخبـال لتيسـري     وإذ ينوه 
لتبـادل املعلومـا    دا مـتني  إنفاذ القانوم ادـبكت اآليـت   معنيت ـاالتشجيع على إنشام فرقت عمل 

ـالعمـل الـذي    وإذ يرحـب ، ااألدلت ـني انققني اأعضـام النياــت العامـت، افقـا للقـانوم الـدا       
يقو  ـه الفريق العامل املعين ـبنام القدرا  التاـع لفريق االتخبال لتنسـيق جهـود ـنـام القـدرا      
ــن التخبــدي للقرتــنت ـخبــورة أفضــل،          ــت لــتمكني دال املن قــت م القضــا يت ااجلنا يــت االبحري

تـنت علـى الـرب    ارـالعمل الذي يض لع ـه الفريق العامل املعين ـتع يـل دـبكا  الق   يرحب وإذ
 فريق االتخبال من أجل تع يل التدفقا  املاليت غري املشراعت املرتب ت ـالقرتنت،لالتاـع 

سـتمماين لـدعم مبـادرا  الـدال الـا      ـالتمويل الـذي يقدمـه الخبـندا  اال    وإذ يرحب 
تكاف  القرتنت قبالت سواحل الخبومال  دف تعزيز القدرة اإلقليميـت علـى حمالمـت األدـخاص     

تبه يف أهنم قراتـنت اسـجن املـدانني منـهم افقـا للقـانوم الـدا  يفقـو  اإلنسـام الواجـل           املش
التـاـع  مكافحـت اجلـرا م البحريـت    مع التقدير املساعدة الا يقدمها ـرنامج وإذ يالح  الت بيق، 

على مواتلت اجلهـود املبذالـت    وإذ يع د ا عزمملكتل األمم املتحدة املعين ـاملخدرا  ااجلرميت، 
 لضمام حماسبت القراتنت،

اد األارايب، اعمليــت در  انــي   ـلالوــالتاـعـــت ت أَولن ــا ـعمليــجبهـــود  دـوإذ يشيــ 
(Ocean Shield) التاـعـت للقـوا     888املشـترلت  القـوة  ن مت حل  امـال األولسـ ، ا  التاـعت مل

لواليـا  املتحـدة   اسـفن ا ، االـا تتـوىل قياد ـا رهوريـت لوريـا ز نيوءيلنـدا       البحريت املشترلت
التاـعـت ملن مـت حلـ  امـال األولسـ ،       811االقـوة   888املكلفت ـالعمل مع القوة املشـترلت  

اـأنشــ ت مكافحــت القرتــنت الــا يضــ لع  ــا االوــاد األفريقــ  علــى الســواحل يف الخبــومال     
ــت للجماعــت اإل ا يــت للجنــوب األفريقــ ، اجبهــود      ااألنشــ ت الــا تضــ لع  ــا القــوا  البحري
الدال األخرى الا تتخبرف ـخبـفتها الوونيـت ـالتعـاام مـع السـل ا  الخبـوماليت افيمـا ـينـها،         

 وإذ يرحــبلقمــع القرتــنت ا ايــت الســفن الــا تعــرب امليــاه الواقعــت قبالــت ســواحل الخبــومال،    
مببــادرة الــوع  املشــترك اتفــادي التضــارب اـــاجلهود الــا تبــذ ا فــرادى البلــدام، امــن ـينــها   

إيــرام اإلســالميت ارهوريــت لوريــا االخبــني اا نــد االياـــام، الــا رهوريــت راســ  ااالوــاد ال
تنشر ـعثا  من القـوا  البحريـت ملكافحـت القرتـنت يف املن قـت، حسـبما ارد يف تقريـر األمـني         

 (،S/2014/740العا  )
اذها تداـري تسم  للسـفن الـا ومـل علمهـا اتعـرب      جهود دال الَعلم الخت وإذ يالح  

متعاقـد  املن قت البال ت اخل ورة ـأم ومل على متنها مفارء يفمايت السفن اأفراد أمـن مسـلحني   
الدال على تن يم هذه األنش ت افقـا للقـانوم الـدا      وإذ يشجعدرلا  خاتت، عليهم مع 

ــيل ال   ــ جري الســـفن ـتفضـ ــق االســـمال ملـ ــتخدا   الواجـــل الت بيـ ــا تتضـــمن اسـ ترتيبـــا  الـ
 التداـري، هذه

http://undocs.org/ar/S/2014/740
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ــق ـضــرارة إعــادة الن ــر يف حــداد      وإذ يالحــ   ــدال األعضــام املتعل ولــل ـعــد ال
املن قـــت البال ـــت اخل ـــورة ـ ريقـــت موضـــوعيت ادـــفافت تراعـــى فيهـــا حـــواد  القرتـــنت الـــا   

قـت البال ـت   أم ق ـا  التـأمني االنقـل البحـري هـو الـذي  ـدد املن         وإذ يالح ـالفعل،  اقعت
 اخل ورة ايعّرفها،

ـــاجلهود الراميــت إىل ـنــام القــدرا  يف املن قــت الــا تبــذ ا عمليــت مدانــت     وإذ يرحــب 
جيبويت لقواعد السلوك الا حو ا املن مت البحريت الداليت، االخبندا  االسـتمماين، اـاألنشـ ت   

ــار ـعث     ــاد األارايب يف إو ــا يضــ لع  ــا االو ــام ل تــهال ــدرا  بن ــت القــرم  يف البحريــت  الق من ق
(، الــا تعمــل مــع ايفكومــت االواديــت الخبــوماليت علــى تعزيــز ن ــا   EUCAP Nestorاألفريقــ  )

ـضــرارة أم تقــو  ريــع املن مــا  الداليــت ااإلقليميــت  وإذ يســل  العدالـت اجلنا يــت اخلــاص  ــا،  
 املعنيت ـالتعاام االتنسيق التامني،

اجلهــود الــا تبــذ ا  وإذ يالحــ  مــع ا ر ــديرحل، إنشــام قــوة خلفــر الســوا  وإذ يؤيــد 
املن مت البحريت الداليت اق ـا  النقـل البحـري مـن أجـل اضـع اوـديي التوجيهـا  اأفضـل          
ــت      ــت االتوتــيا  ملســاعدة الســفن علــى منــع اقمــع هجمــا  القرتــنت قبال املمارســا  اإلداري

ـالعمـل الـذي    وإذ ينـوه  سواحل الخبومال، مبا يف ذلك يف خليج عدم امن قت انـي  ا نـدي،  
يف هـذا   تقو  ـه املن مت البحريت الداليت افريق االتخبال املعين ـالقرتنت قبالت سواحل الخبومال

جهـود املن مـت الداليـت لتوحيـد املقـاييس، الـا اضـعت معـايري للتـدريل           يالح  وإذ، الخبدد
هــا ألفــراد أمــن  يف هــذا اجملــال لفا ــدة دــرلا  األمــن البحــري اخلاتــت عنــد توفري   ااالعتمــاد 

وإذ يرحـب  ليكونوا على منت السفن يف املناوق البال ت اخل ـورة،  عليهم معها مسلحني متعاقد 
ــ    ــت  كــ ــاد األارايب لـبعثــ ــام االوــ ــت   بنــ ــدرا  البحريــ ــ    يف القــ ــرم األفريقــ ــت القــ  من قــ

(EUCAP Nestor  الــا تعمــل علــى ت ــوير القــدرا  األمنيــت البحريــت ألعــا  البحــار التاـعــت ،) 
 للخبومال اجيبويت اتزنانيا اسيشيل،

أم استمرار حمداديت القدرا  االتشـريعا  الوونيـت الكفيلـت ـتيسـري      وإذ يالح  ب ل  
يعيــق اختــاذ احمالمتــهم األدــخاص املشــتبه يف أهنـم قراتــنت ـعــد القــبد علـيهم   الـتحف  علــى  

دي إىل اإلفـرا  عـن   إجراما  داليت ألثر ردعا للقراتنت قبالت سواحل الخبومال، اغالبا ما يـ  
ــدعم          ــت ل ــت لافي ــاك أدل ــت هن ــا إذا لان ــت، ـ ــد الن ــر عم ــا  العدال ــو م أم القراتــنت دام مث

مـن اتفاقيـت    ـقمـع القرتـنت  املتعلقـت  حكـا   األأنـه حشـيا مـع    على  يكر  ا رأكيد وإذمقاضا م، 
البحريـت   ، تنص اتفاقيت قمع األعمال غـري املشـراعت املوجهـت ضـد سـالمت املالحـت      قانوم البحار

، اقبـول  القضـا يت  على أم تقو  األوراف ـتجرمي تلـك األعمـال، اإثبـا  الواليـت     8711لعا  
تسليم األدخاص املس الني أا املشتبه يف أهنم مس الوم عن االستيالم على سـفن أا السـي رة   

 عليها ـالقوة أا ـالتهديد ـاستعمال القوة أا ـأي دكل آخر من أدكال الترهيل،
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على أمهيت مواتلت تعزيز رع األدلت على أعمال القرتـنت االسـ و املسـل      وإذ يشدد 
ــها إىل الســل ا  املختخبــت،       ــا اإحالت ــت ســواحل الخبــومال احف ه  وإذ يرحــبيف البحــر قبال

ـاجلهود الا تبذ ا حاليا املن مت البحريت الداليت ااملن مت الداليت للشـروت اجلنا يـت اجمموعـا     
توجيهــا  للبحــارة ـشــأم حفــ  مســرل اجلرميــت عقــل أعمــال   ق ــا  النقــل البحــري لوضــع  

ــت         ــت لكفال ــدعااى اجلنا ي ــت يف ال ــن تقــدمي األدل ــت حكــني البحــارة م القرتــنت، اإذ يالحــ  أمهي
 القرتنت،املالحقت القضا يت ألعمال 

ــأم دـبكا  القرتـنت ال تـزال تعتمـد علـى اخت ـاف األدـخاص          وإذ يسل  كـ     
إجياد التمويل الالء  لشرام األسلحت االتساب جمنـدين جـدد   على ملساعد ا  ااحتجاء الرها ن

 وإذ يرحـب امواتلت أنش تها العملياتيت، مما يهدد سالمت اأمن املدنيني ايقيد تدفق التجـارة،  
تنسيق عمل انققني اأعضـام النياــت العامـت عـن وريـق فرقـت العمـل        ـاجلهود الداليت الراميت إىل 

رـع املعلومـا  اتباد ـا  ـدف إحبـا  عمليـا  القرتـنت،        غريهـا اإىل  املعنيت ـإنفاذ القـانوم ا 
لما دسدها قاعـدة البيانـا  العامليـت املتعلقـت ـالقرتـنت البحريـت، الـا أنشـأ ا املن مـت الداليـت           

ااجلرميـت املن مـت عـرب    ــاجلهود الراميـت إىل مكافحـت القرتـنت      وإذ حييط  لمـ  للشروت اجلنا يت، 
ــت  اإنفــاذ القــانوم مــن أجــل  لتنســيق اجلهــود االســتخباريت  ا املرلــز اإلقليمــ  الــا يبــذ الووني

 السالمت ااألمن يف البحر الذي تستضيفه سيشيل،
اف ااحتجـاء الرهـا ن،   ـــ ال االخت ــــ يت ألعمــــ ت الدالــــ اإلدان دـــ ن جديــوإذ يؤكد م 

وإذ يــدين خــذ الرهــا ن، مبــا يف ذلــك اجلــرا م املنخبــوص عليهــا يف االتفاقيــت الداليــت ملناهضــت أ  
استمرار ممارست احتجاء الرها ن على أيدي القراتنت الناد ني قبالت سواحل الخبـومال،   بشدة

ــ  ا شــديد   ــا يواجههــا الرهــا ن يف األ ســر،     وإذ يعــرع  ــن لل  إءام ال ــراف الالإنســانيت ال
الفـوري عـن   إىل اإلفـرا    وإذ يـد و لألثر السـل  الـذي فلفـه ذلـك يف أمسـرهم،       وإد اك  من 

إىل أمهيت التعاام ـني الدال األعضـام ـشـأم مسـألت احتجـاء الرهـا ن       وإذ يشريريع الرها ن، 
 احمالمت القراتنت املشتبه يف ضلوعهم يف احتجاء الرها ن،

على مـا تقـو  ــه تزنانيـا اسيشـيل الينيـا اموريشـيون مـن جهـود نالمـت            وإذ يثين 
مع التقدير املساعدة الـا  وإذ يالح    حمالمها الوونيت، األدخاص املشتبه يف أهنم قراتنت أما

ــدمها ـرنــامج مكافحــت    ــاـع ملكتــل األمــم املتحــدة املعــين ـاملخــدرا       اجلــرا م البحريــت  يق الت
ااجلرميت، االخبندا  االستمماين، اغريمها من املن ما  الداليت ااجلها  املاحنت، ـالتنسـيق مـع   

ــا لسيشــيل اتزنانيــ    ــق االتخبــال، دعم ــا اموريشــيون ادال أخــرى يف    فري ا االخبــومال اليني
املن قــت، فيمــا تبذلــه مــن جهــود نالمــت القراتــنت، مبــن فــيهم القــا موم علــى تيســري أعمــا م    
احويلها يف الرب، أا سجنهم يف دالت ثالثت ـعـد حمالمتـهم يف مكـام آخـر، مبـا يتسـق االقـانوم        
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ـــ   ــام الواجـــل الت بيـــق، اإذ يشـــدد عل ــدال  الـــدا  يفقـــو  اإلنسـ ــل الـ ى ضـــرارة أم تواتـ
 ااملن ما  الداليت تعزيز اجلهود الداليت املبذالت يف هذا الخبدد،

يف الخبومال للتعاام فيمـا ـينـها   إدارا  املناوق الوونيت اة ـاستعداد اإلدار وإذ يرحب 
امع الدال الا والم األدخاص املشـتبه يف أهنـم قراتـنت لتتسـا إعـادة القراتـنت املـدانني إىل        

ــا  مناســبت لنقــل السج  الخبــ ـــومال يف ظــل ترتيب ـــ ـــا يتسـنام، مب ـــق االقانـ ــدا  الواجــل  ـ وم ال
ـعــودة ســجنام مــدانني مــن  وإذ ينــوهالت بيــق، مبــا يف ذلــك القــانوم الــدا  يفقــو  اإلنســام،  

ســتوفني سيشــيل إىل الخبــومال راغــبني يف قضــام األحكــا  الخبــادرة اقهــم يف الخبــومال ام       
 ذلك،لشرا  
( اللـذين ي هـرام مـدى    S/2012/50ا  S/2011/360إىل تقريري األمني العا  ) وإذ يشري 

ــت ســواحل الخبــومال ايتضــمنام إردــادا         خ ــورة القرتــنت االســ و املســل  يف البحــر قبال
، مبـا يف ذلـك ـشـأم إنشـام حمـالم متخخبخبـت       حمالمتـهم مـع القراتـنت ا   ـشـأم التحقيـق   مفيدة

 ملكافحت القرتنت،
علــى ضــرارة أم تن ــر الــدال يف الســبل املمكنــت ملســاعدة البحــارة الــذين  وإذ يشــدد 

ــوم ضــحيت للقراتــنت،    ــذا الخبــدد  وإذ يرحــبيقع ــذ ا    يف ه ــا يب ــاجلهود ال ــم  ”ـ ــامج دع ـرن
ت اجلديد الذي أمعلـن عـن إنشـا ه يف االجتمـا  األخـري      اتندا  أسر ضحايا القرتن“ الرها ن

تقــدمي الــدعم إىل الرهــا ن خــالل فتــرة اإلفــرا  عنــهم اعــود م إىل  لفريــق االتخبــال مــن أجــل 
 ،هم لرها نأاواهنم، الذلك إىل أسرهم ووال مدة احتجاء

ت مبا أحرءه فريق االتخبال امكتل األمم املتحدة املعـين ـاملخـدرا  ااجلرميـ    وإذ يسل  
مــن تقـــد  يف جمــال اســـتخدا  األداا  اإلعالميـــت للتوعيــت ـأخ ـــار القرتــنت اإــــراء أفضـــل     

 املمارسا  للقضام على هذه ال اهرة اإلجراميت،
كتـل املعـين ـاملخـدرا     املمع التقدير اجلهـود اجلاريـت الـا يبـذ ا     وإذ يالح  ك     

 جمــا  األمــن البحــري اإنفــاذ  الخبــومال يف ا ااجلرميــت دعمــا للجهــود الراميــت إىل تعزيــز قــدر 
كتل اـرنامج األمم املتحـدة اإل ـا   االتمويـل    املاجلهود الا يبذ ا اإذ يالح  أيضا القانوم، 

ــا  املتحــدة،         ــت املتحــدة االوالي ــتمماين ااالوــاد األارايب ااململك ــن الخبــندا  االس ــد  م املق
  القضام اإنفاذ القـانوم للتحقيـق   ااجلها  املاحنت األخرى من أجل إنشام قدرة إقليميت يف جما

مــع األدــخاص املشــتبه يف أهنــم قراتــنت اإلقــام القــبد علــيهم احمالمتــهم، اســجن القراتــنت  
 املدانني مبا يتسق مع القانوم الدا  يفقو  اإلنسام الواجل الت بيق،

http://undocs.org/ar/S/2011/360
http://undocs.org/ar/S/2012/50
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مدانـت جيبـويت لقواعـد السـلوك املتعلقـت ـقمـع أعمـال القرتـنت          وإذ يضع يف ا ربـ  ه  
إىل  وإذ يشــري و املســل  املرتكبــت ضــد الســفن يف غــرب انــي  ا نــدي اخلــيج عــدم،   االســ

عمليا  مرالز تبادل املعلوما  يف اليمن الينيا اتزنانيـا ااملرلـز اإلقليمـ  للتـدريل البحـري      
مبــا تبذلــه الــدال املوق عــت مــن جهــود مــن أجــل اضــع األوــر التن يميــت     ينــوهوإذ يف جيبــويت، 

مت ملكافحت القرتنت اتعزيز قدرا ا على حراست مياه املن قت ااعتـرا  السـفن   االتشريعيت املال 
 املشبوهت احمالمت املشتبه يف أهنم قراتنت،

ــى أم الســال  ااالســتقرار يف الخبــومال، اتعزيــز م سســا  الدالــت،        وإذ يشــدد  عل
ضـراريت  االتنميت االقتخباديت ااالجتماعيـت، ااحتـرا  حقـو  اإلنسـام اسـيادة القـانوم عوامـل        

لتهيمـت ال ـراف للقضـام ـشـكل دا ـم علــى القرتـنت االسـ و املسـل  يف البحـر قبالـت ســواحل           
ال ويـل يف الخبـومال يتوقـ      ملـدى علـى أم إرسـام األمـن علـى ا     وإذ يشدد ك   الخبومال، 

 على قيا  السل ا  الخبوماليت ـت وير قوا  األمن الووين الخبوماليت ـشكل فعال،
حافـت انـي  ا نـدي يف االجتمـا      ـلـدام  راـ ـت  ـأعمـال   ديروإذ حييط  لم  مع ا ر ـ  
اإلعـالم  تعزيـز األمـن االسـالمت البحـريني، ـسـبل منـها       ا ادفت إىل عشر جمللس اءرا ها، الراـع 

خيـارا  لتعزيـز التعـاام    سيواتـل استكشـاف   انـي  ا نـدي، الـذي    عن ايفوار الثـاين لبلـدام   
ــز   علــى مكافحــت القرتــنت، ـوســا ل تشــمل و   ســني ترتيبــا  تبــادل املعلومــا  البحريــت اتعزي

القيــا  جبهــود تكــوم مكم لــت راـ ــت علــى ال وإذ ُيشــج عالوونيــت، االقــوانني القــدرا  القانونيــت 
اإذ يرحــل ـ لـل الخبــومال   ،امنســقت معـه الـذي يضــ لع ــه فريــق االتخبـال    اجلــاري لعمـل  ل

االنضما  إىل الراـ ت ـاعتبار ذلك خ وة مهمت حنو إقامـت تعـاام اقليمـ  أاثـق يف جمـال األمـن       
 ،البحري اغري ذلك من املسا ل

أم استمرار عد  االستقرار يف الخبومال اأعمال القرتـنت االسـ و املسـل      وإذ يد   
ـينــهما، اإذ ي لــد ايفاجــت إىل مواتــلت  يف البحــر قبالــت ســواحلها متراـ ــام ال ميكــن الفخبــل   

التحرك الشامل من جانل اجملتمع الدا  لقمع القرتـنت االسـ و املسـل  يف البحـر االتخبـدي      
ايفاجـت إىل االضـ ال  جبهـود وويلـت األجـل امسـتدامت        وإذ يد  الكامنت اراممها،  لألسباب

 الخبومال،لقمع القرتنت اـايفاجت إىل  يمت فرص اقتخباديت لافيت ملواوين 
ــت ســواحل الخبــومال      وإذ ي ــر   أم حــواد  القرتــنت االســ و املســل  يف البحــر قبال

ــت يف الخبــومال الــا  انشــا  راعــا  القراتــنت يف الخبــومال ميــثالم عــامال مهمــا    يفــاقم ايفال
 املن قت، تزال تشكل  ديدا للسال  ااألمن الداليني يف ال

 مم املتحدة،مبوجل الفخبل الساـع من ميثا  األ وإذ يرصرف 
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إدانته ادجبه جلميع أعمـال القرتـنت االسـ و املسـل  يف البحـر       يكر  تأكيد - 8 
 قبالت سواحل الخبومال؛

ــأم اسـتمرار حالـت انعـدا  االسـتقرار يف الخبـومال هـو أحـد األسـباب           يسل   - 4 
 الا تكمن ارام مشكلت القرتنت اتسهم يف مشـكلت القرتـنت االسـ و املسـل  يف البحـر قبالـت      
سواحل الخبومال، يف حـني تـ دي القرتـنت ــدارها إىل تفـاقم حالـت عـد  االسـتقرار ـإدخـال          

 لميا  لبرية من األموال النقديت غري املشراعت الا ت ذي اجلرميت االفساد يف الخبومال؛
ــل    يؤكــد - 0  ــدا   ايفاجــت إىل وــرك دــامل مــن جان قمــع القرتــنت  لاجملتمــع ال

 ها؛ارامالكامنت امعاجلت األسباب 
مكافحــت هــ  املســ الت يف املقــا  األال عــن  لســل ا  الخبــوماليت أم ا يؤكــد - 2 

إىل علـى اجـه االسـتعجال    القرتنت االس و املسل  يف البحر قبالت سواحل الخبومال، اي لل 
السل ا  الخبوماليت أم تقو ، مبساعدة من األمني العا  اليانا  األمم املتحـدة املعنيـت، ــإقرار    

ن قوانني مكافحت القرتنت االقوانني البحريت دام مزيـد مـن التـأخري، اإنشـام     جمموعت داملت م
قــوا  أمــن ذا  أداار ااختخباتــا  ااضــحت إلنفــاذ هــذه القــوانني امواتــلت القيــا ، ـــدعم   
دا  حســل االقتضـــام، ـتنميـــت قـــدرا  انـــالم الخبــوماليت علـــى التحقيـــق مـــع األدـــخاص   

يف الشخخبـيا  الر يسـيت   ، مبـا يف ذلـك   س و املسل اال املس الني عن ارتكاب أعمال القرتنت
ــت الضــالعت يف أعمــال القرتــنت    ــالتخ ي   ــذه ا جمــا    ممــن  ،الشــبكا  اإلجرامي يقومــوم ـ

ــها      أا ــرـ  منـ ــرا  أا التـ ــري مشـ ــكل غـ ــها ـشـ ــريها أا حويلـ ــا أا تيسـ ــهمتن يمهـ ، ، احمالمتـ
يت اخلالخبــت جلمهوريــت إعــالم ر ــيس رهوريــت الخبــومال االواديــت للمن قــت االقتخبــاد ويالحــ 
 ؛4182حزيرام/يونيه  01يف االواديت الخبومال 
ــد   - 8  ــذين ميولــوم هجمــا         ي ــع األدــخاص ال ضــرارة مواتــلت التحقيــق م

القراتنت قبالت سواحل الخبومال أا ف  وم  ا أا ين موهنا أا ميولوهنـا ـخبـورة غـري مشـراعت     
يف الشبكا  اإلجراميـت الضـالعت   ر يسيت ال، احمالمتهم، مبن فيهم الشخخبيا  يتراوم منهاأا 

ــت،      وحيــ يف أعمــال القرتــنت،   ــت املعني ــو ، ـالتعــاام مــع املن مــا  الدالي ــى أم تق ــدال عل ال
 ـاعتماد تشريعا  لتسهيل حمالمت املشتبه يف قيامهم ـأعمال القرتنت قبالت سواحل الخبومال؛

تكــوم لــديها  ـالســل ا  الخبــوماليت أم تعتــر  ســبيل القراتــنت، اأميهيــب  - 1 
ــرا  ســبيلهم   ــد اعت ــا       عن ــا  ال ــن املتعلق ــى حنــو آم ــد عل ــا أم تعي ــن خال  ــا  تســت يع م آلي

ــو  ـــ    ــا القراتــنت، اأم تق ــم احتجزه ــهمالتحقيق معه ــا  يف امليــاه   أم ، ااحمالمت ــّير داري تس
 اإلقليميت قبالت سواحل الخبومال لقمع أعمال القرتنت االس و املسل  يف البحر؛
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ــن     ـالســل  يهيــب - 9  ــت م ــد  إىل العدال ــود لتق ــذل لــل اجله ا  الخبــوماليت أم تب
يســتخد  أراضــ  الخبــومال للتخ ــي  الرتكــاب جــرا م القرتــنت االســ و املســل  يف البحــر     

ــا،   أا ــبتيســريها أا ارتكا  ــل       ويهي ــى ول ــام عل ــدال األعضــام أم تســاعد الخبــومال، ـن ـال
القـدرا  البحريـت يف الخبـومال،    السل ا  الخبوماليت امع إخ ار األمـني العـا  ــذلك، لتعزيـز     

ضرارة اتسا  أي تدـري ُيتخذ عمال  ـذه الفقـرة    ويؤكد، املناوقمبا يف ذلك قدرا  سل ا  
 مع القانوم الدا  الواجل الت بيق، اال سيما القانوم الدا  يفقو  اإلنسام؛

ـالدال أم تتعاام أيضا، حسل االقتضام، يف مسـألت احتجـاء الرهـا ن     يهيب - 1 
 المت القراتنت املشتبه يف ضلوعهم يف احتجاء رها ن؛احم

إىل اإلفرا  الفوري اغري املشرا  عـن ريـع البحـارة الـذين  تجـزهم       يد و - 7 
القراتنت الخبوماليوم لرها ن، ايهيل لذلك ـالسل ا  الخبوماليت اريع اجلهـا  املعنيـت أم   

 مكراه؛ بهميتضاع  جهودها لتأمني اإلفرا  عنهم فورا ادام أم يخب
ـضرارة قيا  الـدال ااملن مـا  الداليـت ااإلقليميـت االشـرلام املعنـيني        يسل   - 81 

اآلخرين ـتبادل األدلـت ااملعلومـا  ألغـرا  إنفـاذ قـوانني مكافحـت القرتـنت لضـمام انالمـت          
توقيــ  لألدــخاص املشــتبه يف أهنــم قراتــنت اســجن القراتــنت املــدانني منــهم، اـ يــت   النــاجزة 

يف الشــــبكا  اإلجراميــــت الضـــالعت يف أعمــــال القرتــــنت،  الر يســـيت  الشخخبــــيا  احمالمـــت  
ــها ـخبــورة غــري       ممــن ــا أا تيســريها أا حويل ــا  القرتــنت أا تن يمه ــالتخ ي  لعملي ــوم ـ يقوم

ــرـ  مشــراعت أا  ــزاما       الت ــق ج ــت ت بي ــتعرا  إمكاني ــد االس ــ  قي ــها؛ اُيبق ــت من ضــد موجه
ــا  ا ــا   الكيان ــذين ف  ــوم لعملي ــراد ال ــا    األف ــا أا ييســراهنا أا ميولوهن القرتــنت أا ين موهن

علــى اجلــزاما  إذا اســتوفوا معــايري اإلدرا  يف قا مــت يتراــوم منــها  ـخبــورة غــري مشــراعت أا
ــوارد يف الفقــرة   ــدال أم تتعــاام   ويهيــب(؛ 4111) 8122مــن القــرار   1النحــو ال ــع ال جبمي

املعلومـا  ـشـأم   مـده ـ ـسـبل منـها   تعاانا لامال مع فريـق الرتـد املعـين ـالخبـومال اإريتريـا،      
 االنتهالا  انتملت يف ر األسلحت أا ح ر الفحم؛

ـشــكل أم تشــارك علــى ـالــدال ااملن مــا  اإلقليميــت القــادرة  يهيــب جمــددا - 88 
أم تفعـل ذلـك   يف مكافحت القرتنت االس و املسل  يف البحر قبالـت سـواحل الخبـومال،    خاص 

ا  القـانوم الـدا ، ـنشـر سـفن اريـت اأسـلحت اوـا را         مع هذا القرار اأحكـ على حنو يتفق 
عســكريت، اتــوفري القواعــد االــدعم اللوجســا لقــوا  مكافحــت القرتــنت، ااحتجــاء الــزاار   

أا الــا يوجــد أســان   -االســفن ااألســلحت امــا يتخبــل  ــا مــن معــدا  أخــرى املســتخدمت    
مســل  يف البحــر قبالــت يف ارتكــاب أعمــال قرتــنت اســ و  -اســتخدامها معقــول لالدــتباه يف 

 سواحل الخبومال، االتخبرف فيها؛
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أمهيت التنسيق فيما ـني الدال ااملن ما  الداليت من أجل رد  أعمـال   يؤكد - 84 
الذي يقو  ــه فريـق    ب  عمل ويشيدالقرتنت االس و املسل  يف البحر قبالت سواحل الخبومال، 
ــع املن     ــم   االتخبــال مــن أجــل تيســري هــذا التنســيق ـالتعــاام م ــت ادال العل ــت الدالي  مــت البحري

 على االستمرار يف دعم هذه اجلهود؛ وحي االسل ا  الخبوماليت، 
الــدال األعضــام علــى مواتــلت التعــاام مــع الســل ا  الخبــوماليت يف    يشــجع - 80 

مكافحت القرتنت االسـ و املسـل  يف البحـر، ايالحـ  الـدار األساسـ  للسـل ا  الخبـوماليت         
أم جيـدد ملـدة    وي ـر  س و املسل  يف البحـر قبالـت سـواحل الخبـومال،     يف التخبدي للقرتنت اال

اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار األذانا  الا منحها مبوجـل الفقـرة   أخرى اثين عشر دهرا 
( اجــددها مبوجــل 4111) 8188مــن القــرار  1( االفقــرة 4111) 8121مــن القــرار  81

مـن   7( االفقـرة  4181) 8781من القـرار   9( االفقرة 4117) 8179من القرار  9 الفقرة
مــن القــرار  84االفقــرة ( 4184) 4199مــن القــرار  84( االفقــرة 4188) 4141القــرار 
للدال ااملن مـا  اإلقليميـت املتعاانـت مـع السـل ا  الخبـوماليت يف مكافحـت        ( 4180) 4848

الخبـوماليت   السـل ا  قـدمت  القرتنت االسـ و املسـل  يف البحـر قبالـت سـواحل الخبـومال الـا        
 إخ ارا مسبقا ـشأهنا إىل األمني العا ؛

أم األذانــا  الــا جــرى دديــدها يف هــذا القــرار ال تســري إال علــى    يؤكــد - 82 
الوضــع يف الخبــومال اال حــس حقــو  الــدال األعضــام أا التزاما ــا أا مســ اليا ا املقــررة         

، اتفاقيـت قـانوم البحـار   عليها مبوجل القانوم الدا ، مبا يف ذلك أي حقو  أا التزاما  تنص 
يتعلق ـأي اضع آخر، ايشدد ـخبـفت خاتـت علـى أم هـذا القـرار ال ُيعتـرب منشاـما لقـانوم          فيما

ــ  الرســالت امل رخــت       ويؤكــد كــ    دا  عــريف؛  ــل تلق ــا  د دــدد إال عق ــذه األذان أم ه
 الا تتضمن موافقت السل ا  الخبوماليت؛ 4182تشرين الثاين/نوفمرب  2

مـن القـرار    8أم ح ر األسلحت املفرا  على الخبومال مبوجل الفقرة   ر ي - 88 
ــرتني    8774) 900 ــل الفقـ ــيل مبوجـ ــن التفخبـ ــد مـ ــدد مبزيـ ــذي وـ ــرار   4ا  8( االـ ــن القـ مـ
، ال يســري 4170مــن القــرار  01إىل  00الفقــرا  مــن (، اعــّدل مبوجــل 4114) 8248

املسـاعدة املقـرر قخبـر اسـتخدامها     على اإلمدادا  من األسلحت ااملعـدا  العسـكريت أا تقـدمي    
على الدال األعضام ااملن ما  الداليت ااملن ما  اإلقليميت ادام اإلقليميت الـا تتخـذ تـداـري    

 أعاله؛ 80افقا للفقرة 
ــمن      يطلـــب - 81  ــ  تضـ ــبت لكـ ــراما  املناسـ ــذ اإلجـ ــت أم تتخـ ــدال املتعاانـ إىل الـ

حرمـام   80ذانـا  الـواردة يف الفقـرة    يترتل عمليا علـى األنشـ ت الـا تقـو   ـا افقـا لأل       أال
 سفن أي دالت ثالثت من حق املرار الربيم أا اإلخالل ـذلك ايفق؛
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ــب - 89  ــدال الســاحليت       يهي ــام اال ــم ادال املين ــدال، اراتــت دال العَل ــع ال جبمي
االــدال الــا  مــل جنســيتها ضــحايا أعمــال القرتــنت االســ و املســل  امرتكبوهــا، االــدال  

وم  ا االيت يف هذا الخبدد مبوجـل القـانوم الـدا  االتشـريعا  الوونيـت، أم      األخرى الا يك
، ايف التحقيـق مـع ريـع األدـخاص املسـ الني عـن أعمـال        القضـا يت  تتعاام يف إثبـا  الواليـت  

الشخخبـيا  الر يسـيت   مبـن فـيهم   القرتنت االس و املسل  قبالت سواحل الخبومال احمالمتـهم،  
يقومـوم ــالتخ ي   ـذه ا جمـا      ممـن   ،لعت يف أعمـال القرتـنت  يف الشبكا  اإلجراميـت الضـا  

تن يمها أا تيسريها أا حويلها ـشـكل غـري مشـرا  أا التـرـ  منـها، مبـا يتسـق مـع أحكـا            أا
القــانوم الــدا  الواجــل الت بيــق، مبــا يف ذلــك القــانوم الــدا  يفقــو  اإلنســام، اأم تكفــل   

القضـا يت إلجـراما  قضـا يت، اأم تبـذل املسـاعدة      خضو  ريع القراتنت املسلَّمني للسـل ا   
ـ ر  دىت منها تقـدمي العـوم الختـاذ الترتيبـا  القانونيـت االلوجسـتيت فيمـا يتعلـق ـاألدـخاص          

، مثل الضحايا االشـهود ااألدـخاص انتجـزين نتيجـت العمليـا       سي ر ااخلاضعني لواليتها ا
 املض لع  ا مبوجل هذا القرار؛

الدال درمي القرتنت يف قوانينها انليت االن ـر ـشـكل إجيـايب يف     جبميع يهيب - 81 
مســألت حمالمــت األدــخاص املشــتبه يف أهنــم قراتــنت الــذين يلقــى القــبد علــيهم قبالــت ســواحل  
الخبــومال االقــا مني علــى تيســري أعمــا م احويلــها يف الــرب اســجن املــدانني منــهم، مبــا يتســق    

أم  ي ــر و، مبــا يف ذلــك القــانوم الــدا  يفقــو  اإلنســاماالقــانوم الــدا  الواجــل الت بيــق، 
يبق  هذه املسا ل قيـد االسـتعرا ، مبـا يف ذلـك، حسـل االقتضـام، إنشـام حمـالم متخخبخبـت          

لبريين، على النحـو املنخبـوص عليـه    ني ملكافحت القرتنت يف الخبومال مبشارلت ا/أا دعم دالي
 واتلت مناقشاته يف هذا الخبدد؛(، ايشجع فريق االتخبال على م4188) 4188يف القرار 
التــاـع اجلــرا م البحريــت ، يف هــذا الســيا ، مبواتــلت ـرنــامج مكافحــت  يرحــب - 87 

ملكتل األمـم املتحـدة املعـين ـاملخـدرا  ااجلرميـت العمـل مـع السـل ا  يف الخبـومال ايف دال          
 ريقـت تتفـق   املشتبه يف ارتكـا م أعمـال قرتـنت اسـجن املـدانني منـهم ـ      حمالمت اجلوار لكفالت 

 مع القانوم الدا ، مبا يف ذلك القانوم الدا  يفقو  اإلنسام؛
ــت      حيــ  - 41  ــها انلي ــدال علــى اختــاذ اإلجــراما  املناســبت مبوجــل قوانين ــع ال ري

 القا مت ملنع التمويل غري املشرا  ألعمال القرتنت اغسل العا دا  املتأتيت منها؛
 اام مـع املن مـت الداليـت للشـروت اجلنا يـت     ـالتعـ  ،الدال علـى أم تواتـل   حي  - 48 

 امكتــل الشــروت األارايب، التحقيــق يف أمــر الشــبكا  اإلجراميــت الداليــت الضــالعت يف أعمــال
القرتــنت قبالــت ســواحل الخبــومال، ايشــمل ذلــك املســ الني عــن عمليــا  التمويــل االتيســري    

 املشراعت؛ غري
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 ت مكافحـــت القرتـــنت، ريـــع الـــدال علـــى لفالـــت أم تراعـــى يف أنشـــ حيــ   - 44 
ــه   ســـيما األنشـــ ت الربيـــت،  اال ــام االفتيـــا  مـــن االســـت الل، مبـــا فيـ ايفاجـــت إىل  ايـــت النسـ

 ؛اجلنس  االست الل
ـاملن مت الداليت للشروت اجلنا يـت لقيامهـا ـتشـ يل قاعـدة ـيانـا  عامليـت        يشيد - 40 

سـواحل الخبـومال اتيسـر اضـع     املعلوما  املتعلقت ـالقرتـنت قبالـت   دمَّع فيها خاتت ـالقرتنت 
تزايـد  ريـع الـدال علـى     وحيـ  وليال  ميكن االستناد إليها الختاذ إجـراما  إنفـاذ القـانوم،    

، عــن وريــق القنــوا  املناســبت، ـ ــر  مبثــل هــذه املعلومــا  املن مــت الداليــت للشــروت اجلنا يــت
 استخدامها يف قاعدة البيانا ؛

ــامها  الخبــندا  االســتمما   يشــيد - 42  ين امدانــت جيبــويت لقواعــد الســلوك    مبس
مـن الـدال    املتضـررة مـن القرتـنت   الفاعلـت  اجلهـا    وحي املن مت البحريت الداليت، املمولت من 
 ، اـاألخص أاسا  النقل البحري الدا ، على أم تسهم فيهما؛اغري الدال
ااتفاقيــت قمــع األعمــال غــري اتفاقيــت قــانوم البحــار الــدال األوــراف يف  حيــ  - 48 

ملشراعت املوجهت ضد سـالمت املالحـت البحريـت، علـى أم تنفـذ تنفيـذا لـامال التزاما ـا يف هـذا          ا
الشأم مبوجل هاتني االتفاقيتني اأحكا  القانوم الدا  العـريف اأم تتعـاام مـع مكتـل األمـم      
ــت          ــا  الدالي ــدال ااملن م ــت اال ــت الدالي ــت البحري ــت ااملن م ــين ـاملخــدرا  ااجلرمي املتحــدة املع

خرى على ـنام القدرة القضا يت للنجـال يف حمالمـت األدـخاص املشـتبه يف ارتكـا م أعمـال       األ
 قرتنت اس و مسل  يف البحر قبالت سواحل الخبومال؛

ــت     حيــيط  لمــ  - 41  ــت الدالي ـالتوتــيا  ااإلردــادا  املقدمــت مــن املن مــت البحري
الـدال علـى أم تواتـل،     وحيـ  منع أعمال القرتنت االس و املسل  يف البحر اقمعهـا؛  ـشأم 

ـالتعــاام مــع ق ــاع  النقــل البحــري االتــأمني، امــع املن مــت البحريــت الداليــت، ت ــوير اتنفيــذ  
أفضل املمارسا  ااإلردـادا  الـا ينب ـ  اتباعهـا عنـد التعـر   جمـا  أا عنـد املالحـت يف          

 ـا، ا ـي    املياه الواقعت قبالت سواحل الخبومال من أجل تفـادي ا جمـا  ادنبـها االتخبـدي    
ــى جعــل    ــدال عل ــا ســفنها الــذلك ال ــت خــربام  للخضــو  لتحقيقــا   جــاهزي ن مواونيه مبعرف

تبل ــه الســفينت مبادــرة ـعــد تعرضــها مناســل نا يــت، حســل االقتضــام، يف أال مينــام اجل األدلــت
، أا ـعــد أا للشــرا  يف ذلــك العمــل القرتــنت أا الســ و املســل  يف البحــرلعمــل مــن أعمــال 

 ؛اإلفرا  عنهما
دال العَلم ادال املينـام علـى مواتـلت الن ـر يف إمكانيـت اضـع تـداـري         يشجع - 49 

، اضــع أن مــت ـشــأم حيثمــا اقتضــى األمــرللســالمت ااألمــن علــى مــنت الســفن، مبــا يف ذلــك،  
درلا  خاتت علـى مـنت السـفن،  ـدف منـع      متعاقد عليهم مع استخدا  أفراد أمن مسلحني 
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حل الخبـومال، اذلـك مـن خـالل عمليـت تشـااريت دــري يف       اقمـع أعمـال القرتـنت قبالـت سـوا     
 حمافل منها املن مت البحريت الداليت ااملن مت الداليت لتوحيد املقاييس؛

املن مــت البحريــت الداليــت إىل مواتــلت إســهاما ا يف جهــود منــع اقمــع    يــد و - 41 
كتـل املعـين   املمـع  على اجه اخلخبـوص  أعمال القرتنت االس و املسل  ضد السفن، ـالتنسيق 

ـاملخدرا  ااجلرميـت اـرنـامج األغذيـت العـامل  اق ـا  النقـل البحـري اريـع األوـراف املعنيـت           
ـــدار املن مــت البحريــت الداليــت فيمــا يتعلــق ـاســتخدا  أفــراد األمــن املســلحني   وي ــراألخــرى، 

 ؛درلا  خاتت ليكونوا على منت السفن يف املناوق البال ت اخل ورةاملتعاقد عليهم مع 
أمهيـت لفالـت إيخبـال املسـاعدا  املقدمـت مـن ـرنـامج األغذيـت العـامل            يالح  - 47 

ـالعمل الذي يض لع ـه حاليا لل من ـرنـامج األغذيـت    ويرحبـشكل آمن عن وريق البحر، 
مفـارء  ايـت   ــاعتالم  العامل  اعمليت أَولن ـا التاـعـت لالوـاد األارايب ادال الَعَلـم فيمـا يتعلـق       

 سفن ـرنامج األغذيت العامل ؛السفن منت 
 إىل الدال ااملن مـا  اإلقليميـت املتعاانـت مـع السـل ا  الخبـوماليت أم       يطلب - 01 

تبلغ جملس األمن ااألمني العا  يف غضوم تسعت أدهر مبا أمحرء مـن تقـد  يف اختـاذ اإلجـراما      
يـع الـدال الـا    أعـاله اي لـل لـذلك إىل ر    80يف إوار ممارست األذانا  املخولـت يف الفقـرة   

تساهم من خالل فريق االتخبال املعين ـالقرتنت قبالـت سـواحل الخبـومال يف مكافحـت القرتـنت      
ــد  تقــارير يف          ــت، أم تق ــا الخبــومال ادال أخــرى يف املن ق ــت ســواحل الخبــومال، مبــا فيه قبال

 االتعــاام يف التحقيــق يف أعمــال القرتــنتالقضــا يت ذا ــا عــن جهودهــا إلثبــا  الواليــت   املهلــت
 احمالمت مرتكبيها؛

 أحــد عشــر إىل األمــني العــا  أم يقــد  إىل جملــس األمــن، يف غضــوم     يطلــب - 08 
دــهرا مــن اختــاذ هــذا القــرار، تقريــرا عــن تنفيــذه اعــن ايفالــت يف مــا يتعلــق ـالقرتــنت االســ و  

 املسل  يف البحر قبالت سواحل الخبومال؛
قتضـام، يف دديـد   اسـتعرا  الوضـع االن ـر، حسـل اال      ـن ا رزامـ    يعرع - 04 

 الخبوماليت؛ تأعاله ملدد إضافيت، ـنام على ولل السل  80األذانا  املخولت يف الفقرة 
 إـقام املسألت قيد ن ره. ي ر  - 00 
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