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*1619685*  

 (2016) 2316القرار   
 تشـــران ال/ـــ    9املعقـــ يفة    7805الـــاخت ا ـــاا جملـــس األمـــن    ل ـــت    

 2016 ن فمرب
  

 ،جملس األمن إّن 
 1814إىل قــرارات  ال  بقــة املتعلقة ب حل لـة   الص م ل، وخب صـة القـرارا     إذ يشـــري 

( 2008) 1846( و 2008) 1844( و 2008) 1838( و 2008) 1816( و 2008)
 1976( و 2010) 1950( و 2010) 1918( و 2009) 1897( و 2008) 1851 و
(، 2013) 2125 ( و2012) 2077( و 2011) 2020( و 2011) 2015( و 2011)
املـــــــ ر   (S/PRST/2010/16)( وإىل بيـــــــ   ر ي ـــــــ  2015) 2246( و 2014) 2184و 
 ،2012تشران ال/   ن فمرب  19( امل ر  S/PRST/2012/24و ) 2010آب أغ طس  25

(، املقـد  وفقـ  للطلـل الـ اريف   القـرار      S/2016/843بتقرار األمني العـ   )  وإذ يرحب 
(، عن تنفيا ذلك القرار وعن احل لة فيم  اتعلق ب لقرصـنة وال ـط  امل ـل       2015) 2246

 البحر قب لة س احل الص م ل،
احترام  ل ي يفة الص م ل وسالمت  اإلقليمية واستقالل  ال ي سـ    وإذ يؤكد من جديد 

قــ  ال ـي يفاة وفقــ  للقـ ن يل الــدوت فيمـ  اتصــل بـ مل اريف الطبيعيــة     ووحدتـ ، واشــمل ذلـك حق   
 ال اقعة قب لة س احل ، مب  فيه  مص  د األمس ك،

ــ وق واملن مــ   والقطــ       وإذ يالحــ   أيل اجلهــ يف املشــترلة الــا تبــا   الــدول واملن
ىل اخنفـ    إالبحرخت والقط   اخل ص ومرالز الفكر واجملتمع املد  ملك فحة القرصنة قـد أيفت   

 ذ ال يــلا إو، 2011ُمطَّــريف   عــديف ت مــ   القراصــنة وعمليــ   ا عتطــ   منــا عــ          
شكل  جتديف ظه ر أعم ل القرصنة وال ـط  امل ـل  الـا سـ ر        اا  ورا قلق شداد إزاء م  

ــ يل         ــة ب ــرعة وأم ــة اإلن ــ نية إىل الصــ م ل واملنطق ــ   إاصــ ل املع ن ــد لعملي ــن  دا البحــر م

http://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2010/16
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/24
http://undocs.org/ar/S/2016/843
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ول المة البح رة وغريتم من األشخ ص وللمالحـة الدوليـة وسـالمة الطـرب البحراـة      وفع لية، 
 الت  راة، ولل فن األعرى، مب    ذلك سفن الصيد الع ملة وفق  للق ن يل الدوت،

أيل القـ ن يل الـدوت، علـل النحـ  الـاخت ُت  تـدا اتف قيـة         وإذ يؤكد من جديد كـلك   
(، حيـديف  “ا تف قيـة ”) 1982ل ن يل األول يفا ـمرب   10األمم املتحدة لق ن يل البح ر امل رعة 

اإلوــ ر القــ ن   ال ا ــل التطبيــق علــل األنشــطة الــدا رة   اكيطــ  ، مبــ    ذلــك مك فحــة    
 القرصنة وال ط  امل ل    البحر،

ضــرورة التحقيــق لــيس فقــت مــع املشــتب  فــيهم املقبــ   علــيهم   عــر   وإذ يــد   
ُاحــرت  علــل عمليــ   القرصــنة أو اقــ   عمــدا  بتي ــريت ،     البحــر، وإ ــ  أاعــ  مــع لــل مــن  

وحم لمتــهم، مبــن فــيهم الشخصــي   الر ي ــية   الشــبك   اإل راميــة العــ لعة   أعمــ ل         
القرصــنة،  ــن اق مــ يل بــ لتخطيت  ــاا ا  مــ   أو تن يمهــ  أو تي ــريت  أو س الــه  بصــ رة  

قلقـ  إزاء اإلفـراع عـن أشـخ ص مشـتب        اإلعراب عـن  وإذ يكر مشروعة أو التربُّ  منه ،  غري
  ارتك هبم أعمـ ل قرصـنة يفويل م/ـ  م أمـ   العدالـة، وإذ ا لـد مـن  داـد أيل عـد  حم لمـة           
األشخ ص امل  ولني عن أعمـ ل القرصـنة وال ـط  امل ـل    البحـر قب لـة سـ احل الصـ م ل         

 ُاق ت   ه يف مك فحة القرصنة،
لقدرا  والتشـراع   ال ونيـة الكفيلـة بتي ـري     بقلق أيل استمرار حمدويفاة اوإذ يالح   
األشـخ ص املشـتب    أ ـم قراصـنة بعـد القـبم علـيهم اعيـق ا ـ ذ إ ـراءا             وحم لمة اعتق ل

قراصـنة  الإىل اإلفـراع عـن    اـ يفخت يفولية أل/ر ريفع  للقراصنة قب لة س احل الصـ م ل، وتـ  مـ     
أيفلــة ل فيــة لــدعم مق ضــ  م،   يفويل م/ــ  م أمــ   العدالــة، بظــم الن ــر عمــ  إذا ل نــ  تنــ ك  

اعيد التأليد علل أن  سشي  مع األحك   املتعلقة بقمع القرصـنة مـن اتف قيـة قـ ن يل البحـ ر،       وإذ
 1988تنص اتف قية قمـع األعمـ ل غـري املشـروعة امل  هـة ضـد سـالمة املالحـة البحراـة لعـ             

ــة القعــ        ــ   ال  ا ــ ل، وإاب ــك األعم ــرا  بت ــرع تل ــ   األو ــل أيل تق ــ ل ت ــليم  عل  ية، وقب
األشخ ص امل  ولني أو املشتب    أ م م  ول يل عن ا ستيالء علل سـفن أو ال ـيطرة عليهـ     

 ب لق ة أو ب لتهداد ب ستعم ل الق ة أو بأخت شكل آعر من أشك ل الترتيل،
أيل امل  ولية الر ي ية عن مك فحة القرصنة وال ط  امل ل    البحـر قب لـة    يؤكد وإذ 

م ل تقــع علــل عــ تق ال ــلط   الصــ م لية، وإذ االحــت الطلبــ   املتعــديفة الــا  ســ احل الصــ 
قدمته  ال لط   الص م لية من أ ل احلصـ ل علـل امل ـ عدة الدوليـة ملك فحـة القرصـنة قب لـة        

 القـ  م مـن   امل  هـة ، 2016تشران األول ألت بر  24، مب    ذلك الرس لة امل رعة ه س احل
فيهـ  عـن تقـدار     يعـر  للص م ل لدى األمـم املتحـدة والـا     الدا مة ع/ةالب   ب لني بة ب ألعم ل

ال لط   الص م لية جمللس األمن ملـ  اقدمـ  مـن م ـ عدة، وعـن اسـتعدايفت  للن ـر   إمك نيـة         
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العمـل مـع الـدول األعـرى واملن مـ   اإلقليميـة ملك فحـة القرصـنة وال ـط  امل ـل    البحـر            
  إىل الـدول األععـ ء واملن مـ   الدوليـة يفعـم حك مـة       فيهـ  ويطلـب قب لة س احل الصـ م ل،  

الص م ل ا حت يفاـة    ه يفتـ  الراميـة إىل التصـدخت لصـيد األمسـ ك غـري املشـرو  وغـري املبلـ            
ــرار        ــد أحكــ   الق ــتمس جتدا ــه  ا قتصــ يفاة اخل لصــة، وال ــن م   منطقت ــري امل ــ  وغ  2246عن

 ( ملدة ااين عشر شهرا إض فية،2015)
ــدورة    مب وإذ يرحــب  ــة والشــرل ء اإلقليمــيني   ال ــة الصــ م ل ا حت يفا شــ رلة حك م

الـا استعـ فته     ،الع مة الت سعة عشرة لفراق ا تص ل املعين ب لقرصـنة قب لـة سـ احل الصـ م ل    
 ،2016حزارايل ا ني   3 إىلأا ر م ا   31من  الفترةسيشيل   فكت را ، سيشيل،   

اــق ا تصــ ل وفرقــة العمــل املعنيــة بننفــ ذ القــ ن يل  العمــل الــاخت اقــ   بــ  فر وإذ ُيقــد   
ــ ء        ــق الع مــل املعــين ببن ــ  الفرا ــاخت اقــ   ب ــيهم، والعمــل ال لتي ــري حم لمــة القراصــنة املشــتب  ف
ــة       ــة والبحرا ــ ء القــدرا  القعــ  ية واجلن  ي ــ بع لفراــق ا تصــ ل لتن ــيق  هــ يف بن القــدرا  الت

 فعل،لتمكني يفول املنطقة من التصدخت للقرصنة بص رة أ
ب لتم ال الـاخت اقدمـ  الصـندوب ا سـت م   لـدعم مبـ يفرا  الـدول الـا          وإذ يرحب 

( هبـد  تعزاـز القـدرة اإلقليميـة     ا سـت م   تك ف  القرصنة قب لة س احل الص م ل )الصندوب 
علل حم لمـة األشـخ ص املشـتب    أ ـم قراصـنة وسـ ن املـدانني منـهم وفقـ  للقـ ن يل الـدوت            

ــق،   ــ م     وإذ يالحــ حلقــ ب اإلن ــ يل ال ا ــل التطبي مــع التقــدار امل ــ عدة الــا اقــدمه  برن
واجلرميــة، وإذ اعقــد  مك فحــة اجلــرا م البحراــة التــ بع ملكتــل األمــم املتحــدة املعــين ب ملخــدرا 

 العز  علل م اصلة اجله يف املباولة لعم يل حم سبة القراصنة،
عمليـــة يفر  ”الت بعــــة لالحتــــ يف األورو ، و “ عمليــــة أولنطـــ ”جبهــــ يف  وإذ يشيــــد 
الت بعـة للقـ ا    “ 151ق ة املهـ   املشـترلة   ”الت بعة ملن مة حلف مش ل األول  ، و “ اكيت

نشطة مك فحة القرصنة الا اعطلع هب  ا حت يف األفراق  يفاعل الصـ م ل  البحراة املشترلة، وبأ
واألنشطة البحراة الا تعطلع هب  اجلم عة اإل   ية لل ن ب األفراق ، وجبه يف الدول األعـرى  
الا تتصر  بصـفته  ال ونيـة ب لتعـ ويل مـع ال ـلط   الصـ م لية وفيمـ  بينـه ، لقمـع القرصـنة           

ــا تعــرب  ــة ال ــفن ال ــة ســ احل الصــ م ل،    ومح ا ــ ا ال اقعــة قب ل ــ يفل  وإذ يرحــباملي ــ يفرة تب مبب
املعل م   وتن يق العملي  ، وب جله يف الا تبا   فرايفى البلدايل، ومـن بينـه  ا حتـ يف الروسـ      

 حبراـة ومجه راة إارايل اإلسالمية ومجه راة ل را  والصني وا نـد والي بـ يل، الـا تنشـر بع/ـ        
 نطقة،ملك فحة القرصنة   امل
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 ه يف يفول الَعلم    ذت  تدابري ت م  لل ـفن الـا حتمـل علمهـ  وتعـرب       وإذ يالح  
املنطقة الب لظة اخلط رة بأيل حتمل علل متنه  مف رز حلم اة ال فن وأفرايف أمـن م ـلحني متع قـد    

شرل   ع صـة، وت ـم  ملـ  رخت ال ـفن الـاان افعـل يل ا ـ ذ ترتيبـ   تتعـمن           مع عليهم
الــدول   ال قــ  نف ــ  علــل تن ــيم تــاا األنشــطة وفقــ      حيــ التــدابري، وإذ اســتخدا  تــاا 

 للق ن يل الدوت ال ا ل التطبيق،
ــأمني والنقــل البحــرخت نــ  اللــاايل حيــديفايل املنطقــة الب لظــة      وإذ يالحــ   أيل قطــ ع  الت

 ،2015اخلط رة وُاعيِّن يل حدويفت ، وأن  ُأعيد تعيني حدويفت    ل ن يل األول يفا مرب 
بــ جله يف الراميــة إىل بنــ ء القــدرا    املنطقــة الــا تبــا   عمليــة مدونــة     يرحــبوإذ  

 يب يت لق اعد ال ل ك الا س    املن مة البحراة الدولية، والصندوب ا سـت م  ، وب ألنشـطة   
ــ ء       ــ ر بع/تــ  لبن ــ يف األورو    إو ــ  ا حت ــا اعــطلع هب ــة القــريل     ال ــة   منطق ــدرا  البحرا الق

الا تعمل مع احلك مة ا حت يفاة الص م لية علل تعزاـز ن ـ   العدالـة اجلن  يـة اخلـ ص      األفراق ، 
بعــرورة أيل تن ــق مجيــع املن مــ   الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة فيمــ  بينــه  وأيل   وإذ يســّل هبــ ، 

 تتع ويل مع بععه  بعع  علل حن  ت  ،
ه يف الـا تبـا   املن مـة    مع التقدار اجل وإذ يالح إنش ء ق ة خلفر ال  احل،  وإذ يؤيد 

البحراة الدولية وقط   النقل البحرخت من أ ل وضـع وحتـدا  الت  يهـ   وأفعـل املم رسـ        
اإليفاراة والت صي   مل  عدة ال فن علل منع وقمع ت م   القرصنة قب لـة سـ احل الصـ م ل،    

ل ضـمن املنطقـة   تـزا   زاء ذا  الصلة مـن اكـيت ا نـدخت الـا      مب    ذلك   علي  عديل، واأل
العمل الاخت تقـ   بـ  املن مـة البحراـة الدوليـة وفراـق ا تصـ ل املعـين          وإذ ُيقد  الع لية املخ ور، 

 هـ يف املن مـة الدوليـة لت حيـد      وإذ يالحـ  ب لقرصنة قب لـة سـ احل الصـ م ل   تـاا الصـديف،      
املق ايس، الا وضع  مع اري للتدرال والترعيص   تاا اجمل ل لف  دة شـرل   األمـن البحـرخت    
اخل صة عند ت فريت  ألفرايف أمن م لحني متع قد عليهم معه  ليك ن ا علل منت ال فن   املن وق 

القــدرا  البحراــة   منطقــة  بنــ ء الب لظــة اخلطــ رة، وإذ ارحــل لــالك ببع/ــة ا حتــ يف األورو  ل
 ،البحرخت األمن جم ل  القريل األفراق ، الا تعمل علل تط ار قدرا  الص م ل 

علل أنية م اصلة تعزاز مجع األيفلة علل أعم ل القرصـنة وال ـط  امل ـل      وإذ يشدد 
ــه  إىل ال ــلط   املختصــة،      ــ  وإح لت ــة ســ احل الصــ م ل وحف ه  وإذ يرحــب  البحــر قب ل

جله يف الا تبا   ح لي  املن مة البحراة الدولية واملن مة الدولية للشـروة اجلن  يـة وجمم عـ      ب 
قطــ   النقــل البحــرخت ل ضــع ت  يهــ   للبحــ رة بشــأيل حفــت م ــر  اجلرميــة عقــل أعمــ ل    

ــة       وإذ يالحــ القرصــنة،  ــة لكف ل ــدع وى اجلن  ي ــة   ال ــ رة مــن تقــدع األيفل ــة سكــني البحت أني
 ع  ية ألعم ل القرصنة،املالحقة الق
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بـأيل شـبك   القرصـنة   تـزال تعتمـد علـل اعتطـ   األشـخ ص          كـلك   وإذ ُيسلِّ  
واحت ــ ز الرتــ  ن مل ــ عد   علــل إوــ يف التم اــل الــالز  لشــراء األســلحة وا تــااب جمنــدان     

 وإذ يرحـب وم اصلة أنشطته  العملي تية،    اهديف سالمة وأمن املدنيني واقيد تدفق الت ـ رة،  
ب جله يف الدولية الرامية إىل تن يق عمل اكققني واملدعني الع مني عن وراق فرقـة العمـل املعنيـة    
بننفـــ ذ القـــ ن يل وغريتـــ  وإىل مجـــع املعل مـــ   وتب يف ـــ  هبـــد  إحبـــ   عمليـــ   القرصـــنة،   

ليـة  جت دت  ق عـدة البي نـ   الع مليـة املتعلقـة ب لقرصـنة البحراـة، الـا أنشـأ   املن مـة الدو          لم 
بــ جله يف امل ــتمرة الراميــة إىل مك فحــة القرصــنة واجلرميــة    وإذ حيــيع مل ــ للشــروة اجلن  يــة، 

املن مة عرب ال ونية الا ابا   املرلز اإلقليم  لت ميع املعل مـ   ا سـتخب راة وإنفـ ذ القـ ن يل     
 من أ ل ال المة واألمن   البحر، الاخت ت تعيف  سيشيل،

يفانــــة الدولــــية ألعمــــ ل ا عتطـــ   واحت ـ ز الرتـ  ن،       اإل وإذ يؤكد مــن جديـــد  
 وإذ يــدينمبــ    ذلــك اجلــرا م املنصــ ص عليهــ    ا تف قيــة الدوليــة ملن تعــة أعــا الرتــ  ن،   

بشدة استمرار   رسة احت  ز الرت  ن علل أادخت القراصنة الن شطني قب لة سـ احل الصـ م ل،   
ــر  ــ  الشــداد إزاء ال   وإذ يع ــن قلق ــر،     ع ــ  ن   األ س ــ  الرت ــا ا ا هه ــرو  الالإن ــ نية ال  

إىل اإلفـراع الفـ رخت عـن     وإذ يـدم  وإيفرال  من  لألار ال ليب الـاخت ُاخلففـ  ذلـك   ُأسـرتم،     
إىل أنية التع ويل بني الدول األععـ ء بشـأيل م ـألة احت ـ ز الرتـ  ن       وإذ يشريمجيع الرت  ن، 

 احت  ز الرت  ن، وحم لمة القراصنة املشتب    ضل عهم  
علل مـ  تقـ   بـ  تيانيـ  وسيشـيل ولينيـ  وم راشـي   مـن  هـ يف ك لمـة            وإذ يثين 

مـع التقـدار امل ـ عدة     وإذ يالحـ  األشخ ص املشـتب    أ ـم قراصـنة أمـ   حم لمهـ  ال ونيـة،       
ا  الا اقـدمه  برنـ م  مك فحـة اجلـرا م البحراـة التـ بع ملكتـل األمـم املتحـدة املعـين ب ملخـدر           

واجلرمية، والصندوب ا ست م  ، وغرين  من املن م   الدولية واجله   امل حنة، ب لتن ـيق مـع   
ــ  وم راشــي   ويفول أعــرى          ــ  والصــ م ل وليني ــ  ل يشــيل وتياني ــق ا تصــ ل، يفعم فرا
املنطقــة، فيمــ  تبالــ  مــن  هــ يف ك لمــة القراصــنة، مبــن فــيهم القــ  م يل علــل تي ــري أعمــ  م    

  الرب، أو س نهم   يفولة ا ل/ة بعـد حم لمتـهم   مكـ يل آعـر، مبـ  ات ـق والقـ ن يل        وس اله  
علـــل ضـــرورة أيل ت اصـــل الـــدول   وإذ يشـــددالـــدوت حلقـــ ب اإلن ـــ يل ال ا ـــل التطبيـــق،  

 واملن م   الدولية تعزاز اجله يف الدولية املباولة   تاا الصديف،
بينــه     الصــ م ل للتعــ ويل فيمــ  يــةيملقاإلوال ونيــة  ا ب ســتعدايف اإليفار وإذ يرحــب 

ومع الدول الا حت لم األشخ ص املشـتب    أ ـم قراصـنة لتت ـا إعـ يفة القراصـنة املـدانني إىل        
ــدوت ال ا ــل       ـــ يل ال ـــق والق نـ ـــ  ات ـ ـــن ء، مب ــ   من ســبة لنقــل ال  ـ الصــ م ل   ظــل ترتيب

بعــ يفة ســ ن ء مــدانني مــن   هوإذ ينــالتطبيــق، مبــ    ذلــك القــ ن يل الــدوت حلقــ ب اإلن ــ يل،  
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ــ يلسيشــيل إىل الصــ م ل    وا ــت ف يل  قعــ ء األحكــ   الصــ يفرة حبقهــم   الصــ م ل     ارغب
 شرو  ذلك،

بعمل جلنة تن يق األمن البحـرخت، ب صـفه  آليـة ت مـة لتبـ يفل املعل مـ  ،        وإذ يرحب 
اإليفارا  ال ونيـــة واإلقليميــة الصـــ م لية علــل ا ضـــطال  مب ــ ولية متزااـــدة عـــن     ويشــ   

 مب يفرا  مك فحة القرصنة،
بشأيل أنشطة الصـيد غـري القـ ن   وغـري      ال اريفةعن ب ل  قلق  إزاء التق رار وإذ يعر   

املعقـدة  العالقـة   وإذ يالحـ  املبل  عن  وغري املـن م   املنطقـة ا قتصـ يفاة اخل لصـة للصـ م ل،      
أيل الصـيد غـري القـ ن   وغـري املبلـ  عنـ  وغـري املـن م          يد  وإذ  بني تاا األنشطة والقرصنة،

   ا ــ تماكلــف الصــ م ل لــل ســنة مالاــني الــدو را  مــن اإلاــرايفا  املفقــ يفة وميكــن أيل  
 اجملتمع   اكلية ال  حلية، أوس    زعزعة ا ستقرار 

 ب من مة األغااة والزراعة املتعلق ب لتـدابري الـا   الص م ل إىل اتف انعم  يالح   وإذ 
 ،وغري املبل  عن  وغري املن م وريفعـ  والقعـ ء عليـ     الق ن  تتخات  يفولة املين ء ملنع الصيد غري 

املش راع الا تدعمه  من مة األغااة والزراعة ومكتل األمم املتحدة املعـين ب ملخـدرا     ويقد 
علـل ضـرورة أيل    ويشـدد واجلرمية هبد  تعزاز قدرة الصـ م ل علـل مك فحـة تـاا األنشـطة،      

تعمل الدول واملن م   الدولية علل زاـ يفة تك/يـف يفعمهـ  حلك مـة الصـ م ل ا حت يفاـة، بنـ ء        
  يفت  الرامية إىل النه   بقدرة الص م ل علل مك فحة تاا األنشطة،  علل ولبه ،    ه

اجلهـ يف امل ـتمرة الـا تبـا   حك مـة الصـ م ل ا حت يفاـة الراميـة اىل وضـع           وإذ يقد  
ن    ق ن   لت زاع تراعيص صـيد األمسـ ك، وإذ اشـ عه  علـل م اصـلة بـال اجلهـ يف   تـاا         

 املعم ر، بدعم من اجملتمع الدوت،
إىل تق رار األمني الع   الـا ت هـر مـدى عطـ رة القرصـنة وال ـط  امل ـل          ذ يشريوإ 

ــدة    ــة ســ احل الصــ م ل وتتعــمن إرشــ يفا  مفي ــق مــع القراصــنة      البحــر قب ل بشــأيل التحقي
 ك فحة القرصنة،ملوحم لمتهم، مب    ذلك بشأيل إنش ء حم لم متخصصة 

مكنــة مل ــ عدة البحــ رة الــاان علــل ضــرورة أيل تن ــر الــدول   ال ــبل امل وإذ يشــدد 
ــا           ــا اب ــ جله يف ال ــاا الصــديف ب ــ يل ضــحية للقراصــنة، وإذ ارحــل   ت ــم  ”اقع ــ م  يفع برن

وصندوب أسر ضـح ا  القرصـنة الـاخت ُأعلـن عـن إنشـ      ا تمـ   فراـق ا تصـ ل          “ الرت  ن
عـ يف م  من أ ل تقدع الدعم إىل الرت  ن عـالل فتـرة اإلفـراع عنـهم و     2014املعق يف   ع   

 إىل أوو  م، ولالك إىل ُأَسرتم و ال مدة احت  زتم لرت  ن،
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مب  أحرزا فراق ا تص ل ومكتل األمم املتحدة املعـين ب ملخـدرا  واجلرميـة     وإذ ُيسلِّ  
مــن تقــد    جمـــ ل اســتخدا  األيفوا  اإلعالميـــة للت عيــة بأعطــ ر القرصـــنة وإبــراز أفعـــل       

 اإل رامية،املم رس   للقع ء علل تاا ال  ترة 
اجلهــ يف الــا ابــا   املكتــل وبرنــ م  األمــم املتحــدة اإل ــ   ، والتم اــل   وإذ يالحــ  

ــ   املتحــدة،        ــة املتحــدة وال  ا ــ يف األورو  واململك ــت م   وا حت ــن الصــندوب ا س ــد  م املق
قيـق  واجله   امل حنة األعرى من أ ل إنش ء قدرة إقليمية   جم ت القع ء وإنف ذ القـ ن يل للتح 

مــع األشــخ ص املشــتب    أ ــم قراصــنة وإلقــ ء القــبم علــيهم وحم لمتــهم، وســ ن القراصــنة  
 املدانني مب  ات ق مع الق ن يل الدوت حلق ب اإلن  يل ال ا ل التطبيق،

مدونـة  يبـ يت لق اعـد ال ـل ك املتعلقـة بقمـع أعمـ ل القرصـنة          وإذ يض  يف امتبـ  ه  
 وإذ يشــري غــرب اكــيت ا نــدخت وعلــي  عــديل،     وال ــط  امل ــل  املرتكبــة ضــد ال ــفن      

مب  تبال  الدول امل ّقعـة   وإذ ين هعملي   مرالز تب يفل املعل م     اليمن وليني  وتياني ،  إىل
مــن  هــ يف مــن أ ــل وضــع األوــر التن يميــة والتشــراعية املال مــة ملك فحــة القرصــنة، وتعزاــز    

 املشب تة وحم لمة املشتب    أ م قراصنة، قدرا   علل حراسة مي ا املنطقة واعترا  ال فن
ــل أيل ال ــال  وا ســتقرار   الصــ م ل، وتعزاــز م س ــ   الدولــة،        وإذ يشــدد  عل

والتنمية ا قتص يفاة وا  تم عيـة، واحتـرا  حقـ ب اإلن ـ يل وسـي يفة القـ ن يل ع امـل ضـروراة         
حـر قب لـة سـ احل    لتهي ـة ال ـرو  للقعـ ء بشـكل يفا ـم علـل القرصـنة وال ـط  امل ـل    الب         

لالك علـل أيل إرسـ ء األمـن علـل املـدى الط اـل   الصـ م ل ات قـف          وإذ يشددالص م ل، 
تط ار ق ا  اجليش ال وين الصـ م ت والشـروة الصـ م لية     منال لط   الص م لية  سكنعلل 

 بشكل فع ل،
رخت ببي يل بـ يفان  وإعـاليل التعـ ويل البحـرخت اللـاان اعتمـدن  اجمللـس الـ زا         وإذ يرحب 

واللـاان يفعـ  فيهمـ  األععـ ء إىل      ،عشـر  اخل مسلرابطة بلدايل ح فة اكيت ا ندخت   ا تم ع  
يفعم وتعزاز التع ويل مل ا هة التحدا   البحراة، مبـ    ذلـك القرصـنة وا جتـ ر غـري املشـرو        

علــل مي/ــ ب رابطــة  2016تشــران األول ألتــ بر   ب ملخــدرا ، وارحــل بت قيــع الصــ م ل 
ــاخت اعــزز تعــ ويل      بلــدايل ح  ــ  إىل ععــ اة الرابطــة، األمــر ال ــدخت لالنعــم   رمسي ــة اكــيت ا ن ف

 الص م ل مع  ريان  بشأيل ال المة واألمن البحراني،
ب  رتب   ال ايق بني استمرار ح لة انعدا  ا سـتقرار   الصـ م ل وأعمـ ل     وإذ يسل  

اجملتمــع الـدوت ا ــ ذ   اصـل ا القرصـنة وال ـط  امل ــل  قب لـة سـ احل ، وإذ ا لــد ضـرورة أيل      
 تدابري ش ملة لقمع القرصنة وال ط  امل ل    البحر ومع جلة األسب ب الك منة وراءن ،  
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ــة ســ احل الصــ م ل      وإذ يقــر   أيل حــ ايفا القرصــنة وال ــط  امل ــل    البحــر قب ل
ونشــ   مج عــ   القراصــنة   الصــ م ل ميــ/اليل عــ مال مهمــ  افــ قم احل لــة   الصــ م ل الــا     

 املنطقة، تزال تشكل  دادا لل ال  واألمن الدوليني    
 مب  ل الفصل ال  بع من مي/ ب األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
إيفانت  وش ب  جلميع أعمـ ل القرصـنة وال ـط  امل ـل    البحـر       كر  تأكيدي - 1 

 قب لة س احل الص م ل؛
بــأيل القرصــنة  يســّل التح ــين   الــا  ــر    الصــ م ل،  يف حــي يالحــ  - 2 

ا ســتقرار   الصــ م ل بنيفعــ ل لميــ   لــبرية مــن األمــ ال النقداــة          انعــدا  ُتفــ قم ح لــة   
 جلرمية والف  يف؛املشروعة الا تظاخت ا غري

احل  ة إىل حترك ش مل من   نـل اجملتمـع الـدوت ملنـع وقمـع القرصـنة        يؤكد - 3 
 ومع جلة األسب ب الك منة وراءن ؛

أيل ال ــلط   الصــ م لية تــ  امل ــ ولة   املقــ   األول عــن مك فحــة     يؤكــد - 4 
 ن يل عفــر مبشــرو  قــ ويرحــبالقرصــنة وال ــط  امل ــل    البحــر قب لــة ســ احل الصــ م ل،  

الـا تنفـات  القـ ة    “ عمليـة أولنطـ   ”ال  احل الـاخت قدمتـ  ال ـلط   الصـ م لية، بـدعم مـن       
القــدرا  البحراــة اإلقليميــة    ورو  وبع/ــة ا حتــ يف األورو  لبنــ ء البحراــة الت بعــة لالحتــ يف األ

ــ ،      ــة الربملــ يل علي ــ زراء لطلــل م افق    ال ــلط وحيــ منطقــة القــريل األفراقــ ، إىل جملــس ال
ــ انني مك فحــة القرصــنة           ــن ق ــة شــ ملة م ــرار جمم ع ــل إق ــل عل ــل م اصــلة العم الصــ م لية عل
والقــ انني البحراــة يفويل مزاــد مــن التــأعري، وإنشــ ء قــ ا  أمــن ذا  أيفوار واعتص صــ           
واضحة إلنفـ ذ تـاا القـ انني وم اصـلة القيـ  ، بـدعم يفوت ح ـل ا قتعـ ء، بتنميـة قـدرا            

التحقيـق مـع األشــخ ص امل ـ ولني عـن ارتكـ ب أعمـ ل القرصــنة        لجمـ    اكـ لم الصـ م لية   
وال ط  امل ل ، مب    ذلك الشخصي   الر ي ية   الشـبك   اإل راميـة العـ لعة   أعمـ ل     

تي ريت  أو س الـه  بشـكل غـري     تن يمه  أو القرصنة،  ن اق م يل ب لتخطيت  اا ا  م   أو
 مشرو  أو التربت  منه ، وحم لمتهم؛

ت مــ    خيططــ يلضــرورة م اصــلة التحقيــق مــع األشــخ ص الــاان    يــد   - 5 
القراصــنة قب لــة ســ احل الصــ م ل أو ان م  ــ  أو مي ل  ــ  بصــ رة غــري مشــروعة أو اترحبــ يل   
منه ، وحم لمتهم، مبن فيهم الشخصي   الر ي ـية   الشـبك   اإل راميـة العـ لعة   أعمـ ل      

ب لتعــ ويل مــع املن مــ   الدوليــة املعنيــة، ب عتمــ يف      الــدول علــل أيل تقــ  ،    وحيــ القرصــنة، 
 تشراع   لت هيل حم لمة املشتب    قي مهم بأعم ل القرصنة قب لة س احل الص م ل؛
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ب ل ــلط   الصــ م لية أيل تعتــر  ســبيل القراصــنة، وأيل تكــ يل لــداه   يهيــب - 6 
ــد علــل حنــ  آمــن املمت      ــ   ت ــتطيع مــن عال ــ  أيل تعي ــرا  ســبيلهم آلي ــا  عنــد اعت لكــ   ال

احت زت  القراصنة، وأيل تق   ب لتحقيق معهم وحم لمتـهم، وأيل ت ـيتر يفوراـ   قب لـة سـ احل      
 الص م ل ملنع وقمع أعم ل القرصنة وال ط  امل ل    البحر؛

ب ل لط   الص م لية أيل تبال قصـ رى  هـدت  لتقـد  إىل العدالـة مـن       يهيب - 7 
تي ــريت   رصــنة وال ــط  امل ــل    البحــر أورا م القجلــا ــتخد  أراضــ  الصــ م ل للتخطــيت 

ارتك هبــ ، واهيـــل ب لــدول األععـــ ء أيل ت ـــ عد الصــ م ل، بنـــ ء علــل ولـــل ال ـــلط        أو
الص م لية ومع إعط ر األمني الع   بـالك، علـل تعزاـز القـدرا  البحراـة   الصـ م ل، مبـ           

مـال هبـاا الفقـرة مـع     ذلك قدرا  سلط   األق ليم، وا لد ضرورة ات  ب أخت تـدبري ُاتخـا ع  
 الق ن يل الدوت ال ا ل التطبيق، و  سيم  الق ن يل الدوت حلق ب اإلن  يل؛

ب لدول أيل تتع ويل أاع ، ح ل ا قتع ء،   م ـألة احت ـ ز الرتـ  ن     يهيب - 8 
 وحم لمة القراصنة املشتب    ضل عهم   احت  ز رت  ن؛

إىل اإلفراع الف رخت وغري املشرو  عن مجيـع البحـ رة الـاان حيت ـزتم      يدم  - 9 
القراصنة الص م لي يل لرت  ن، واهيل لالك ب ل لط   الص م لية ومجيع اجلهـ   املعنيـة أيل   

 تع عف  ه يفت  لتأمني اإلفراع عنهم ف را ويفويل أيل اصيبهم مكروا؛
مــرتكيب أعمـــ ل  مببــ يفرة ســلط   سيشــيل إنشـــ ء حمكمــة ملق ضــ ة       يرحــب  - 10 

 فيمـ  لالك بن    اك لمـ   الـا أ ر ـ  تـاا اككمـة       ويرحبالقرصنة واجلرا م البحراة، 
 قع ا  القرصنة؛ب اتعلق

بعرورة قي   الدول واملن م   الدولية واإلقليميـة والشـرل ء املن سـبني     يسّل  - 11 
اآلعران بتب يفل األيفلـة واملعل مـ   ألغـرا  إنفـ ذ قـ انني مك فحـة القرصـنة لعـم يل اك لمـة          
الن  زة لألشخ ص املشتب    أ م قراصنة وس ن القراصنة املـدانني منـهم، واعتقـ ل وحم لمـة     

لشــبك   اإل راميــة العــ لعة   أعمــ ل القرصــنة،  ــن اق مــ يل       الشخصــي   الر ي ــية   ا 
ب لتخطيت لعملي   القرصنة أو تن يمه  أو تي ريت  أو س اله  بص رة غري مشـروعة أو التـرب    

األفـرايف الـاان    أومنه ؛ وُابق  قيد ا ستعرا  إمك نية تطبيق  زاءا  م  هـة ضـد الكي نـ      
ــ   ــنة أو ان م  ـ ــروعة    خيططـــ يل لعمليـــ   القرصـ ــ رة غـــري مشـ ــ  بصـ ــرو   أو مي ل  ـ أو اي ـ

ــ اريف        أو ــ  الـ ــل النحـ ــزاءا  علـ ــة اجلـ ــ اري اإليفراع   ق  مـ ــت ف ا معـ ــه  إذا اسـ ــ يل منـ اترحبـ
جبميـع الـدول أيل تتعـ ويل تع ونـ  لـ مال مـع        ويهيـب  ،(2013) 2093من القـرار   43 الفقرة

عل م   بشأيل ا نتـه ل   اكتملـة   فراق الرصد املعين ب لص م ل وإراترا ، مب    ذلك تب يفل امل
 حل ر األسلحة أو ح ر الفحم؛
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جمديفا ب لدول واملن م   اإلقليمية الق يفرة علل أيل تش رك   مك فحـة   يهيب - 12 
القرصنة وال ط  امل ل    البحر قب لة س احل الص م ل بشكل عـ ص، أيل تفعـل ذلـك علـل     

ــدوت    ــة وأســلحة ووــ  را    حنــ  اتفــق مــع تــاا القــرار وأحكــ   القــ ن يل ال ، بنشــر ســفن حبرا
ع ــكراة، وتــ فري الق اعــد والــدعم الل   ــا لقــ ا  مك فحــة القرصــنة، واحت ــ ز الــزوارب  
وال فن واألسلحة وم  اتصل هب  من معدا  أعرى امل تخدمة، أو الا ا  ـد أسـ   معقـ ل    

ــة      ســ احل لالشــتب ا   اســتخدامه    ارتكــ ب أعمــ ل قرصــنة وســط  م ــل    البحــر قب ل
 الص م ل، والتصر  فيه ؛

أنية التن يق فيم  بني الدول واملن م   الدولية من أ ل ريف  أعمـ ل   يؤكد - 13 
القرصنة وال ط  امل ل    البحر قب لة س احل الص م ل، واشيد ب لعمل الاخت اقـ   بـ  فراـق    

ــة        ــة الدولي ــم ا تصــ ل مــن أ ــل تي ــري تــاا التن ــيق ب لتعــ ويل مــع املن مــة البحرا ويفول الَعَل
 وال لط   الص م لية، وحي  علل ا ستمرار   يفعم تاا اجله يف؛

الــدول األععــ ء علــل م اصــلة التعــ ويل مــع ال ــلط   الصــ م لية      يشــ   - 14 
مك فحة القرصنة وال ـط  امل ـل    البحـر، واالحـت الـدور األس سـ  لل ـلط   الصـ م لية         

أيل وـديف ملـدة    ويقـر  ر قب لـة سـ احل الصـ م ل،      التصدخت للقرصنة وال ط  امل ل    البحـ 
ااــين عشــر شــهرا أعــرى اعتبــ را مــن تــ رار ا ــ ذ تــاا القــرار األذونــ   الــا منحهــ  مب  ــل  

( للـدول واملن مـ   اإلقليميـة املتع ونـة مـع ال ـلط         2015) 2246مـن القـرار    14 الفقرة
سـ احل الصـ م ل الـا قـدم       الص م لية   مك فحة القرصنة وال ط  امل ل    البحـر قب لـة  
 ال لط   الص م لية إعط را م بق  بشأ   إىل األمني الع  ؛

أيل األذونــ   الــا  ــرى جتداــدت    تــاا القــرار   ت ــرخت إ  علــل    يؤكــد - 15 
ال ضــع   الصــ م ل و  ســس حقــ ب الــدول األععــ ء أو التزام  ــ  أو م ــ ولي    املقــررة         

  ذلك أخت حق ب أو التزام   تنص عليه  اتف قية قـ ن يل البحـ ر،    مب  ل الق ن يل الدوت، مب 
فيم  اتعلق بأخت وضع آعر، واشديف بصـفة ع صـة علـل أيل تـاا القـرار   ُاعتـرب ُمنشقـ    لقـ ن يل         

ــتن يفا      ــد تـــاا األذونـــ   اسـ ــ  أل جتداـ ــة إيفوت عـــر ؛ وا لـــد لـــالك أنـ ــ لة امل رعـ ىل الرسـ
 من م افقة ال لط   الص م لية؛الا تتع 2016تشران األول ألت بر  24

مـن القـرار    5أيل ح ر األسلحة املفرو  علل الص م ل مب  ل الفقرة  يقر  - 16 
ــرتني    1992) 733 ــل الفقـ ــيل مب  ـ ــن التفصـ ــد مـ ــديف مبزاـ ــاخت حتـ ــرار   2و  1( والـ ــن القـ مـ

،   ا ــرخت 2093مــن القــرار  38إىل  33(، وعــدتل مب  ــل الفقــرا  مــن 2002) 1425
األسلحة واملعدا  الع ـكراة أو تقـدع امل ـ عدة املقـرر قصـر اسـتخدامه         علل اإلمدايفا  من

علل الدول األعع ء واملن م   الدولية واملن م   اإلقليمية ويفويل اإلقليمية الـا تتخـا تـدابري    
 أعالا؛ 14وفق  للفقرة 
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ــمن      يطلـــب - 17  ــ  تعـ ــبة لكـ ــراءا  املن سـ ــا اإل ـ ــة أيل تتخـ ــدول املتع ونـ إىل الـ
حرمـ يل   14ي  علـل األنشـطة الـا تقـ   هبـ  وفقـ  لألذونـ   الـ اريفة   الفقـرة          اترتل عمل أ 

 سفن أخت يفولة ا ل/ة من حق املرور الربختء أو اإلعالل بالك احلق؛
ــب - 18  ــدول ال ــ حلية      يهي ــ ء وال ــم ويفول املين ــدول، وخب صــة يفول العَل ــع ال جبمي

 ــل  ومرتكب تــ ، والــدول والــدول الــا حيمــل  ن ــيته  ضــح ا  أعمــ ل القرصــنة وال ــط  امل 
األعرى الـا اكـ يل  ـ  و اـة   تـاا الصـديف مب  ـل القـ ن يل الـدوت والتشـراع   ال ونيـة،            

تتع ويل   إاب   ال  اة القع  ية، و  التحقيق مع مجيع األشخ ص امل ـ ولني عـن أعمـ ل     أيل
  الر ي ـية  القرصنة وال ط  امل ل  قب لة س احل الص م ل وحم لمتـهم، مبـن فـيهم الشخصـي     

  الشبك   اإل راميـة العـ لعة   أعمـ ل القرصـنة،  ـن اق مـ يل بـ لتخطيت  ـاا ا  مـ            
تن يمه  أو تي ريت  أو س اله  بشـكل غـري مشـرو  أو التـربت  منـه ، مبـ  ات ـق مـع أحكـ             أو

القــ ن يل الــدوت ال ا ــل التطبيــق، مبــ    ذلــك القــ ن يل الــدوت حلقــ ب اإلن ــ يل، وأيل تكفــل   
ع   مجيع القراصنة املَ لَّمني لل ـلط   القعـ  ية إل ـراءا  قعـ  ية، وأيل تبـال امل ـ عدة       ع

بطرب شىت منه  تقـدع العـ يل   ـ ذ الترتيبـ   الق ن نيـة والل   ـتية فيمـ  اتعلـق ب ألشـخ ص          
اخل ضعني ل  اته  وسيطر  ، م/ل العح ا  والشـه يف واألشـخ ص اكت ـزان نتي ـة العمليـ        

 هب  مب  ل تاا القرار؛املعطلع 
جبميع الدول جترع القرصنة   ق انينه  اكلية والن ـر بشـكل إوـ         يهيب - 19 

م ــألة حم لمــة األشــخ ص املشــتب    أ ــم قراصــنة الــاان ُالقــل علــيهم القــبم قب لــة ســ احل  
  ات ــق الصــ م ل والقــ  مني علــل تي ــري أعمــ  م وس الــه    الــرب وســ ن املــدانني منــهم، مبــ   
ابقـ    والق ن يل الدوت ال ا ل التطبيق، مب    ذلك الق ن يل الدوت حلق ب اإلن  يل، واقرر أيل
ك فحـة  ملتاا امل   ل قيد ا ستعرا ، مب    ذلك، ح ل ا قتع ء، إنش ء حم لم متخصصـة  

  القرصنة   الص م ل مبش رلٍة أو يفعٍم يفوليني لبريان أو لليهم ، علـل النحـ  املنصـ ص عليـ    
 (، واش ع فراق ا تص ل علل م اصلة من قش ت    تاا الصديف؛2011) 2015  القرار 
،   تــاا ال ــي ب، مب اصــلة برنــ م  مك فحــة اجلــرا م البحراــة التــ بع   يرحــب - 20 

ملكتل األمم املتحـدة املعـين ب ملخـدرا  واجلرميـة العمـل مـع ال ـلط     الصـ م ل و  يفول         
املشتب    ارتك هبم أعمـ ل قرصـنة وسـ ن املـدانني منـهم علـل حنـ         اجل ار علل لف لة حم لمة 

 اتفق مع الق ن يل الدوت، مب    ذلك الق ن يل الدوت حلق ب اإلن  يل؛
حك مة الص م ل ا حت يفاـة علـل ا نعـم   إىل اتف قيـة األمـم املتحـدة        يش   - 21 

 ـتهد  غ ـل األمـ ال وتي لـل     ملك فحة اجلرمية املن مة عرب ال ونية،   إو ر  ه يفت  الـا ت 
 الدعم امل ت الا تعتمد عليه  شبك   القرصنة   بق  ه ؛
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ــة      حيــ  - 22  ــه  اكلي ــدول علــل ا ــ ذ اإل ــراءا  املن ســبة مب  ــل ق انين ــع ال مجي
 الق  مة ملنع التم ال غري املشرو  ألعم ل القرصنة وغ ل الع  دا  املتأتية منه ؛

صـل، ب لتعـ ويل مـع املن مـة الدوليـة للشـروة اجلن  يـة        الدول علـل أيل ت ا  حي  - 23 
ومكتــل الشــروة األورو ، التحقيــق   أمــر الشــبك   اإل راميــة الدوليــة العــ لعة   أعمــ ل 

 عــن عمليــ   التم اــل والتي ــري  نيالقرصــنة قب لــة ســ احل الصــ م ل، واشــمل ذلــك امل ــ ول  
 املشروعة؛ غري

عـــل   أنشـــطة مك فحـــة القرصـــنة، مجيـــع الـــدول علـــل لف لــة أيل ترا  حيــ   - 24 
مـــن ا ســـتظالل، مبـــ  فيـــ   واألوفـــ لســـيم  األنشـــطة الرباـــة، احل  ـــة إىل مح اـــة الن ـــ ء   و 

 اجلن  ؛ ا ستظالل
مجيع الدول علل تب يفل املعل م   مع املن مة الدوليـة للشـروة اجلن  يـة،     حي  - 25 

عـــن وراـــق القنـــ ا  املن ســـبة، بظـــر  اســـتخدامه    ق عـــدة البي نـــ   الع مليـــة املتعلقـــة          
 البحراة؛ ب لقرصنة
مب  ن   الصندوب ا ست م   ومدونة  يب يت لق اعـد ال ـل ك املم لـة     يشيد - 26 

سـ اء أل نـ  مـن     ،الدوليـة، وحيـ  اجلهـ   الف علـة املتعـررة مـن القرصـنة        من املن مة البحراة
 فيهم ؛ الدول أو من غري الدول، وب ألعص أوس   النقل البحرخت الدوت، علل أيل ت هم

الـــدول األوـــرا    اتف قيـــة قـــ ن يل البحـــ ر واتف قيـــة قمـــع األعمـــ ل    حيـــ  - 27 
، علـل أيل تنفـا تنفيـاا لـ مال التزام  ـ         املشروعة امل  هة ضـد سـالمة املالحـة البحراـة     غري

تاا الشأيل مب  ل ت تني ا تفـ قيتني وأحكـ   القـ ن يل الـدوت العـر  وأيل تتعـ ويل مـع مكتـل         
األمم املتحدة املعين ب ملخدرا  واجلرمية واملن مة البحراـة الدوليـة والـدول واملن مـ   الدوليـة      

 لمـة األشـخ ص املشـتب    ارتكـ هبم أعمـ ل      األعرى علل بن ء القدرة القع  ية للن ـ     حم 
 قرصنة وسط  م ل    البحر قب لة س احل الص م ل؛

ب لت صي   واإلرش يفا  املقدمة من املن مة البحراـة الدوليـة بشـأيل منـع      ينّ ه - 28 
أعم ل القرصنة وال ط  امل ل    البحر وقمعه ؛ وحي  الدول علل أيل ت اصل، ب لتع ويل مـع  

البحرخت والتأمني، ومع املن مة البحراة الدولية، تط ار وتنفيا أفعـل املم رسـ      قط ع  النقل
واإلرش يفا  الا انبظـ  اتب عهـ  عنـد التعـر    مـ   أو عنـد املالحـة   امليـ ا ال اقعـة قب لـة           
س احل الص م ل من أ ل تف يفخت ا  م   وجتنبه  والتصدخت   ، وحي  لالك الـدول علـل   

عـرباء   وراهـ    سـفنه  وم/ـ ل م اونيهـ ، ح ـل ا قتعـ ء، لتحقيقـ         إت حة إمك نية إععـ  
األيفلــة اجلن  يــة،   أول مينــ ء من ســل تبلظــ  ال ــفينة مب شــرة بعــد تعرضــه  لعمــل مــن أعمــ ل  

 القرصنة أو ال ط  امل ل    البحر أو للشرو    ذلك العمل، أو بعد اإلفراع عنهم ؛
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علـل م اصـلة الن ـر   إمك نيـة وضـع تـدابري       يفول العَلم ويفول املينـ ء   يش   - 29 
لل ــالمة واألمــن علــل مــنت ال ــفن، مبــ    ذلــك، حي/مــ  اقتعــل األمــر، وضــع أن مــة بشــأيل   

شرل   ع صة علـل مـنت ال ـفن، هبـد  منـع       مع عليهماستخدا  أفرايف أمن م لحني متع قد 
ة جتـرخت    وقمع أعمـ ل القرصـنة قب لـة سـ احل الصـ م ل، وذلـك مـن عـالل عمليـة تشـ ورا          

 حم فل منه  املن مة البحراة الدولية واملن مة الدولية لت حيد املق ايس؛
املن مــة البحراــة الدوليــة إىل م اصــلة إســه م       هــ يف منــع وقمــع    يــدم  - 30 

أعم ل القرصنة وال ط  امل ل  ضد ال فن، ب لتن يق علل و   اخلصـ ص مـع املكتـل املعـين     
  األغااـة العـ مل  وقطـ   النقـل البحـرخت ومجيـع األوـرا  املعنيـة         ب ملخدرا  واجلرميـة وبرنـ م  

األعرى، واقر بدور املن مة البحراة الدولية فيم  اتعلق ب ستخدا  أفرايف األمن امل لحني الـاان  
 شرل   ع صة ليك ن ا علل منت ال فن   املن وق الب لظة اخلط رة؛ مع عليهمورخت التع قد 

اصـ ل امل ـ عدا  املقدمـة مـن برنـ م  األغااـة العـ مل         أنيـة لف لـة إ   يالح  - 31 
بشكل آمن عن وراق البحر، وارحل ب لعمل الاخت اعطلع ب  ح لي  لل من برنـ م  األغااـة   

الـا تنفـات  القـ ة البحراـة الت بعـة لالحتـ يف األورو ، ويفول الَعَلـم        “ عمليـة أولنطـ   ”العـ مل  و  
 لل منت سفن برن م  األغااة الع مل ؛فيم  اتعلق ب ستخدا  مف رز مح اة ال فن ع

إىل الدول واملن مـ   اإلقليميـة املتع ونـة مـع ال ـلط   الصـ م لية أيل        يطلب - 32 
تبل  جملس األمن واألمني الع     غع يل ت عة أشهر مب  ُأحرز مـن تقـد    ا ـ ذ اإل ـراءا      

إىل مجيـع الـدول الـا     أعـالا واطلـل لـالك    14  إو ر   رسة األذون   املخ لة   الفقـرة  
ــة ســ احل الصــ م ل،   مك فحــة         ــين ب لقرصــنة قب ل ــق ا تصــ ل املع ــن عــالل فرا ت ــ تم، م
القرصنة قب لة س احل الص م ل، مب  فيهـ  الصـ م ل ويفول أعـرى   املنطقـة، أيل تقـد  تقـ رار       

أعمـ ل     غع يل املهلة ذا   عـن  ه يفتـ  إلابـ   ال  اـة القعـ  ية والتعـ ويل   التحقيـق         
 القرصنة وحم لمة مرتكبيه ؛

إىل األمــني العــ   أيل اقــد  إىل جملــس األمــن،   غعــ يل أحــد عشــر      يطلــب - 33 
شهرا من ا  ذ تاا القرار، تقرارا عن تنفياا وعن احل لة فيم  اتعلق ب لقرصنة وال ـط  امل ـل    

   البحر قب لة س احل الص م ل؛
اســتعرا  ال ضــع والن ــر، ح ــل ا قتعــ ء،   جتداــد   مــن امتلامــ  يعــر  - 34 

 أعالا ملديف إض فية، بن ء علل ولل ال لطة الص م لية؛ 14األذون   املنص ص عليه    الفقرة 
 أيل ابق  امل ألة قيد ن را. يقر  - 35 

 


