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 2017 الثاين/ن فمرب
  

 ،إن جملس األمن   
 (2008) 1814إىل قــراراته السابقــة املتعلقـة حلاالــة ا المـلماو، صةااـة القـرارا   إذ  شذذذري 

 (2008)1851ص (2008) 1846ص  (2008) 1844ص  (2008) 1838ص  (2008) 1816ص 
 2015ص  (2011) 1976ص  (2010) 1950ص  (2010) 1918ص  (2009) 1897ص 
 2246ص  (2014) 2184ص  (2013) 2125ص  (2012) 2077ص  (2011) 2020ص  (2011)
 2010أغسطس  آب/ 25( املؤرخ S/PRST/2010/16صإىل بياَني رئيسه ) ،(2016) 2316ص  (2015)

 ،2012تشرين الثاَن/نلفمرب  19( املؤرخ S/PRST/2012/24ص )
(، املقـــــــد  صفقـــــــا للطلـــــــ  الـــــــلار  ا القـــــــرار S/2017/859بتقريـــــــر األمـــــــ  العـــــــا  ) وإذ  رحذذذذذذذ  
، عن تنفيذ ذلك القرار صعن ااالة فيما يتعلق حللقرانة صالسطل املسلح ا البحر قبالة (2016) 2316

 سلاحل الملماو،
ميـة صاسـتقتله السياسـو صصحدتـه، احرتامه لسيا ة المـلماو صسـتمته القليوإذ  ؤكد من  د د  

 صيشمل ذلك حقلقه السيا ية صفقا للقـانل  الـدصف فيمـا يتمـل حلملـلار  الطبيعيـة اللاقعـة قبالـة سـلاحله،  ـا
 فيها ممائد األمساك،

أ  اجلهل  املشرتكة اليت تبذهلا الدصو صاملنـاقق صاملنممـا  صالقطـال البحـرل صالقطـال وإذ  الحظ  
ر صاجملتمـــمل املـــدَن مل افحـــة القراـــنة قـــد أ َّ  اىل ادفـــاا م ط ـــر  ا عـــد    مـــا  اخلـــام صمراكـــ  الف ـــ

عــن القلــق حيــاو حــلا ة القراــنة ااديثــة  وإذ  عذذر ، 2011القرااــنة صعمليــا  اافتطــاع منــذ عــا  
، صإزاء ما يشـ له دـد   وهـلر أعمـاو القراـنة صالسـطل املسـلح الـيت  ـاري  2017اليت صقعت فتو عا  

بحـــر مـــن عديــــد لعمليـــا  إيمــــاو املعلنـــة النســـانية إىل المــــلماو صاملنطقـــة بســــرعة صأمـــا  صفعاليــــة، ا ال
صلســتمة البحـــارة صغـــأل م مـــن األةـــدام صللمتحـــة الدصليـــة صســـتمة الطـــر  البحريـــة الت اريـــة، صللســـفن 

بحريــة المــينية علــا القــلا  ال وإذ  ثذذيا ذلــك ســفن المــيد العاملــة صفقــا للقــانل  الــدصف،  األفــر ،  ــا
، صجنـل  العمليـا  المـيني  للقـائهم القـب  علـا  ت ـة OS-35صاهلندية لحباقها   لمـا علـا السـفينة 
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قرااــنة، صالقــلا  البحريــة المــينية صالقــلا  البحريــة التابعــة لتهــا  األصرصى ملنعهــا   لمــا علــا الســفينة 
علـا البلـدا  الـيت أصفـد  قـلا  إريـة إىل فلـيح عـد  صحـلا  وإذ  ثي كالك، “Al Heera”الت ارية 

 الملماو لثين ةب ا  القرانة عن تنفيذ أعماو قرانة،
 مــايل أاير/ 11النتي ــة الــيت  دــ  عنهــا مــؤ ر لنــد  بشــي  المــلماو الــذل ع قــد ا وإذ  ؤ ذذد  
 مية قدراعا األمنية البحرية، اها  الملماو بتنا ، صالت ا  اا لمة ااها ية صاللااي  األعضاء 2017

سَّـدت اتفاقيـة األمـم املتحـدة وإذ  ؤكد من  د د كالك   أ  القانل  الدصف، علا النحـل الـذل د 
، حيــد  القــار القــانلَن اللاجــ  “(ااتفاقيــة)” 1982كــانل  األصو/ يســمرب   10لقــانل  البحــار املؤرفــة 
 ا ذلك م افحة القرانة صالسطل املسلح ا البحر،ا احمليطا ،  ا  اليت درلالتطبيق علا األنشطة 

 ضــرصرة التحقيــق لــيس فقــت مــمل املشــتبه فــيهم املقبــلا علــيهم ا عــرا البحــر، صإ ــاوإذ  ذذدر   
ــــرَّا علـــــا عمليــــا  القراــــنة أص يقـــــل  عمــــدا  بتيســــأل ا، ص ـــــاكمتهم،  ــــن فـــــيهم  أيضــــا مــــمل كـــــل مــــن حي 

عة ا أعمــاو القراــنة، قــن يقلمــل  حللتدطــيت هلــذت الشدمــيا  الرئيســية ا الشــب ا  الجراميــة الضــال
العـراب عـن وإذ  كذرر اهل ما  أص تنميمها أص تيسأل ا أص  ليلها بملرة غـأل مشـرصعة أص الـرتب ح منهـا، 

قلقه إزاء الفـرا  عـن أةـدام مشـتبه ا ارت ـامم أعمـاو قراـنة  ص  مثـلهلم أمـا  العدالـة، صإذ يؤكـد مـن 
ألةدام املسؤصل  عن أعمـاو القراـنة صالسـطل املسـلح ا البحـر قبالـة سـلاحل جديد أ  عد   اكمة ا

 الملماو ي قلَّا جهل  م افحة القرانة،
بن ــــاا احملاكمــــا  الــــيت أ جريــــت فيمــــا يتعلــــق بقضــــااي القراــــنة ا بل ي ــــا صاهلنــــد وإذ  رحذذذذ   

القـدرا  صالتشـريعا   بقلـق أ  اسـتمرار  دص يـة وإذ  الحظصملريشيل  صسيشيل فتو السنة املاضـية، 
اللقنية ال فيلة بتيسأل اعتقاو ص اكمة األةـدام املشـتبه ا أ ـم قرااـنة بعـد القـب  علـيهم يعيـق ا ـاذ 
إجــراءا   صليــة أكثــر ر عــا للقرااــنة قبالــة ســلاحل المــلماو، ص ــل مــا يــؤ ل إىل الفــرا  ا العديــد مــن 

النمـــر عمـــا إذا كانـــت  نـــاك أ لـــة كافيـــة لـــدعم القضـــااي عـــن القرااـــنة  ص  مثـــلهلم أمـــا  العدالـــة، ب ـــ  
مقاضاعم، صإذ يعيد التيكيد علا أنه  شيا ممل األح ا  املتعلقة بقممل القرانة من اتفاقيـة قـانل  البحـار، 

 1988تـــــــني اتفاقيـــــــة قمـــــــمل األعمـــــــاو غـــــــأل املشـــــــرصعة امللجهـــــــة ضـــــــد ســـــــتمة املتحـــــــة البحريـــــــة لعـــــــا  
أ  تقــــل  األقــــراع بت ــــر، تلــــك األعمــــاو، صإ بــــا  اللايــــة  علــــا( “ســــتمة املتحــــة البحريــــة اتفاقيــــة”)

مســـؤصلل  عـــن ااســـتيتء علـــا ســـفن القضـــائية، صقبـــلو تســـليم األةـــدام املســـؤصل  أص املشـــتبه ا أ ـــم 
 السيطرة عليها حللقلة أص حللتهديد حلستعماو القلة أص أبل ة ل آفر من أة او الرت ي ، أص

عــن م افحــة القراــنة صالســطل املســلح ا البحــر قبالــة ســلاحل أ  املســؤصلية الرئيســية وإذ  ؤكذذد  
المـــلماو تقـــمل علـــا عـــاتق الســـلطا  المـــلمالية، صإذ يتحـــ  الطلبـــا  املتعـــد ة الـــيت قـــدمتها الســـلطا  
الملمالية من أجل ااملو علا املساعدة الدصلية مل افحـة القراـنة قبالـة سـلاحلها،  ـا ا ذلـك الرسـالة 

لبعثــة الدائمــة للمــلماو لــد  األمــم ل، امللجهــة مــن املمثــل الــدائم 2017/نلفمرب تشــرين الثــاَن 2املؤرفــة 
فيهــا عــن تقــدير الســلطا  المــلمالية جمللــس األمــن ملــا يقدمــه مــن مســاعدة، صعــن   عذذر املتحــدة صالــيت 

اســتعدا  ا للنمــر ا إم انيــة العمــل مــمل الــدصو األفــر  صاملنممــا  القليميــة مل افحــة القراــنة صالســطل 
ـــة ســـلاحل المـــلماو، صيطلـــ  فيهـــا إىل الـــدصو األعضـــاء صاملنممـــا  الدصليـــة  عـــم امل ســـلح ا البحـــر قبال

ح لمــة المــلماو ااها يــة ا جهل  ــا الراميــة إىل التمــدل لمــيد األمســاك غــأل املشــرصل صغــأل املبلــ  عنــه 
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ملــــدة  (2016) 2316دديــــد أح ــــا  القــــرار  و لذذذذ مسصغــــأل املــــنمم ا منطقتهــــا ااقتمــــا ية اخلالمــــة، 
 ،اإضافي ةهرا12

 شــاركة ح لمــة المــلماو ااها يــة صالشــركاء القليميــ  ا الــدصرة العامــة العشــرين وإذ  رحذذ   
إىل  5لفريــق ااتمــاو املعــين حللقراــنة قبالــة ســلاحل المــلماو، الــيت ع قــد  ا ملريشــيل  ا الفــرتة مــن 

 ، صةاركت ا استضافتها جلنة احمليت اهلندل برائسة مجهلرية سيشيل،2017 لز/يلليه  7
ر   العمل الذل يقل  به فريق ااتماو صفرقـة العمـل املعنيـة انفـاذ القـانل  لتيسـأل  اكمـة وإذ  ُقد ِّ

قليمو لتحديد األصللاي  القراانة املشتبه فيهم، صنلااي الفريق العامل املعين ببناء القدرا  علا المعيد ال
 القليمية صتنسيق أنشطة بناء القدرا  صاملسؤصليا  القليمية،

ـــدصو الـــيت ت ـــافح وإذ  رحذذذ    حللتمليـــل الـــذل يقدمـــه المـــندص  ااســـتاماَن لـــدعم مبـــا را  ال
القراــــنة قبالــــة ســــلاحل المــــلماو )المــــندص  ااســــتاماَن( مــــدع تع يــــ  القــــدرة القليميــــة علــــا  اكمــــة 

م املشــتبه ا أ ــم قرااــنة صســ ن املــدان  مــنهم صفقــا للقــانل  الــدصف اقــل  النســا  اللاجــ  األةــدا
ممل التقدير املساعدة اليت يقدمها برانمح م افحة اجلرائم البحرية التابمل مل ت  األمم  وإذ  الحظالتطبيق، 

 بذصلة لضما   اسبة القراانة،املتحدة املعين حلملددرا  صاجلرمية، صإذ يعقد الع   علا ملاالة اجلهل  امل
قلة ”التابعـة لتهـا  األصرصى، ص اليت تقل  ما القلة البحرية “ عمليـة أقلنطا”جبهـل  وإذ  شيذد  

التابعـــة للقـــلا  البحريـــة املشـــرتكة، صأبنشـــطة م افحـــة القراـــنة الـــيت يضـــطلمل مـــا “ 151املهـــا  املشـــرتكة 
البحريـة الـيت تضـطلمل مـا اجلماعـة ال ائيـة لل نـلب األفريقـو،  ااها  األفريقـو  افـل المـلماو صاألنشـطة

صجبهل  الدصو األفر  اليت تتمرع بمفتها اللقنية حللتعاص  ممل السـلطا  المـلمالية صفيمـا بينهـا، لقمـمل 
 بـا رة تبـا و املعللمـا   وإذ  رحذ القرانة صمحاية السفن اليت تعرب امليات اللاقعة قبالة سلاحل الملماو، 

ســــيق العمليــــا ، صحلجلهــــل  الــــيت تبــــذهلا فــــرا   البلــــدا ، صمــــن بينهــــا ااهــــا  الرصســــو صمجهلريــــة إيــــرا  صتن
 الستمية صمجهلرية كلراي صالم  صاهلند صالياحل ، اليت تنشر بعثا  إرية مل افحة القرانة ا املنطقة،

علمهــا صتعــرب  رفــمللــيت ت صو العيلــم ا ــاذ تــدابأل تســمح للســفن االــيت تبــذهلا هــل  اجلوإذ  الحذذظ  
اخلطلرة أب  همل علا متنها مفارز اماية السفن صأفرا  أمن مسلح  متعاقد عليهم ممل  الشديدةاملنطقة 

تتضــمن اســتددا   ـــذت الــيت رتتيبــا  المــؤجرل الســفن الــذين يفضــلل  بلجــل  ةــركا  فااــة، صتســمح 
 طة صفقا للقانل  الدصف اللاج  التطبيق،التدابأل، صإذ حيث الدصو ا اللقت نفسه علا تنميم  ذت األنش

حلجلهل  الرامية إىل بناء القدرا  ا املنطقة الـيت تبـذهلا عمليـة مدصنـة جيبـلا لقلاعـد وإذ  رح   
تلك اجلهل ، صحلألنشطة اليت  وإذ  شجعالسللك اليت  لهلا املنممة البحرية الدصلية صالمندص  ااستاماَن 

القدرا  البحرية ا الملماو، اليت تساعد  ا إقار بعثة ااها  األصرصى لبناء  يضطلمل ما ااها  األصرصى
بضـرصرة  وإذ   ذل  الملماو علا قدارته األمنيـة البحريـة للـتم ن مـن زاي ة فعاليـة إنفـاذ القـانل  البحـرل، 
 ضا علا حنل ات ،أ  تنسق مجيمل املنمما  الدصلية صالقليمية املعنية فيما بينها صأ  تتعاص  ممل بعضها بع

إنشــاء قــلة خلفــر الســلاحل علــا المــعيد ااهــا ل صقــلة ةــرقة اــر  الســلاحل علــا وإذ  ؤ ذذد  
مـمل التقـدير اجلهــل  الـيت تبـذهلا املنممــة البحريـة الدصليــة  وإذ  الحذذظاـعيد الـلااي  األعضــاء ا ااهـا ، 

ال ارية صالتلايا  ملساعدة  صقطال النقل البحرل من أجل صضمل صهديث التلجيها  صأفضل املمارسا 
السفن علا منمل صقمـمل   مـا  القراـنة قبالـة سـلاحل المـلماو،  ـا ا ذلـك ا فلـيح عـد ، صاألجـ اء 

راخلطـلرة،  الشـديدةذا  الملة من احمليت اهلندل اليت ا ت او ضـمن املنطقـة  العمـل الـذل تقـل   وإذ  ُقذد ِّ

https://undocs.org/ar/S/RES/2316(2016)
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عــــين حللقراــــنة قبالــــة ســــلاحل المــــلماو ا  ــــذا المــــد ، بــــه املنممــــة البحريــــة الدصليــــة صفريــــق ااتمــــاو امل
جهل  املنممة الدصلية لتلحيد املقاييس، اليت صضعت معايأل للتدري  صالرتفيي ا  ذا اجملاو   الحظ وإذ

لفائدة ةـركا  األمـن البحـرل اخلااـة عنـد تلفأل ـا أفـرا  أمـن مسـلح  متعاقـد علـيهم معهـا لي لنـلا علـا 
القــدرا  البحريــة  البال ــة اخلطــلرة، صإذ يرحــ  كــذلك ببعثــة ااهــا  األصرصى لبنــاء مــا الســفن ا املنــاقق 

 القليمية ا الملماو، اليت تعمل علا تطلير قدرا  الملماو ا جماو األمن البحرل،
علا أمهية ملاالة تع يـ  مجـمل األ لـة علـا أعمـاو القراـنة صالسـطل املسـلح ا البحـر وإذ  شد   

حلجلهـل  الـيت تبـذهلا حاليـا  وإذ  رحذ ماو صحفمهـا صإحالتهـا إىل السـلطا  املدتمـة، قبالة سلاحل المـل 
املنممة البحرية الدصلية صاملنممة الدصلية للشرقة اجلنائية صجمملعا  قطـال النقـل البحـرل للضـمل تلجيهـا  

ــارة مــن تقــد،  وإذ  الحذذظللبحــارة بشــي  حفــ  مســرا اجلرميــة عقــ  أعمــاو القراــنة،  أمهيــة   ــ  البحَّ
 أعماو القرانة،عن األ لة ا الدعاص  اجلنائية ل فالة املتحقة القضائية 

أب  ةـــب ا  القراـــنة ا تـــ او تعتمـــد علـــا افتطـــاع األةـــدام صاحت ـــاز  وإذ  ُ ذذذل ِّ  كذذذالك 
ــــدالر ــــائن ملســــاعدعا علــــا  ــــدين صملااــــل تللي ــــذاب جمن ــــتز  لشــــراء األســــلحة صاجت ــــل ال ة أنشــــطتها التملي

حلجلهــل  الدصليــة الراميــة إىل  وإذ  رحذذ العملياتيــة، قــا يهــد  ســتمة صأمــن املــدني  صيقيــد تــدفق الت ــارة، 
فرقة العمل املعنيـة انفـاذ القـانل  صإىل مجـمل املعللمـا  بلسائل منها تنسيق عمل احملقق  صاملدع  العام  

دســدت قاعــدة البيــاان  العامليــة املتعلقــة حللقراــنة مــا علــا حنــل صتبا هلــا مــدع إحبــاا عمليــا  القراــنة، 
انشـاء املركـ  القليمـو لتنسـيق العمليـا   وإذ  شذيدالبحرية اليت أنشيعا املنممة الدصلية للشرقة اجلنائيـة، 

، الـــذل ســيعمل جنبـــا إىل جنــ  مـــمل مركــ ت الشـــقيق، صإذ يعــرب عـــن 2017 لز/يلليــه  1ا سيشــيل ا 
لقليمـو لت ميـمل املعللمــا  البحريـة ا مدغشــقر،  ـا ا ذلـك صضــمل فطـة التي ــ  تقـديرت لنشـاء املركــ  ا

حللشـراكة مـمل ص رعاية م ت  األمم املتحـدة املعـين حلملدـدرا  صاجلرميـة هت ملقاضاة القراانة اليت ستسهم، 
املتعلقـة ا  القلة البحرية لتها  األصرصى ا الملماو، ا زاي ة تطلير قدرا  املنطقة علـا إجـراء احملاكمـ

 القرانة،  عماوأب
ال انـــة الدصلـــية ألعماو اافتطــاع صاحت از الر ائن،  ا ا ذلك اجلرائم  وإذ  ؤكد مذذن  د ذذد 

بشـــدة اســـتمرار قارســـة احت ـــاز  وإذ  ذذذد ناملنمــلم عليهـــا ا ااتفاقيـــة الدصليـــة ملنا ضـــة أفـــذ الر ـــائن، 
عن قلقـه الشـديد إزاء المـرصع  وإذ  عر الة سلاحل الملماو، الر ائن علا أيدل القراانة الناةط  قب

لَّسفـــه ذلـــك ا أ ســـر م،  وإ راكذذذاالتإنســـانية الـــيت يلاجههـــا الر ـــائن ا األيســـر،  منـــه ل  ـــر الســـلل الـــذل يف 
إىل أمهية التعـاص  بـ  الـدصو األعضـاء  وإذ  شريإىل الفرا  الفلرل عن مجيمل الر ائن املتبق ،   دع  وإذ
 مسيلة احت از الر ائن ص اكمة القراانة املشتبه ا ضللعهم ا احت از الر ائن، بشي 

علــا مــا تقــل  بــه تن انيــا صسيشــيل صكينيــا صملريشــيل  مــن جهــل  حملاكمــة األةــدام  وإذ  ثذذي 
مـــمل التقـــدير املســـاعدة الـــيت يقـــدمها بـــرانمح  وإذ  الحذذذظاملشـــتبه ا أ ـــم قرااـــنة أمـــا   اكمهـــا اللقنيـــة، 

ة اجلــرائم البحريــة التــابمل مل تــ  األمــم املتحــدة املعــين حلملدــدرا  صاجلرميــة، صالمــندص  ااســتاماَن، م افحــ
صغألمها من املنممـا  الدصليـة صاجلهـا  املاحنـة، حللتنسـيق مـمل فريـق ااتمـاو املعـين   افحـة القراـنة قبالـة 

صو أفـــر  ا املنطقــة، فيمـــا ســلاحل المــلماو،  عمـــا لسيشــيل صتن انيـــا صالمــلماو صكينيـــا صملريشــيل  ص 
تبذله من جهل  حملاكمة القراانة،  ن فيهم القائمل  علا تيسأل أعماهلم ص ليلها ا الـرب، أص سـ نهم ا 
 صلــة ثلثــة بعــد  ــاكمتهم ا م ــا  آفــر،  ــا يتســق صالقــانل  الــدصف اقــل  النســا  اللاجــ  التطبيــق، 

 ا  الدصلية تع ي  اجلهل  الدصلية املبذصلة ا  ذا المد ،علا ضرصرة أ  تلاال الدصو صاملنمم  شد  وإذ
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حلســـــتعدا  ح لمـــــة المـــــلماو ااها يـــــة صالـــــلااي  األعضـــــاء ا ااهـــــا  للتعـــــاص   وإذ  رحذذذذذ  
بينهــا صمــمل الــدصو الــيت هــاكم األةــدام املشــتبه ا أ ــم قرااــنة لتتســا إعــا ة القرااــنة املــدان  إىل  فيمــا

ناسبة لنقل الس ــناء،  ـا يتســق صالقانــل  الدصف اللاج  التطبيق،  ا ا ذلك الملماو ا ول ترتيبا  م
ا قضاء  تهمرغبلبعل ة س ناء مدان  من سيشيل إىل الملماو   قروإذ القانل  الدصف اقل  النسا ، 

 ةرصا ذلك، اء مفيستااألح ا  الما رة إقهم ا الملماو ص 
مــن البحــرل، بلاــفها املليــة املرك يــة لتنميــة القــدرا  صهديــد بعمــل جلنــة تنســيق األ وإذ  رحذذ  

، 2017الدعم صتلجيهه، علا النحل الذل س لَّت عليه الضلء ا مؤ ر لند  بشي  الملماو ا أاير/مايل 
ــــا را   وإذ  شذذذذجع ــــدة عــــن مب ــــة المــــلمالية علــــا ااضــــطتل  ســــؤصلية مت اي ــــة صالقليمي ال ارا  اللقني

 القرانة، م افحة
غأل القانلَن صغأل املبل  األمساك عن حلل  قلقه إزاء التقارير اللار ة بشي  أنشطة ايد  وإذ  عر  

العتقـة املعقـدة بـ   ـذت األنشـطة  وإذ  الحذظعنه صغأل املنمم ا املنطقة ااقتما ية اخلالمة للملماو، 
املنمم ي لف المـلماو كـل سـنة  غأل القانلَن صغأل املبل  عنه صغألاألمساك أ  ايد  وإذ  در صالقرانة، 

متيـــ  الـــدصارا  مـــن اليـــرا ا  املفقـــل ة صمي ـــن أ  يســـا م ا زع عـــة ااســـتقرار ا أصســـاا اجملتمعـــا  
 الساحلية، احمللية

انضـما  المـلماو إىل اتفـا  منممـة األغذيـة صال راعـة املتعلـق حللتـدابأل الـيت تتدــذ ا  وإذ  الحذظ 
 وإذ  قذذدرغـأل القـانلَن صغـأل املبلــ  عنـه صغـأل املـنمم صر عـه صالقضـاء عليـه،  األمسـاك صلـة املينـاء ملنـمل اـيد 

املشــاريمل الــيت تــدعمها منممــة األغذيــة صال راعــة صم تــ  األمــم املتحــدة املعــين حلملدــدرا  صاجلرميــة مــدع 
علــا ضــرصرة أ  تعمــل الــدصو صاملنممــا   وإذ  شذذد تع يــ  قــدرة المــلماو علــا م افحــة  ــذت األنشــطة، 

ليـــة علـــا زاي ة ت ثيـــف  عمهـــا ا لمـــة المـــلماو ااها يـــة، بنـــاء علـــا قلبهـــا، ا النهـــلا بقـــدرة الدص 
 الملماو علا م افحة  ذت األنشطة،

 ـــا تبذلـــه ح لمــة المـــلماو ااها يـــة مــن جهـــل  متلااـــلة للضــمل نمـــا  قـــانلَن لتلزيـــمل  وإذ  قذذر 
عنااـر بـرانمح تع يـ  األمـن البحـرل ا  ذا المـد  بتنفيـذ عنمـر مـن  وإذ  شيدترافيي ايد األمساك، 

القليمو الذل ميلله ااها  األصرصى ممل منممة األغذية صال راعة، صالذل يرمـو إىل تشـ يمل اـيد األمسـاك 
بــذو اجلهــل  ا ملااــلة علــا  وإذ  شذذجعاملــرفي لــه صاملــنمم بمــفة اــحيحة صةــفافة مــمل  صو املنطقــة، 

  ذا المد ، بدعم من اجملتممل الدصف،
إىل تقــارير األمــ  العــا  الــيت تمهــر مــد  فطــلرة القراــنة صالســطل املســلح ا البحــر  شذذريوإذ   

بشي  التحقيق ممل القراانة ص اكمتهم،  ـا ا ذلـك مـا  قبالة سلاحل الملماو صتتضمن إرةا ا  مفيدة
 يتعلق انشاء  اكم متدممة مل افحة القرانة،

ــــيت بــــذلتها الشــــراكة املعن وإذ  شذذذذيد  ــــدعم الر ــــائن لقــــت  ســــراا حلجلهــــل  ال ا  إــــارا 26يــــة ب
را  مـا زالـلا  ت ـ ين ركـ  سـإيـراني  مـن قـاقم امل إـارةمثانيـة رغـم ذلـك أل   وإذ  ظل قلقا، 2016 عا 

بعمــل الشــب ة الدصليــة لرعايــة صمســاعدة البحــارة  وإذ  رحذذ  افــل المــلماو كر ــائن ا وــرصع م ريــة، 
 ا أصقـــا  المـــدما لفأل املـــؤازرة لقراـــنة البحريـــة فيمـــا يتعلـــق بتـــصبـــرانمح املســـاعدة النســـانية لضـــحااي ا

حللدعم املاف؛ صكذلك بعمل اندص  أسـر ضـحااي القراـنة املنشـي مـن ت صيد م ضحااي القرانة صأسر م ص ل
ا قبـــل فريـــق ااتمـــاو املعـــين   افحـــة القراـــنة قبالـــة ســـلاحل المـــلماو، الـــذل يتـــيح لضـــحااي القراـــنة 
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يل   من أملاو لت صيد م   ملعة من فدما  الـدعم أ نـاء صجـل  م ا األسـر صبعـد  الملماو صأسر م ما
 هرير م، صإذ يسلم بضرصرة املضو ا  عم  ذت املبا را  صاملسامهة ا المنا يق،

 ا أحرزت فريق ااتماو املعين   افحة القرانة قبالة سلاحل الملماو صم ت  األمم  وإذ  ُ ل ِّ  
ملددرا  صاجلرمية من تقد  ا جماو استددا  األ صا  العتمية للتلعية أبفطار القراـنة املتحدة املعين حل

 صإبراز أفضل املمارسا  للقضاء علا  ذت الما رة الجرامية،
اجلهــل  الــيت يبــذهلا م تــ  األمــم املتحــدة املعــين حلملدــدرا  صاجلرميــة صبــرانمح األمــم  وإذ  الحذذظ 

املتحــــدة ال ــــائو، صالتمليــــل املقــــد  مــــن المــــندص  ااســــتاماَن صمــــن ااهــــا  األصرصى صاململ ــــة املتحــــدة 
صإنفــاذ القــانل  صالــلااي  املتحــدة صاجلهــا  املاحنــة األفــر  ابت ــاء إنشــاء قــدرة إقليميــة ا جمــاف القضــاء 

للتحقيق ممل األةدام املشتبه ا أ م قراانة صإلقاء القب  عليهم ص اكمتهم صلس ن القراانة املـدان  
  ا يتسق صالقانل  الدصف اقل  النسا  اللاج  التطبيق،

مدصنــة جيبـــلا لقلاعــد الســـللك املتعلقــة بقمـــمل أعمــاو القراـــنة صالســـطل  وإذ أيخذذا   اتع رذذذار 
إىل عمليـا  مراكـ  تبـا و املعللمـا   وإذ  شذريضد السفن ا غرب احمليت اهلندل صفليح عـد ، املسلح 

 ــا تبذلــه الــدصو امللقَّعــة مــن جهــل  للضــمل األقــر التنميميــة صالتشــريعية  وإذ  نذذ  ا الــيمن صكينيــا صتن انيــا، 
ا ميــــات املنطقــــة،  املتئمــــة مل افحــــة القراــــنة صلتع يــــ  قــــدرا  تلــــك الــــدصو ا جمــــاا  تســــيأل الــــدصراي 

 صاعرتاا السفن املشبل ة، ص اكمة املشتبه ا أ م قراانة،
علـــــا أ  الســـــت  صااســـــتقرار ا المـــــلماو، صتع يـــــ  مؤسســـــا  الدصلـــــة، صالتنميـــــة  وإذ  شذذذذذد  

ااقتما ية صااجتماعية، صاحرتا  حقل  النسا  صسيا ة القـانل  علامـل ضـرصرية لتهياـة المـرصع للقضـاء 
كـذلك علـا أ    وإذ  شذد علا القرانة صالسـطل املسـلح ا البحـر قبالـة سـلاحل المـلماو، بش ل  ائم 

إرســاء األمــن علــا املــد  الطليــل ا المــلماو يتلقــف علــا مــد  فعاليــة الســلطا  المــلمالية ا تطــلير 
 صحدا  ففر السلاحل صالشرقة البحرية الملمالية، صاجليش اللقين الملماف، صقلة الشرقة الملمالية،

ما رابطــة بلــدا  حافــة احملــيت عببيــا  حل انــح صإعــت  التعــاص  البحــرل اللــذين اعتمــد وإذ  رحذذ  
اخلــامس عشــر، صاللــذين   عــو فيهمــا األعضــاء إىل  عــم صتع يــ  التعــاص    ــااهلنــدل ا اجتمــال جملــس صزراء

 مللاجهة التحداي  البحرية،  ا ا ذلك القرانة صاادار غأل املشرصل حلملددرا ، 
حلارتبــاا الل يــق بــ  اســتمرار حالــة انعــدا  ااســتقرار ا المــلماو صأعمــاو القراــنة   ذذل ِّ  وإذ  

صالسطل املسلح قبالة سلاحله، صإذ يؤكد ضرصرة أ  يلاال اجملتممل الدصف ا اذ تدابأل ةاملة لقممل القرانة 
 صالسطل املسلح ا البحر صمعاجلة األسباب ال امنة صراءمها،

  حلا ة القرانة صالسطل املسلح ا البحر قبالة سلاحل الملماو صنشاا مجاعا  أ وإذ  قرر 
القراانة ا الملماو ميثت  عامت مهما يفاقم ااالة ا الملماو اليت ا ت او تش ل فطرا يهد  الست  

 صاألمن الدصلي  ا املنطقة،
  لج  الفمل السابمل من ميثا  األمم املتحدة، وإذ   صرف 
إ انتـــه صةـــ به جلميـــمل أعمـــاو القراـــنة صالســـطل املســـلح ا البحـــر قبالـــة   كذذذرر دكيذذذد - 1 

 سلاحل الملماو؛
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أب  القرانة ت فاقم حالة انعدا  ااستقرار ا الملماو ا فاو كميا  كبألة من    ل   - 2 
الـــذل حســـن الترغـــم  ، صذلـــكاجلرميـــة صالفســـا  صالر ـــاب زاي ةاألمـــلاو النقديـــة غـــأل املشـــرصعة الـــيت ت ـــذل 

 الملماو؛يشهدت 
اااجــة إىل هــرك ةــامل مــن جانــ  اجملتمــمل الــدصف ملنــمل صقمــمل القراــنة صمعاجلــة   ؤكذذد - 3 

 األسباب ال امنة صراءمها؛
أ  الســــلطا  المــــلمالية  ــــو املســــؤصلة ا املقــــا  األصو عــــن م افحــــة القراــــنة   ؤكذذذذد - 4 

 شــرصل قــانل  ففــر الســلاحل الــذل قدمتــه  و رحذذ صالســطل املســلح ا البحــر قبالــة ســلاحل المــلماو، 
اليت تنفذ ا القلة البحرية التابعة لتهـا  ااصرصى صبعثـة “ عملية أقلنطا”السلطا  الملمالية، بدعم من 

ااهــــا  األصرصى لبنــــاء القــــدرا  البحريــــة ا المــــلماو، إىل جملــــس الــــلزراء لطلــــ  ملافقــــة الربملــــا  عليــــه، 
ملااــلة العمــل علــا ســنَّ جمملعــة ةــاملة مــن قــلان  م افحــة القراــنة  الســلطا  المــلمالية علــا وحيذذ 

صالقلان  البحرية  ص  م يد من التيفأل، صإنشاء قلا  أمن ذا  أ صار صافتمااا  صاضحة لنفاذ  ـذت 
القلان  صملاالة القيا ، بدعم  صف حس  ااقتضاء، بتنمية قـدرا  احملـاكم المـلمالية ا جمـاو التحقيـق 

ام املسؤصل  عن ارت اب أعماو القرانة صالسطل املسلح،  ا ا ذلـك الشدمـيا  الرئيسـية ممل األةد
ا الشـــــب ا  الجراميـــــة الضـــــالعة ا أعمـــــاو القراـــــنة، قـــــن يقلمـــــل  حللتدطـــــيت ملثـــــل  ـــــذت اهل مـــــا  

 تنميمها أص تيسأل ا أص  ليلها بش ل غأل مشرصل أص الرتبَّح منها، ص اكمتهم؛ أص
بضـرصرة ملااـلة التحقيـق مـمل األةـدام الـذين يفططـل  هل مـا  القرااـنة قبالــة   قذر   - 5 

ــل  منهـــا، ص ــاكمتهم،  ــن فـــيهم  ســلاحل المــلماو أص ينممل ـــا أص ميللل ــا بمــلرة غـــأل مشــرصعة أص يرتإَّ
الــدصو علــا أ  تقــل ،  وحيذذ الشدمــيا  الرئيســية ا الشــب ا  الجراميــة الضــالعة ا أعمــاو القراــنة، 

اص  مـــمل املنممـــا  الدصليـــة املعنيـــة، حلعتمـــا  تشـــريعا  لتســـهيل  اكمـــة املشـــتبه ا قيـــامهم أبعمـــاو حللتعـــ
 القرانة قبالة سلاحل الملماو؛

حللسلطا  الملمالية أ  تعرتا سبيل القراانة، صأ  ت ل  لديها عند اعرتاا   هي  - 6 
الــيت حيت   ــا القرااــنة، صأ  تقــل  سـبيلهم آليــا  تســتطيمل مــن فتهلــا أ  تعيــد علــا حنــل آمــن املمتل ــا  

حللتحقيق معهم ص اكمتهم، صأ  تسألَّ  صراي  قبالة سلاحل الملماو ملنمل صقممل أعماو القراـنة صالسـطل 
 املسلح ا البحر؛

حللسلطا  الملمالية أ  تبذو قمار  جهد ا لتقـد  إىل العدالـة مـن يسـتدد    هي  - 7 
صالســـطل املســـلح ا البحـــر أص تيســـأل ا أص ارت امـــا، صيهيـــ  أراضـــو المـــلماو للتدطـــيت جلـــرائم القراـــنة 

حللــدصو األعضــاء أ  تســاعد المــلماو، بنــاء علــا قلــ  الســلطا  المــلمالية صمــمل إفطــار األمــ  العــا  
، صيؤكـد ضـرصرة يـةقليمسـلطا  الالبذلك، علا تع ي  القدرا  البحرية ا الملماو،  ـا ا ذلـك قـدرا  

 مـذت الفقــرة مـمل القــانل  الـدصف اللاجــ  التطبيـق، صا ســيما القـانل  الــدصف اتسـا  أل تــدبأل ي تدـذ عمــت
 اقل  النسا ؛

حللدصو أ  تتعاص  أيضا، حس  ااقتضاء، ا مسيلة احت از الر ائن ص اكمـة   هي  - 8 
 القراانة املشتبه ا ضللعهم ا احت از ر ائن؛
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يــمل البحــارة الــذين حيت ــ  م القرااــنة إىل الفــرا  الفــلرل صغــأل املشــرصا عــن مج  ذذدع  - 9 
المــلماليل  كر ــائن، صيهيــ  كــذلك حللســلطا  المــلمالية صمجيــمل اجلهــا  املعنيــة أ  تضــاعف جهل  ــا 

 لتيم  الفرا  عنهم فلرا ص ص  أ  يميبهم م رصت؛
 بـــا رة ســـلطا  سيشـــيل إىل إنشـــاء   مـــة ملقاضـــاة مـــرت ل أعمـــاو القراـــنة   رحذذذ  - 10 
 كذلك بن اا احملاكما  اليت أجرعا  ذت احمل مة فيما يتعلق بقضااي القرانة؛  و رح حرية، صاجلرائم الب
بضــرصرة قيــا  الـــدصو صاملنممــا  الدصليــة صالقليميـــة صالشــركاء املناســب  املفـــرين    ذذل   - 11 

به ا ألةــدام املشــتابتبــا و األ لــة صاملعللمــا  ألغــراا إنفــاذ قــلان  م افحــة القراــنة لضــما   اكمــة 
صســ ن املــدان  مــنهم، صاعتقــاو ص اكمــة الشدمــيا  الرئيســية ا الشــب ا   اكمــة فعالــة أ ــم قرااــنة 

الجراميـة الضــالعة ا أعمـاو القراــنة، قـن يقلمــل  حللتدطـيت لعمليــا  القراـنة أص تنميمهــا أص تيســأل ا 
إم انية تطبيق ج اءا  ملجهة ضد  ليلها بملرة غأل مشرصعة أص الرتبَّح منها، صي بقو قيد ااستعراا  أص

ال يـــاان  أص األفـــرا  الـــذين يفططـــل  لعمليـــا  القراـــنة أص ينممل ـــا أص ييســـرص ا أص ميللل ـــا بمـــلرة غـــأل 
من  43مشرصعة أص يرتإل  منها إذا استلفلا معايأل ال را  ا قائمة اجل اءا  علا النحل اللار  ا الفقرة 

جبميــمل الــدصو أ  تتعــاص  تعــاصان كــامت مــمل فريــق الراــد املعــين حللمــلماو  و هيذذ ، (2013) 2093القــرار 
 يد األسلحة أص حمر الفحم؛ر صإريرتاي،  ا ا ذلك بشي  تبا و املعللما  عن اانتهاكا  احملتملة امر تل 

حللدصو صاملنمما  القليمية القا رة علا أ  تشارك ا م افحـة القراـنة  جمد ا  هي  - 12 
صالسطل املسلح ا البحـر قبالـة سـلاحل المـلماو بشـ ل فـام، أ  تفعـل ذلـك علـا حنـل يتفـق مـمل  ـذا 
القـــرار صأح ـــا  القـــانل  الـــدصف، بنشـــر ســـفن إريـــة صأســـلحة صقـــائرا  عســـ رية، صتـــلفأل القلاعـــد صالـــدعم 

عـــدا  املم افحـــة القراـــنة، صاحت ـــاز الـــ صار  صالســـفن صاألســـلحة صمـــا يتمـــل مـــا مـــن  الللجســـيت لقـــلا 
أص الــيت  فــر  املســتددمة ا ارت ــاب أعمــاو قراــنة صســطل مســلح ا البحــر قبالــة ســلاحل المــلماو،األ

 صالتمرع فيها؛ ا ذلك، يلجد أسا  معقلو لتةتبات ا استددامها
 الــدصو صاملنممــا  الدصليــة مــن أجــل ر ل أعمــاو أمهيــة التنســيق فيمــا بــ  علــا شذذد   - 13 

القراــنة صالســطل املســلح ا البحــر قبالــة ســلاحل المــلماو، صيشــيد حللعمــل الــذل يقــل  بــه فريــق ااتمــاو 
املعين   افحة القرانة قبالة سلاحل الملماو من أجل تيسـأل  ـذا التنسـيق حللتعـاص  مـمل املنممـة البحريـة 

 طا  الملمالية، صحيث علا ااستمرار ا  عم  ذت اجلهل ؛الدصلية ص صو العيليم صالسل
الـــدصو األعضـــاء علــا ملااـــلة التعـــاص  مــمل الســـلطا  المـــلمالية ا م افحـــة   شذذجع - 14 

القراـنة صالســطل املســلح ا البحـر، صيتحــ  الــدصر األساســو للسـلطا  المــلمالية ا التمــدل للقراــنة 
ةـهرا أفـر  اعتبـارا مـن اتريـ   12أ  جيد  ملدة  و قررماو، صالسطل املسلح ا البحر قبالة سلاحل المل 

للـدصو صاملنممـا   (2016) 2316من القـرار  14 ا اذ  ذا القرار األذصان  اليت منحها  لج  الفقرة
نة صالســطل املســلح ا البحــر قبالــة ســلاحل القليميــة املتعاصنــة مــمل الســلطا  المــلمالية ا م افحــة القراــ

 الملماو اليت قدمت السلطا  الملمالية إفطارا مسبقا بشي ا إىل األم  العا ؛
أ  األذصان  الـــيت جـــر  دديـــد ا ا  ـــذا القـــرار ا تســـرل إا علـــا اللضـــمل ا   ؤكذذذد - 15 

قررة  لج  القانل  الـدصف،  ـا ا الملماو صا  س حقل  الدصو األعضاء أص الت اماعا أص مسؤصلياعا امل
ذلك أل حقل  أص الت اما  تني عليها اتفاقية قانل  البحار، فيما يتعلق أبل صضمل آفر، صيشد  بمفة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316(2016)


S/RES/2383 (2017) 
 

 

17-19731 9/11 

 

ــاا  لقــانل   صف عــرا؛ صيؤكــد كــذلك أ   ــذت األذصان  ــد    فااــة علــا أ   ــذا القــرار ا ي عتــرب م نشس ج 
 السلطا  الملمالية؛يل قل  اليت ه 2017نلفمرب /َنثاتشرين ال 2لرسالة املؤرفة است ابة  ل
مـــــن القــــــرار  5أ  حمــــــر األســـــلحة املفــــــرصا علـــــا المــــــلماو  لجـــــ  الفقــــــرة   قذذذذذرر - 16 
، (2002) 1425مـن القـرار  2ص  1الفقـرت  ا   يد مـن التفمـيل  جر  بيانهصالذل  (1992) 733

، ا يســـرل علـــا المـــدا ا  مـــن األســـلحة 2093مـــن القـــرار  38إىل  33صعـــدَّو  لجـــ  الفقـــرا  مـــن 
صاملعــدا  العســ رية أص تقــد، املســاعدة املقــرر قمــر اســتددامها علــا الــدصو األعضــاء صاملنممــا  الدصليــة 

 أعتت؛ 14قليمية ص ص  القليمية اليت تتدذ تدابأل صفقا للفقرة صاملنمما  ال
يرتتـ  عمليـا  إىل الدصو املتعاصنة أ  تتدـذ الجـراءا  املناسـبة ل ـو تضـمن أا  طل  - 17 

حرمــا  ســفن أل  صلــة ثلثــة مــن حــق  14علــا األنشــطة الــيت تقــل  مــا صفقــا لــ ذصان  الــلار ة ا الفقــرة 
 فتو بذلك ااق؛املرصر الربلء أص ال

جبميــمل الــدصو، صةااــة  صو العليــم ص صو املينــاء صالــدصو الســاحلية صالــدصو الــيت   هيذذ  - 18 
حيمل جنسيتها ضحااي أعماو القراـنة صالسـطل املسـلح صمرت بل ـا، صالـدصو األفـر  الـيت ي ـل  هلـا صايـة 

 إ بــا  اللايــة القضــائية، صا تتعــاص  ا ا  ــذا المــد   لجــ  القــانل  الــدصف صالتشــريعا  اللقنيــة، أ 
التحقيـــق مـــمل مجيـــمل األةـــدام املســـؤصل  عـــن أعمـــاو القراـــنة صالســـطل املســـلح قبالـــة ســـلاحل المـــلماو 
ص ـــاكمتهم،  ـــن فـــيهم الشدمـــيا  الرئيســـية ا الشـــب ا  الجراميـــة الضـــالعة ا أعمـــاو القراـــنة، قـــن 

ص  ليلهـا بشـ ل غـأل مشـرصل أص الـرتبَّح منهـا، تنميمهـا أص تيسـأل ا أ يقلمل  حللتدطيت هلذت اهل مـا  أص
 ـا يتســق مــمل أح ــا  القــانل  الــدصف اللاجــ  التطبيـق،  ــا ا ذلــك القــانل  الــدصف اقــل  النســا ، صأ  
ت فل فضلل مجيمل القراانة املسيل م  للسلطا  القضائية لجراءا  قضائية، صأ  تبـذو املسـاعدة بطـر  

الرتتيبــا  القانلنيــة صالللجســتية فيمــا يتعلــق حلألةــدام اخلاضــع  للايتهــا  ةــم منهــا تقــد، العــل  ا ــاذ
 صسيطرعا، مثل الضحااي صالشهل  صاألةدام احملت  ين نتي ة العمليا  املضطلمل ما  لج   ذا القرار؛

جبميــمل الــدصو دــر، القراــنة ا قلانينهــا احملليــة صالنمــر بشــ ل إجيــاى ا مســيلة   هيذذ  - 19 
األةــدام املشــتبه ا أ ــم قرااــنة الــذين ي لقــا علــيهم القــب  قبالــة ســلاحل المــلماو صالقــائم   اكمــة 

علــا تيســأل أعمــاهلم ص ليلهــا ا الــرب صســ ن املــدان  مــنهم،  ــا يتســق صالقــانل  الــدصف اللاجــ  التطبيــق، 
تعراا،  ـا ا ذلـك، يبقـو  ـذت املسـائل قيـد ااسـ ا ذلك القـانل  الـدصف اقـل  النسـا ، صيقـرر أ   ا

 افحـة القراـنة ا المـلماو  شـاركةد أص  عـمد  صليـ  كبـألين ملحس  ااقتضاء، إنشاء  ـاكم متدممـة 
، صيش مل فريق ااتماو علـا ملااـلة (2011) 2015أص كليهما، علا النحل املنملم عليه ا القرار 

 شاته ا  ذا المد ؛مناق
، ا  ذا السـيا ،  لااـلة بـرانمح م افحـة اجلـرائم البحريـة التـابمل مل تـ  األمـم  رح  - 20 

املتحــدة املعــين حلملدــدرا  صاجلرميــة العمــل مــمل الســلطا  ا المــلماو صا  صو اجلــلار علــا كفالــة  اكمــة 
يتفــق مــمل القــانل  الــدصف،  ــا ا ذلــك املشــتبه ا ارت ــامم أعمــاو قراــنة صســ ن املــدان  مــنهم علــا حنــل 

 القانل  الدصف اقل  النسا ؛
ح لمـة المـلماو ااها يـة علـا اانضـما  إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل افحـة   شذجع - 21 

اجلرميــة املنممــة عــرب اللقنيــة، ا إقــار جهل  ــا الــيت تســتهدع غســل األمــلاو ص ياكــل الــدعم املــاف الــيت 
   القرانة ا بقائها؛تعتمد عليها ةب ا

https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2015(2011)
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مجيــمل الــدصو علــا ا ــاذ الجــراءا  املناســبة  لجــ  قلانينهــا احملليــة القائمــة ملنــمل  حيذذ  - 22 
 التمليل غأل املشرصل ألعماو القرانة صغسل العائدا  املتيتية منها؛

الــدصو علــا أ  تلااــل، حللتعــاص  مــمل املنممــة الدصليــة للشــرقة اجلنائيــة صم تــ   حيذذ  - 23 
ة األصرصى، التحقيــق ا أمـر الشــب ا  الجراميـة الدصليــة الضـالعة ا أعمــاو القراـنة قبالــة ســلاحل الشـرق

 املشرصعة؛ عن عمليا  التمليل صالتيسأل غأل ةاملسؤصلالشب ا  ذلك  ا ا الملماو، 
ــــة أ  تراعــــا ا أنشــــطة م افحــــة القراــــنة، صا حيذذذذ  - 24  ــــمل الــــدصو علــــا كفال ســــيما  مجي

 اجلنسو؛ ااست توا ذلك من ااست تو،  ا  صاألقفاومحاية النساء  ضرصرةاألنشطة الربية، 
مجيمل الدصو علا تبا و املعللما  ممل املنممة الدصلية للشرقة اجلنائية، عن قريق  حي  - 25 

 لبحرية؛ا القنلا  املناسبة، ب را استددامها ا قاعدة البياان  العاملية املتعلقة حللقرانة
 ســـامها  المـــندص  ااســـتاماَن صمدصنـــة جيبـــلا لقلاعـــد الســـللك اململلـــة مـــن   شذذذيد - 26 

سلاء أكانت من الدصو أص من غـأل  ،املنممة البحرية الدصلية، صحيث اجلها  الفاعلة املتضررة من القرانة
 فيهما؛ الدصو، صحلألفي أصساا النقل البحرل الدصف، علا أ  تسهم

املشـــرصعة  صو األقـــراع ا اتفاقيـــة قـــانل  البحـــار صاتفاقيــة قمـــمل األعمـــاو غـــألالــد حيذذذ  - 27 
امللجهــة ضــد ســتمة املتحــة البحريــة، علــا أ  تنفــذ تنفيــذا كــامت الت اماعــا ا  ــذا الشــي   لجــ   ــات  

اجلرميـة ااتفاقيت  صأح ا  القانل  الدصف العـرا صأ  تتعـاص  مـمل م تـ  األمـم املتحـدة املعـين حلملدـدرا  ص 
صاملنممة البحرية الدصلية صالدصو صاملنمما  الدصلية األفر  علـا بنـاء القـدرة القضـائية للن ـاا ا  اكمـة 

 األةدام املشتبه ا ارت امم أعماو قرانة صسطل مسلح ا البحر قبالة سلاحل الملماو؛
شــي  منــمل أعمــاو حللتلاــيا  صالرةــا ا  املقدمــة مــن املنممــة البحريــة الدصليــة ب  نذذ    - 28 

القراــنة صالســطل املســلح ا البحــر صقمعهــا؛ صحيــث الــدصو علــا أ  تلااــل، حللتعــاص  مــمل قطــاعو النقــل 
صتنفيــذ أفضــل املمارســا  صالرةــا ا  الــيت ينب ــو  إعــدا البحــرل صالتــيم ، صمــمل املنممــة البحريــة الدصليــة، 

قبالــة ســلاحل المــلماو مــن أجــل تفــا ل  اتباعهــا عنــد التعــرا هل مــا  أص عنــد املتحــة ا امليــات اللاقعــة
اهل ما  صدنبها صالتمدل هلا، صحيث كذلك الدصو علا إاتحة إم انية إفضال سفنها صمثلو ملاقنيها، 

فرباء األ لة اجلنائية، ا أصو ميناء مناس  تبل ه السفينة مباةرة بعد  جيريهاحس  ااقتضاء، لتحقيقا  
 سطل املسلح ا البحر أص للشرصل ا ذلك العمل، أص بعد الفرا  عنها؛تعرضها لعمل من أعماو القرانة أص ال

 صو العليــم ص صو املينــاء علــا ملااــلة النمــر ا إم انيــة صضــمل تــدابأل للســتمة   شذذجع - 29 
صاألمــن علــا مـــا الســفن،  ـــا ا ذلــك، حيثمــا اقتضـــا األمــر، صضـــمل أنممــة بشــي  اســـتددا  أفــرا  أمـــن 

ةــركا  فااــة علــا مــا الســفن، مــدع منــمل صقمــمل أعمــاو القراــنة قبالــة  مــمل علــيهممســلح  متعاقــد 
سلاحل الملماو، صذلك من فتو عملية تشاصرية درل ا  افل منهـا املنممـة البحريـة الدصليـة صاملنممـة 

 الدصلية لتلحيد املقاييس؛
و املنممــــة البحريــــة الدصليــــة إىل ملااــــلة إســــهاماعا ا جهــــل  منــــمل صقمــــمل أعمــــا  ذذذذدع  - 30 

القرانة صالسطل املسلح ضد السفن، حللتنسيق علا صجه اخلملم ممل امل ت  املعين حلملدـدرا  صاجلرميـة 
صبرانمح األغذية العاملو صقطال النقل البحرل صمجيمل األقراع املعنيـة األفـر ، صيقـر بـدصر املنممـة البحريـة 
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ةركا  فااـة لي لنـلا  ممل عليهمعاقد الدصلية فيما يتعلق حلستددا  أفرا  األمن املسلح  الذين جيرل الت
 علا ما السفن ا املناقق البال ة اخلطلرة؛

أمهية كفالة إيماو املساعدا  املقدمة من برانمح األغذية العاملو بشـ ل آمـن   الحظ - 31 
ــــــه حاليــــــا كــــــل مــــــن بــــــرانمح األغذيــــــة العــــــاملو  عــــــن قريــــــق البحــــــر، صيرحــــــ  حللعمــــــل الــــــذل يضــــــطلمل ب

تنفـذ ا القـلة البحريـة التابعـة لتهـا  األصرصى ص صو العيليـم فيمـا يتعلـق حلسـتددا   الـيت“ أقلنطـا عملية” ص
 مفارز محاية السفن علا ما سفن برانمح األغذية العاملو؛

إىل الدصو صاملنمما  القليمية املتعاصنة ممل السلطا  الملمالية أ  تبل  جملس   طل  - 32 
العمــل ا إقــار املتدــذة  ــا أ حــرز مــن تقــد  ا الجــراءا   األمــن صاألمــ  العــا  ا غضــل  تســعة أةــهر

أعــتت صيطلــ  كــذلك إىل مجيــمل الــدصو الــيت تســا م، مــن فــتو فريــق  14ا الفقــرة املمنلحــة ألذصان  حل
 ا ا ذلك ااتماو املعين حللقرانة قبالة سلاحل الملماو، ا م افحة القرانة قبالة سلاحل الملماو، 

إ با  الرامية إىل فر  ا املنطقة، أ  تقد  تقارير ا غضل  املهلة ذاعا عن جهل  ا األدصو الالملماو ص 
 اللاية القضائية صالتعاص  ا التحقيق ا أعماو القرانة ص اكمة مرت بيها؛

إىل األمــ  العــا  أ  يقــد  إىل جملــس األمــن، ا غضــل  أحــد عشــر ةــهرا مــن   طلذذ  - 33 
صعـن ااالـة فيمـا يتعلـق حللقراـنة صالسـطل املسـلح ا البحـر   ـذا القـرار تنفيـذ ا اذ  ـذا القـرار، تقريـرا عـن

 قبالة سلاحل الملماو؛
صالنمــر، حســ  ااقتضــاء، ا دديــد األذصان   ااالــةاســتعراا  عذذن اع مامذذ   عذذر  - 34 
 أعتت ملد  إضافية بناء علا قل  السلطة الملمالية؛ 14ا الفقرة  املمنلحة
 بقو املسيلة قيد نمرت.أ  ي  قرر - 35 

 


