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 (2018) 2442القرار   
 2018تشرين الثاني/نوفمبر  6المعقودة في  8391جلسته الذي اتخذه مجلس األمن في   

 
 ،إن مجلس األمن 
بشـــــــأن  1816يوافق حلول الذكرى الســـــــعوير الصاوـــــــرة ل ـــــــد   ال را   2018بأن عام  إذ ينوه 

ـــــــرا ا    إذ يشـــــــــــــــــــــ رو  ،احلالر فيما يتصلق بال رصعر  السطو املسلح يف البحر قبالر سواحل ال ومال ــــــــ إىل قـ
 1838   (2008) 1816   (2008) 1814الساب ــر املتصل ر باحلالـر يف ال ومال،  خباصر ال را ات 

(2008)   1844 (2008)   1846 (2008)   1851 (2008)   1897 (2009)   1918 
(2010)   1950 (2010)   1976 (2011)   2015 (2011)   2020 (2011)   2077 
(2012)   2125 (2013)   2184 (2014)   2246 (2015)   2316 (2016)   2383 
 2010آب/أغســــــــــــــــــــــطــــــــ   25( املــــــــ    S/PRST/2010/16 إىل بــــــــيــــــــا     ــــــــيســــــــــــــــــــــ  ) ،(2017)
  (S/PRST/2012/24    امل )2012 شرين الثا /نوفمرب  19، 

، امل ــــــــدم  ف ــــــــا للطلــــــــ  الوا   يف ال را  (S/2018/903بت رير األمني الصــــــــام ) وإذ يرحــــــ  
، عن  عفيذ ذلك ال را   عن احلالر فيما يتصلق بال رصــعر  الســطو املســلح يف البحر قبالر (2017) 2383

 سواحل ال ومال،
احرتام  لســيا ة ال ــومال  ســإلمت  اةقليمير  اســت إلل  الســياســ    حد  ، وإذ يؤكد من جديد  

 يشــــــــمل ذلك ح وق  الســــــــيا ير  ف ا لل انون الد ا فيما يت ــــــــل باملوا   الطبيصير الواقصر قبالر ســــــــواحل ، 
 فيها م ا د األمساك، مبا

 طاع البحري  ال طاع أن اجلهو  املشــــــــــرتكر الد  بذاا الد ل  املعاتق  املع مات  الوإذ يالحظ  
ىل اخنفــام مَّطدر  يف عــد  ت مــات إاخلــاو  مراكا الف ر  امتما املــد  مل ــافحــر ال رصـــــــــــــــعــر قــد أ  ت 

حيث مل يَّبلغ عن جناح أي أعمال اطتطام لســفن قبالر  2011ال راصــعر  عمليات اتطتطام معذ عام 
 ل  جتدُّ  ظهو  أعمال ال رصـــعر ا يشــــما ذلك مب يســـل   إذو  ،2017ســــواحل ال ــــومال معذ آذا /ما   

لصمليات إي ــــال املصونر اةنســــانير إىل ال ــــومال مســــتمر  الســــطو املســــلح الد اا    يف البحر من  ديد 
 املعط ر بســرعر  أمان  فصالير،  لســإلمر البحا ة  غمتم من األوــلاو  للمإلحر الد لير  ســإلمر الطر  

 وإذ يثني ذلك ســــــــــــفن ال ــــــــــــيد الصاملر  ف ا لل انون الد ا، يف البحرير الت ا ير،  للســــــــــــفن األطرى، مبا
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البلدان الد أ فدت قوات حبرير إىل طليج عدن  حوم ال ـــــومال لثا وـــــب ات ال رصـــــعر عن  عفيذ  على
 قرصعر، أعمال

صا  ة الل عر ال ـــــــــــــومالير لتعســـــــــــــيق األمن البحري مباوـــــــــــــرة عملها حيث ع دت مبيرح  وإذ  
احتا  يف اتحتا ير  الوتيات األعضــــــــا  ال ــــــــومال ح ومر اجتماعاً ضــــــــم   2018اوز/يولي   10   9 يف

 األمعير البحريرال ـــــــــــومال   عمير قد ات الشـــــــــــركا  الد ليني   عا إىل  وتيد التصا ن من أجل ال ـــــــــــومال 
باعتبا  ذلك أ لوير   يســـــــــير ل ل  من ح ومر ال ـــــــــومال اتحتا ير  الوتيات األعضـــــــــا  يف اتحتا   حث  

ال وات البحرير ال ـــــــــومالير على العحو جمل  األمن الوتا على التوصـــــــــل إىل ا فا  بشـــــــــأن حتديد أ  ا  
 ،رحلر اتنت اليراتخنراط هبمر يف التلطيط للمأمهير  يدرك وإذاملطلوب يف اخلطر اتنت الير، 

د  ا فاقير األمم املتحدة وإذ يؤكد من جديد كذلك   ســـــــــ  أن ال انون الد ا، على العحو الذي جتَّ
، حيد  اةتا  ال انو  الواج  “(ات فاقير)” 1982كانون األ ل/ يســـــــــــــــمرب   10ل انون البحا  امل  طر 
 ال رصعر  السطو املسلح يف البحر، يف احمليطات، مبا يف ذلك م افحر الد جتريالتطبيق على األنشطر 

ضـــــــــــــــر  ة التح يق لي  ف ط ما املشـــــــــــــــتبـــ  فيهم امل بوم عليهم يف عرم البحر، وإذ يــدرك  
ر م على عمليات ال رصــــــــــــعر أ  ي وم عمداً بتيســــــــــــمتا،   اكمتهم، مبن فيهم   إمنا أيضــــــــــــا ما كل من حيَّ

ل رصــــعر، قن ي ومون بالتلطيط اذ  الشــــل ــــيات الر يســــير يف الشــــب ات اةجرامير الضــــالصر يف أعمال ا
اةعراب وإذ يكرر اا مات أ   ع يمها أ   يســـــــــــمتا أ  اويلها ب ـــــــــــو ة غم مشـــــــــــر عر أ  الرتبُّح معها، 

قل   إزا  اةفراج عن أوـــــلاو مشـــــتب  يف ا   اهبم أعمال قرصـــــعر   ن مثوام أمام الصدالر،  إذ ي كد  عن
لني عن أعمال ال رصـــــــعر  الســـــــطو املســـــــلح يف البحر قبالر من جديد أن عدم  اكمر األوـــــــلاو املســـــــ   

 سواحل ال ومال يَّ و م جهو  م افحر ال رصعر،
ب لق أن اســــــــــتمرا   د  ير ال د ات  التشــــــــــريصات الوتعير ال فيلر بتيســــــــــم اعت ال  وإذ يالحظ 

أكثر   عا   اكمر األوـــــــــــلاو املشـــــــــــتب  يف أيم قراصـــــــــــعر بصد ال ب  عليهم يصيق ا اذ إجرا ات   لير 
لل راصـــــــــــعر قبالر ســـــــــــواحل ال ـــــــــــومال،  تو ما ي  ي إىل اةفراج يف الصديد من ال ضـــــــــــايا عن ال راصـــــــــــعر 

مثوام أمام الصدالر، بغ  الع ر عما إذا كانت تعاك أ لر كافير لدعم م اضــــــــا م،  إذ يصيد التأكيد    ن
البحا ،  عص ا فاقير قما األعمال  على أن  اشـــــــــيا ما األح ام املتصل ر ب ما ال رصـــــــــعر من ا فاقير قانون

على ( “ســـإلمر املإلحر البحرير ا فاقير”) 1988املشـــر عر املوجهر ضـــد ســـإلمر املإلحر البحرير لصام  غم
أن   وم األترام بت رمي  لك األعمال،  إثبات الوتير ال ضــــــا ير،  قبول  ســــــليم األوــــــلاو املســــــ  لني 

الســــيطرة عليها بال وة أ  بالتهديد باســــتصمال    على ســــفن أ املشــــتب  يف أيم مســــ  لون عن اتســــتيإل أ 
 ال وة أ  بأي و ل آطر من أو ال الرتتي ،

أن املســــ  لير الر يســــير عن م افحر ال رصــــعر  الســــطو املســــلح يف البحر قبالر ســــواحل وإذ يؤكد  
ال ـــــــــومال   ا على عا ق الســـــــــلطات ال ـــــــــومالير،  إذ يإلحا الطلبات املتصد ة الد قدمتها الســـــــــلطات 
 ال ــومالير من أجل احل ــول على املســاعدة الد لير مل افحر ال رصــعر قبالر ســواحلها، مبا يف ذلك الرســالر

لبصثر الدا مر لل ــــــومال لدى األمم ل، املوجهر من املمثل الدا م 2018 شــــــرين األ ل/أكتوبر  25امل  طر 
فيها عن   دير الســــــــــــلطات ال ــــــــــــومالير مل  األمن ملا ي دم  من مســــــــــــاعدة،  عن  يعرباملتحدة  الد 

فحر ال رصـــــــــعر  الســـــــــطو اســـــــــتصدا تا للع ر يف إم انير الصمل ما الد ل األطرى  املع مات اةقليمير مل ا
املســــــــــلح يف البحر قبالر ســــــــــواحل ال ــــــــــومال،  يطل  فيها إىل الد ل األعضــــــــــا   املع مات الد لير  عم 
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ح ومر ال ـــــومال اتحتا ير يف جهو تا الرامير إىل الت ـــــدي ل ـــــيد األمساك غم املشـــــر ع  غم املبلغ عع  
ملدة  (2017) 2383أح ام ال را   جتديد ويلتمس غم املع م يف معط تها اتقت ـــــــــــــــا ير اخلال ـــــــــــــــر، 

 ،روهرا إضافي 12
احلا ير مبشـــــــــا كر ح ومر ال ـــــــــومال اتحتا ير  الشـــــــــركا  اةقليميني يف الد  ة الصامر وإذ يرح   

يف الفرتة  نم يب، كيعيا،الصشـــرين لفريق ات  ـــال املصا بال رصـــعر قبالر ســـواحل ال ـــومال، الد عَّ دت يف   
 ،مو يشيو ،  وا كت يف استضافتها جلعر احمليط ااعدي بر اسر 2018اوز/يولي   13إىل  11من 

ل انون لتيســــــم  اكمر الصمل الذي ي وم ب  فريق ات  ــــــال  فرقر الصمل املصعير بانفاذ اوإذ يقد ر  
ال راصــعر املشــتب  فيهم،  نوايا الفريق الصامل املصا ببعا  ال د ات على ال ــصيد اةقليم  لتحديد األ لويات 

 اةقليمير   عسيق أنشطر بعا  ال د ات  املس  ليات اةقليمير،
وتعير للتعســــــــــيق الل عر الالت دم احملرز يف  صايا بعا  ال د ات ال ــــــــــومالير من طإلل  يالحظوإذ  
بغير الوقوم على األ لويات البحرير ل ل  من ح ومر ال ــومال اتحتا ير  الوتيات األعضــا  يف البحري، 
 اتحتا ،

بالتمويل الذي ي دم  ال ـــــــــــــــعد   اتســـــــــــــــتاما  لدعم مبا  ات الد ل الد   افح وإذ يرح   
ال د ة اةقليمير على  اكمر  ال رصـــــــــعر قبالر ســـــــــواحل ال ـــــــــومال )ال ـــــــــعد   اتســـــــــتاما ( هبدم  صايا

األوـــــلاو املشـــــتب  يف أيم قراصـــــعر  ســـــ ن املدانني معهم  ف ا لل انون الد ا حل و  اةنســـــان الواج  
األمم  ما الت دير املساعدة الد ي دمها برنامج م افحر اجلرا م البحرير التابا مل ت  وإذ يالحظالتطبيق، 

 ال راصعر، إذ يص د الصام على مواصلر اجلهو  املبذ لر لضمان  اسبراملتحدة املصا بامللد ات  اجلرمير،   
 جبهو   التابصـــر لإلحتـــا  األ   يب،الد   وم هبا ال وة البحرير “ عمليـــر أتلعطا”جبهـــو  وإذ يش ـد  

ير التابصر لل وات البحر “ 151قوة املهام املشــــــــــرتكر ”بصثر اتحتا  األ   يب لبعا  ال د ات يف ال ــــــــــومال   
املشـــــرتكر،  بأنشـــــطر م افحر ال رصـــــعر الد يضـــــطلا هبا اتحتا  األفري    اطل ال ـــــومال،  جبهو  الد ل 
األطرى الد  ت ــرم ب ــفتها الوتعير بالتصا ن ما الســلطات ال ــومالير  فيما بيعها، ل ما ال رصــعر   اير 

  ة  با ل املصلومات   عســـــــــــيق مببا وإذ يرح الســـــــــــفن الد  صرب امليا  الواقصر قبالر ســـــــــــواحل ال ـــــــــــومال، 
الصمليات،  باجلهو  الد  بذاا فرا ى البلدان،  من بيعها اتحتا  الر ســـــــــــــــ   سهو ير إيران اةســـــــــــــــإلمير 

  سهو ير كو يا  ال ني  ااعد  اليابان، الد  عشر بصثات حبرير مل افحر ال رصعر يف املعط ر،
علمها   صرب  رفااذ  دابم  ســـــــــــمح للســـــــــــفن الد    ل الص لم ت الد  بذاا هو  اجلوإذ يالحظ  
اخلطو ة بأن حتمل على متعها مفا ز حلماير الســــــفن  أفرا  أمن مســــــلحني متصاقد عليهم  الشــــــديدةاملعط ر 

 تضــمن اســتلدام تذ  الد رت يبات الم جري الســفن الذين يفضــلون بوجو  وــركات طاصــر،   ســمح  ما
 نفس  على  ع يم تذ  األنشطر  ف ا لل انون الد ا الواج  التطبيق،التدابم،  إذ حيث الد ل يف الوقت 

باجلهو  الرامير إىل بعا  ال د ات يف املعط ر الد  بذاا عملير مد نر جيبويت ل واعد وإذ يرح   
الد يبذاا ال ـــعد   اتســـتاما   باألنشـــطر الد يضـــطلا   لكالســـلوك الد اواا املع مر البحرير الد لير   

ال د ات يف ال ـــــومال الد  ســـــاعد ال ـــــومال على ا اتحتا  األ   يب يف إتا  بصثر اتحتا  األ   يب لبعا  هب
 لـك اجلهو   يشـــــــــــج  وإذ ،من زيـا ة فصـاليـر إنفـاذ ال ـانون البحري  عـيا ـ  األمعيـر البحريـر لتم   قـد  صايا

ليمير املصعير فيما بيعها  أن  تصا ن بضـــــر  ة أن  عســـــق سيا املع مات الد لير  اةق وإذ يســــل   األنشـــــطر، 
 بصضها بصضا على حنو  ام، ما
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إنشـــــا  قوة خلفر الســـــواحل على ال ـــــصيد اتحتا ي  قوة وـــــرتر حلر  الســـــواحل على وإذ يؤيد  
ما الت دير اجلهو  الد  بذاا املع مر البحرير الد لير  وإذ يالحظصـــــــــصيد الوتيات األعضـــــــــا  يف اتحتا ، 

حري من أجل  ضا  حتديث التوجيهات  أفضل املما سات اة ا ير  التوصيات ملساعدة  قطاع الع ل الب
الســــفن على معا  قما ت مات ال رصــــعر قبالر ســــواحل ال ــــومال، مبا يف ذلك يف طليج عدن،  األجاا  

م الصمل الذي   و  وإذ يقد راخلطو ة،  الشـــــديدةذات ال ـــــلر من احمليط ااعدي الد ت  اال ضـــــمن املعط ر 
ب  املع مر البحرير الد لير  فريق ات  ــــــــــال املصا بال رصــــــــــعر قبالر ســــــــــواحل ال ــــــــــومال يف تذا ال ــــــــــد ، 

جهو  املع مر الد لير لتوحيد امل ايي ، الد  ضصت مصايم للتد ي   الرتطيص يف تذا امال  يالحظ وإذ
د عليهم مصها لي ونوا على لفا دة وــــــركات األمن البحري اخلاصــــــر ععد  وفمتا أفرا  أمن مســــــلحني متصاق

ال ـــد ات يف منت الســـــــــــــــفن يف املعـــاتق البـــالغـــر اخلطو ة،  إذ يرحـــ  كـــذلـــك ببصثـــر اتحتـــا  األ   يب لبعـــا  
 ال ومال، الد  صمل على  طوير قد ات ال ومال يف جمال األمن البحري،

لح يف البحر على أمهير مواصـــلر  صايا سا األ لر على أعمال ال رصـــعر  الســـطو املســـوإذ يشــدد  
باجلهو  الد  بذاا حاليا  وإذ يرح قبالر ســــواحل ال ــــومال  حف ها  إحالتها إىل الســــلطات امللت ــــر، 

املع مر البحرير الد لير  املع مر الد لير للشـــــرتر اجلعا ير  جمموعات قطاع الع ل البحري لوضـــــا  وجيهات 
أمهير ا ني البح ا ة من   دمي  حظوإذ يالللبحا ة بشـــــــــأن حفا مســـــــــرح اجلرمير ع   أعمال ال رصـــــــــعر، 

 أعمال ال رصعر،عن األ لر يف الدعا ى اجلعا ير ل فالر املإلح ر ال ضا ير 
بأن وـــــــب ات ال رصـــــــعر ت  اال  صتمد على اطتطام األوـــــــلاو  احت از  وإذ يســـــل   كذلك 

صــــــــــلر أنشــــــــــطتها التمويل الإلزم لشــــــــــرا  األســــــــــلحر  اجتذاب جمعدين  موا  وليدالرتا ن ملســــــــــاعد ا على 
باجلهو  الد لير الرامير إىل  وإذ يرح الصمليا ير، قا يهد  ســـــــــــــــإلمر  أمن املدنيني  ي يد  دفق الت ا ة، 

فرقر الصمل املصعير بانفاذ ال انون  إىل سا املصلومات بوســـــا ل معها  عســـــيق عمل احمل  ني  املدعني الصامني 
ا جتســــــــد  قاعدة البيانات الصاملير املتصل ر بال رصــــــــعر معلى حنو   با اا هبدم إحباط عمليات ال رصــــــــعر، 

بانشــا  املركا اةقليم  لت ميا املصلومات  وإذ يشــ دالبحرير الد أنشــأ ا املع مر الد لير للشــرتر اجلعا ير، 
 ،يف ســــيشــــيلال ا ن اةقليم  لتعســــيق الصمليات الشــــ يق للمركا املركا ال ا ن يف مدغشــــ ر،  تو البحرير 

 وقيا كل  من احتا  جا  ال مر  جيبويت  ســـــــــيشـــــــــيل  مدغشـــــــــ ر  مو يشـــــــــيو  على ات فا   ذلك ع   
مبا يف ذلك  اةقليم  املتصلق بانشا  آلير إقليمير لتبا ل    اسم املصلومات البحرير يف غرب احمليط ااعدي،

بامللد ات  عاير م ت  األمم املتحدة املصا حتت  ضــــا ططر التأت  مل اضــــاة ال راصــــعر الد ســــتســــهم، 
بالشــــــــــــراكر ما ال وة البحرير لإلحتا  األ   يب يف ال ــــــــــــومال، يف زيا ة  طوير قد ات املعط ر على    اجلرمير 

 ال رصعر، أعمالاملتصل ر بإجرا  احملاكمات 
اة انـــر الد لـــير ألعمال اتطتطــام  احت از الرتا ن، مبا يف ذلك اجلرا م  وإذ يؤكد مــن جديــد 

بشــــــدة اســــــتمرا  قا ســــــر احت از  وإذ يدينليها يف ات فاقير الد لير ملعاتضــــــر أطذ الرتا ن، املع ــــــوو ع
عن قل   الشــديد إزا  ال ر م  وإذ يعربالرتا ن على أيدي ال راصــعر العاوــطني قبالر ســواحل ال ــومال، 

ل ف وإدراكاالإلإنســــــــــانير الد يواجهها الرتا ن يف األ ســــــــــر،    ذلك يف أَّســــــــــرتم، مع  لألثر الســــــــــلِّ الذي  َّ
إىل أمهير التصا ن بني الد ل األعضــــا   وإذ يشــــ رإىل اةفراج الفو ي عن سيا الرتا ن املتب ني،  يدعو وإذ

 بشأن مسألر احت از الرتا ن   اكمر ال راصعر املشتب  يف ضلوعهم يف احت از الرتا ن،
جهو  حملاكمر األوـــــــلاو على ما   وم ب   عاانيا  ســـــــيشـــــــيل  كيعيا  مو يشـــــــيو  من  وإذ يثني 

ما الت دير املســــــــــــاعدة الد ي دمها برنامج  وإذ يالحظاملشــــــــــــتب  يف أيم قراصــــــــــــعر أمام  اكمها الوتعير، 
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م افحر اجلرا م البحرير التابا مل ت  األمم املتحدة املصا بامللد ات  اجلرمير،  ال ــــــــــعد   اتســــــــــتاما ، 
، بالتعســــــيق ما فريق ات  ــــــال املصا مب افحر ال رصــــــعر قبالر  غممها من املع مات الد لير  اجلهات املاحنر

 ال ومال  كيعيا  مو يشيو     ل أطرى يف املعط ر، فيما  بذل   سيشيل تعاانيا ل سواحل ال ومال،  عماً 
من جهو  حملاكمر ال راصـــعر، مبن فيهم ال ا مون على  يســـم أعماام  اويلها يف الرب، أ  ســـ عهم يف   لر 

صــد  ــاكمتهم يف م ــان آطر، مبــا يتســـــــــــــــق  ال ــانون الــد ا حل و  اةنســــــــــــــــان الواجــ  التطبيق، ثــالثــر ب
 على ضر  ة أن  واصل الد ل  املع مات الد لير  صايا اجلهو  الد لير املبذ لر يف تذا ال د ، يشدد وإذ

باســـــــــــــــتصدا  ح ومر ال ـــــــــــــــومال اتحتا ير  الوتيات األعضـــــــــــــــا  يف اتحتا  للتصا ن  وإذ يرح  
بيعها  ما الد ل الد حتاكم األوــــلاو املشــــتب  يف أيم قراصــــعر لتتســــ  إعا ة ال راصــــعر املدانني إىل  فيما

ال ومال يف ظل  ر يبات معاسبر لع ل الس ــعا ، مبـا يتســق  ال انــون الد ا الواج  التطبيق، مبا يف ذلك 
يف قضا   تهمرغبلمن سيشيل إىل ال ومال  بصو ة س عا  مدانني يقروإذ ال انون الد ا حل و  اةنسان، 

أن الص وبر الد يتصني قضاؤتا  يالحظ وإذ ور ط ذلك، ا تمفيستايف ال ومال   ص وبات املوقدصر عليهم ال
جيــ  أن   ون  لــك الد قر  ــا  ــاكم الــد لــر الد جرت فيهــا احملــاكمــر  أن أي اقرتاح بتغيم الص وبــات 

 ،2011ا فا  ن ل الس عا  املربم ما سيشيل يف عام أن ي ون متس اً ما  بد ت
بصمل جلعر  عســــــــــــــيق األمن البحري، بوصــــــــــــــفها اولير املركاير لتعمير ال د ات  حتديد  وإذ يرح  

، 2017الدعم   وجيه ، على العحو الذي سَّل ط علي  الضو  يف م ار لعدن بشأن ال ومال يف أيا /مايو 
 ليمير ال ومالير على اتضطإلع مبس  لير متاايدة عن مبا  ات م افحراة ا ات الوتعير  اةق وإذ يشج 
 ال رصعر،
غم ال انو   غم املبلغ األمساك عن بالغ قل   إزا  الت ا ير الوا  ة بشأن أنشطر صيد  وإذ يعرب 

ألنشـــطر الصإلقر املص دة بني تذ  ا وإذ يالحظعع   غم املع م يف املعط ر اتقت ـــا ير اخلال ـــر لل ـــومال، 
غم ال انو   غم املبلغ عع   غم املع م ي لف ال ــومال كل ســعر األمساك أن صــيد  وإذ يدرك ال رصــعر، 

 مإليني الد ت ات من اةيرا ات املف و ة  مي ن أن يساتم يف زعاعر اتست را  يف أ ساط امتمصات احمللير
 الساحلير،
غذير  الا اعر املتصلق بالتدابم الد  تلذتا انضــــــــمام ال ــــــــومال إىل ا فا  مع مر األ وإذ يالحظ 

 روإذ يقد  غم ال انو   غم املبلغ عع   غم املع م    ع   ال ضــــــــــا  علي ، األمساك   لر امليعا  ملعا صــــــــــيد 
املشـــــــــــــــا يا الد  دعمها مع مر األغذير  الا اعر  م ت  األمم املتحدة املصا بامللد ات  اجلرمير هبدم 

على ضــــــر  ة أن  صمل الد ل  املع مات  وإذ يشــــددومال على م افحر تذ  األنشــــــطر،  صايا قد ة ال ــــــ
الــد ليــر على زيــا ة   ثيف  عمهــا حل ومــر ال ـــــــــــــــومــال اتحتــا يــر، بعــا  على تلبهــا، يف العهوم ب ــد ة 

 ال ومال على م افحر تذ  األنشطر،
ن ام قانو  لتوزيا مبا  بذل  ح ومر ال ـــــــــــومال اتحتا ير من جهو  متواصـــــــــــلر لوضـــــــــــا  وإذ يقر 

يف تذا ال ـــد  بتعفيذ عع ـــر من ععاصـــر برنامج  صايا األمن البحري  وإذ يشـــ د راطيص صـــيد األمساك، 
اةقليم  الذي ميول  اتحتا  األ   يب ما مع مر األغذير  الا اعر،  الذي يرم  إىل  شـــــ يا صـــــيد األمساك 

بذل اجلهو  يف تذا مواصلر على  وإذ يشج  املرطص ل   املع م ب فر صحيحر  وفافر ما   ل املعط ر،
 ال د ، بدعم من امتما الد ا،
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إىل   ا ير األمني الصام الد   هر مدى ططو ة ال رصــــــعر  الســــــطو املســــــلح يف البحر  وإذ يشـــــ ر 
قبالر ســــواحل ال ــــومال   تضــــمن إ وــــا ات مفيدة بشــــأن التح يق ما ال راصــــعر   اكمتهم، مبا يف ذلك 

 ا   اكم متل  ر مل افحر ال رصعر،يتصلق بانش ما
مــا زالوا  ت اين  اطــل  “راجســـــــــــــــ”ركــ  إيرانيني من تــاقم امل حبــا ةأ بصــر ألن  وإذ يظــق قلقــا 

بصمل الشـــــــب ر الد لير لرعاير  مســـــــاعدة البحا ة  برنامج  وإذ يرح ال ـــــــومال كرتا ن يف ظر م ما ير، 
ضــــــحايا ل يف أ قات ال ــــــدماتوفم امل از ة املســــــاعدة اةنســــــانير لضــــــحايا ال رصــــــعر البحرير فيما يتصلق بت

بالدعم املاا؛  كذلك بصمل صعد   أسر ضحايا ال رصعر املعشأ من قبل فريق  ا يدتم ال رصعر  أسرتم   
ال ومال  أسرتم يف افحر ال رصعر قبالر سواحل ال ومال، الذي يتيح لضحايا ال رصعر ات  ال املصا مب 

م يسل   ما يلام من أموال لتا يدتم مب موعر من طدمات الدعم أثعا   جو تم يف األسر  بصد حتريرتم،  إذ
 بضر  ة املض  يف  عم تذ  املبا  ات  املسامهر يف ال عا يق،

ات  ال املصا مب افحر ال رصعر قبالر سواحل ال ومال  م ت  األمم مبا أحرز  فريق  وإذ يسل   
املتحدة املصا بامللد ات  اجلرمير من   دم يف جمال اســـتلدام األ  ات اةعإلمير للتوعير بأططا  ال رصـــعر 

  إبراز أفضل املما سات لل ضا  على تذ  ال اترة اةجرامير،
مم املتحــدة املصا بــامللــد ات  اجلرميــر  برنــامج األمم اجلهو  الد يبــذاــا م تــ  األ وإذ يالحظ 

املتحــدة اةمنــا  ،  التمويــل امل ــدم من ال ـــــــــــــــعــد   اتســـــــــــــــتامــا   من اتحتــا  األ   يب  اململ ــر املتحــدة 
 الوتيات املتحدة  اجلهات املاحنر األطرى ابتغا  إنشـــــــــــــــا  قد ة إقليمير يف جماا ال ضـــــــــــــــا   إنفاذ ال انون 

ولاو املشتب  يف أيم قراصعر  إل ا  ال ب  عليهم   اكمتهم  لس ن ال راصعر املدانني للتح يق ما األ
 مبا يتسق  ال انون الد ا حل و  اةنسان الواج  التطبيق،

مد نر جيبويت ل واعد الســــــــلوك املتصل ر ب ما أعمال ال رصــــــــعر  الســــــــطو  وإذ يأخذ في االعتبار 
إىل عمليات مراكا  با ل املصلومات  وإذ يشــ ري  طليج عدن، املســـلح ضـــد الســـفن يف غرب احمليط ااعد

مبا  بذل  الد ل املوق صر من جهو  لوضــــــــــــا األتر التع يمير  التشــــــــــــريصير املإل مر  وإذ ينوهيف كيعيا   عاانيا، 
مل افحر ال رصعر  لتصايا قد ات  لك الد ل يف جماتت  سيم الد  يات يف ميا  املعط ر،  اعرتام السفن 

 شبوتر،   اكمر املشتب  يف أيم قراصعر،امل
على أن الســـــــــإلم  اتســـــــــت را  يف ال ـــــــــومال،   صايا م ســـــــــســـــــــات الد لر،  التعمير  وإذ يشـــــــدد 

اتقت ـــا ير  اتجتماعير،  احرتام ح و  اةنســـان  ســـيا ة ال انون عوامل ضـــر  ير لتهيار ال ر م لل ضــا  
كذلك على   وإذ يشــــددقبالر ســـــواحل ال ـــــومال، بشـــــ ل  ا م على ال رصـــــعر  الســـــطو املســـــلح يف البحر 

إ ســـا  األمن على املدى الطويل يف ال ـــومال يتوقف على مدى فصالير الســـلطات ال ـــومالير يف  طوير  أن
  حدات طفر السواحل  الشرتر البحرير ال ومالير،  اجليش الوتا ال وماا،  قوة الشرتر ال ومالير،

مــا  ابطــر بلــدان حــافــر احمليط  ا ن البحري اللــذين اعتمــدببيــان بــا انج  إعإلن التصــ وإذ يرحــ  
اخلام  عشـــــــــــر،  اللذين  َّع  فيهما األعضـــــــــــا  إىل  عم   صايا التصا ن   هاااعدي يف اجتماع جمل   ز ا

 ملواجهر التحديات البحرير، مبا يف ذلك ال رصعر  اتجتا  غم املشر ع بامللد ات،
الفريق الد ا    الغرفر الد لير للع ل البحري   ي    الد اامل  البحري البلطب يام  يرح وإذ  

العــد ة البحريــر الــد ليــر    لرابطــر الــد ليــر ملــال   نــاقإلت العفط املســـــــــــــــت لني ا لرابطــات احلمــايــر  التصوي 
أفضـــــــل املما ســـــــات املتبصر ”ما جهات أطرى باصـــــــدا  العســـــــلر اخلامســـــــر من معشـــــــو   لشـــــــركات العفط
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،  إذ ي ر 2018يف حايران/يوني   “ر ســــواحل ال ــــومال  يف معط ر حبر الصربأجل   ع ال رصــــعر قبال من
بأن املصلومات  اة وـــــــا ات الوا  ة يف ذلك املعشـــــــو   ســـــــاعد على   ليل امللاتر الد يتصرم اا البحا ة 

 أثعا  أ ا هم مهعتهم املشر عر،
يف ال ـــــومال  أعمال ال رصــــعر بات  باط الوثيق بني اســـــتمرا  حالر انصدام اتســـــت را  يســــل   وإذ  

 السطو املسلح قبالر سواحل ،  إذ ي كد ضر  ة أن يواصل امتما الد ا ا اذ  دابم واملر ل ما ال رصعر 
  السطو املسلح يف البحر  مصاجلر األسباب ال امعر   ا مها،

ساعات  أن حوا ث ال رصعر  السطو املسلح يف البحر قبالر سواحل ال ومال  نشاط وإذ يقرر 
ال راصعر يف ال ومال ميثإلن عامإل مهما يفاقم احلالر يف ال ومال الد ت  اال  ش ل ططرا يهد  السإلم 

  األمن الد ليني يف املعط ر،
 مبوج  الف ل السابا من ميثا  األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
إ انت   وــــــــ ب  جلميا أعمال ال رصــــــــعر  الســــــــطو املســــــــلح يف البحر قبالر  يكرر تأك د - 1 

 سواحل ال ومال؛
بأن ال رصــــــعر  َّفاقم حالر انصدام اتســــــت را  يف ال ــــــومال با طال كميات كبمة  يســــل   - 2 

الذي التحســــن  غم  ،  ذلكاجلرمير  الفســــا   اة تاب زيا ةاألموال الع دير غم املشــــر عر الد  غذي  من
 ال ومال؛شهد  ي

، بالتصا ن ما الســـــــــــــــلطات احلاجر إىل حترك وـــــــــــــــامل من جان  امتما الد ا يؤكد - 3 
معا  قما ال رصــــــــــعر  مصاجلر األســــــــــباب ال امعر  لال ــــــــــومالير  غمتا من اجلهات الفاعلر املصعير، من أج

 ؛تا  ا 
ر ال رصـــــــــعر أن الســـــــــلطات ال ـــــــــومالير ت  املســـــــــ  لر يف امل ام األ ل عن م افح يؤكد - 4 

مشــر ع قانون طفر على املواف ر على  الربملان ويشــج  الســطو املســلح يف البحر قبالر ســواحل ال ــومال، 
الد  عفذتا ال وة البحرير التابصر “ عملير أتلعطا”الســـواحل الذي قدمت  الســـلطات ال ـــومالير، بدعم من 

الســــــلطات  ويحث ــــــومال، إىل جمل  الوز ا ،    يب  بصثر اتحتا  األ   يب لبعا  ال د ات يف اللإلحتا  األ
ال ــــــومالير على مواصــــــلر الصمل على ســــــن  جمموعر وــــــاملر من قوانني م افحر ال رصــــــعر  ال وانني البحرير 

مايد من التأطم،  إنشا  قوات أمن ذات أ  ا   اطت اصات  اضحر ةنفاذ تذ  ال وانني  مواصلر    ن
ير قد ات احملاكم ال ـــــومالير يف جمال التح يق ما األوـــــلاو ال يام، بدعم   ا حســـــ  اتقتضـــــا ، بتعم

املســ  لني عن ا   اب أعمال ال رصــعر  الســطو املســلح، مبا يف ذلك الشــل ــيات الر يســير يف الشــب ات 
 ع يمها أ   يســـمتا  اةجرامير الضـــالصر يف أعمال ال رصـــعر، قن ي ومون بالتلطيط ملثل تذ  اا مات أ 

  مشر ع أ  الرتب ح معها،   اكمتهم؛أ  اويلها بش ل غم
بضــــر  ة مواصــــلر التح يق ما األوــــلاو الذين  ططون ا مات ال راصــــعر قبالر  يقر   - 5 

ون معها،   اكمتهم، مبن فيهم  ســـــــواحل ال ـــــــومال أ  يع مويا أ  ميولويا ب ـــــــو ة غم مشـــــــر عر أ  يرتحب 
الد ل على أن   وم،  ويحثأعمال ال رصـــعر،  الشـــل ـــيات الر يســـير يف الشـــب ات اةجرامير الضـــالصر يف

بالتصا ن ما املع مات الد لير املصعير، باعتما   شــــــــــــريصات لتســــــــــــهيل  اكمر املشــــــــــــتب  يف قيامهم بأعمال 
 ال رصعر قبالر سواحل ال ومال؛
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بالسلطات ال ومالير أن  صرتم سبيل ال راصعر،  أن   ون لديها ععد اعرتام  يه   - 6 
ســـــــبيلهم آليات  ســـــــتطيا من طإلاا أن  صيد على حنو آمن املمتل ات الد حيت اتا ال راصـــــــعر،  أن   وم 
بالتح يق مصهم   اكمتهم،  أن  سم     يات قبالر سواحل ال ومال ملعا  قما أعمال ال رصعر  السطو 

 ملسلح يف البحر؛ا
ن يســتلدم بالســلطات ال ــومالير أن  بذل ق ــا ى جهدتا لت دم إىل الصدالر م   يه   - 7 

أ اضــــــ  ال ــــــومال للتلطيط جلرا م ال رصــــــعر  الســــــطو املســــــلح يف البحر أ   يســــــمتا أ  ا   اهبا،  يهي  
  األمني الصام بالد ل األعضــــــا  أن  ســــــاعد ال ــــــومال، بعا  على تل  الســــــلطات ال ــــــومالير  ما إططا

،  ي كد ضــــر  ة يرقليمســــلطات اةالبذلك، على  صايا ال د ات البحرير يف ال ــــومال، مبا يف ذلك قد ات 
ا ســــــــــا  أي  دبم يَّتلذ عمإل هبذ  الف رة ما ال انون الد ا الواج  التطبيق،  ت ســــــــــيما ال انون الد ا 

 حل و  اةنسان؛
تقتضــا ، يف مســألر احت از الرتا ن   اكمر بالد ل أن  تصا ن أيضــا، حســ  ا يه   - 8 

 ال راصعر املشتب  يف ضلوعهم يف احت از  تا ن؛
إىل اةفراج الفو ي  غم املشــــــــــــر ط عن سيا البحا ة الذين حيت اتم ال راصــــــــــــعر  يدعو - 9 

ال ــــــوماليون كرتا ن،  يهي  كذلك بالســــــلطات ال ــــــومالير  سيا اجلهات املصعير أن  ضــــــاعف جهو تا 
 ني اةفراج ععهم فو ا    ن أن ي يبهم م ر  ؛لتأم

مببا  ة ســـــلطات ســـــيشـــــيل إىل إنشـــــا    مر مل اضـــــاة مر  ِّ أعمال ال رصـــــعر  يرح  - 10 
 كذلك بع اح احملاكمات الد أجر ا تذ  احمل مر فيما يتصلق ب ضايا ال رصعر؛  ويرح  اجلرا م البحرير، 

لد لير  اةقليمير  الشــــــركا  املعاســــــبني اوطرين بضــــــر  ة قيام الد ل  املع مات ا يســـــل   - 11 
ألوـــــــــلاو املشـــــــــتب  ابتبا ل األ لر  املصلومات ألغرام إنفاذ قوانني م افحر ال رصـــــــــعر لضـــــــــمان  اكمر 

 س ن املدانني معهم،  اعت ال   اكمر الشل يات الر يسير يف الشب ات  اكمر فصالر أيم قراصعر  يف
 رصـــــعر، قن ي ومون بالتلطيط لصمليات ال رصـــــعر أ   ع يمها أ   يســـــمتا اةجرامير الضـــــالصر يف أعمال ال

اويلها ب ـــــــــو ة غم مشـــــــــر عر أ  الرتب ح معها،  يَّب   قيد اتســـــــــتصرام إم انير  طبيق جاا ات موجهر  أ 
ال يانات أ  األفرا  الذين  ططون لصمليات ال رصـــــــعر أ  يع مويا أ  ييســـــــر يا أ  ميولويا ب ـــــــو ة  ضـــــــد
 43مشر عر أ  يرتحبون معها إذا استوفوا مصايم اة  اج يف قا مر اجلاا ات على العحو الوا   يف الف رة  غم

جبميا الـــد ل أن  تصـــا ن  صـــا نـــا كـــامإل ما فريق الرصـــــــــــــــــد املصا  ويه ــ ، (2013) 2093من ال را  
يد األســــــــــلحر   مبا يف ذلك بشــــــــــأن  با ل املصلومات عن اتنتهاكات احملتملر حل ر  و  بال ــــــــــومال  إ يرتيا،

 ح ر الفحم؛ أ 
بالد ل  املع مات اةقليمير ال ا  ة على أن  شا ك يف م افحر ال رصعر  مجددا يه   - 12 

 الســــطو املســــلح يف البحر قبالر ســــواحل ال ــــومال بشــــ ل طاو، أن  فصل ذلك على حنو يتفق ما تذا 
ال را   أح ام ال انون الد ا، بعشـــــــــر ســـــــــفن حبرير  أســـــــــلحر  تا رات عســـــــــ رير،   وفم ال واعد  الدعم 

صدات املم افحر ال رصـــــــعر،  احت از الا ا    الســـــــفن  األســـــــلحر  ما يت ـــــــل هبا من  اللوجســـــــد ل وات
طرى املســــتلدمر يف ا   اب أعمال قرصــــعر  ســــطو مســــلح يف البحر قبالر ســــواحل ال ــــومال، أ  الد األ

  الت رم فيها؛ يف ذلك، يوجد أسا  مص ول لإلوتبا  يف استلدامها

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


S/RES/2442 (2018) 
 

 

18-18704 9/11 

 

 الد ل  املع مات الد لير من أجل   ع أعمال أمهير التعســـــــــــــيق فيما بني علىيشــــــــــدد  - 13 
ال رصـــعر  الســـطو املســـلح يف البحر قبالر ســـواحل ال ـــومال،  يشـــيد بالصمل الذي ي وم ب  فريق ات  ـــال 
املصا مب افحر ال رصـــعر قبالر ســـواحل ال ـــومال من أجل  يســـم تذا التعســـيق بالتصا ن ما املع مر البحرير 

 طات ال ومالير،  حيث على اتستمرا  يف  عم تذ  اجلهو ؛الد لير    ل الص ل م  السل
الد ل األعضـــــا  على مواصـــــلر التصا ن ما الســـــلطات ال ـــــومالير يف م افحر  يشــــج  - 14 

ال رصــعر  الســطو املســلح يف البحر،  يإلحا الد   األســاســ  للســلطات ال ــومالير يف الت ــدي لل رصــعر 
وــهرا أطرى اعتبا ا من  ا ي   13أن جيد  ملدة  ويقررمال،  الســطو املســلح يف البحر قبالر ســواحل ال ــو 

للد ل  املع مات  (2017) 2383من ال را   14 ا اذ تذا ال را  األذ نات الد معحها مبوج  الف رة
عر  الســــطو املســــلح يف البحر قبالر ســــواحل اةقليمير املتصا نر ما الســــلطات ال ــــومالير يف م افحر ال رصــــ

 ال ومال الد قدمت السلطات ال ومالير إططا ا مسب ا بشأيا إىل األمني الصام؛
أن األذ نــات الد جرى جتــديــدتــا يف تــذا ال را  ت  ســـــــــــــــري إت على الوضــــــــــــــا  يؤكـد - 15 

 ر ة مبوج  ال انون الد ا، ال ــــــــومال  ت ا  ح و  الد ل األعضــــــــا  أ  التااما ا أ  مســــــــ  ليا ا امل يف
ذلك أي ح و  أ  التاامات  عص عليها ا فاقير قانون البحا ، فيما يتصلق بأي  ضــا آطر،  يشــد   يف مبا

ااً ل انون   ا عريف؛  ي كد كذلك أن تذ  األذ نات  ب ـــــــــــفر طاصـــــــــــر على أن تذا ال را  ت يَّصترب مَّعشـــــــــــن
 السلطات ال ومالير؛يل تل  الد حت 2018 ل/أكتوبر  شرين األ 25لرسالر امل  طر جَّد ت است ابًر ل

من ال را   5أن ح ر األســـــــــــــــلحــــر املفر م على ال ـــــــــــــــومــــال مبوجــــ  الف رة  يقرر - 16 
، (2002) 1425من ال را   2   1الف ر ني يف مبايد من التف ــــــــــيل  جرى بيان (  الذي 1992) 733

، ت يســـــــــــــــري على اةمدا ات من األســـــــــــــــلحر 2093من ال را   38إىل  33 عد ل مبوج  الف رات من 
 املصدات الصســــ رير أ    دمي املســــاعدة امل ر  ق ــــر اســــتلدامها على الد ل األعضــــا   املع مات الد لير 

 أعإل ؛ 14 املع مات اةقليمير    ن اةقليمير الد  تلذ  دابم  ف ا للف رة 
إىل الد ل املتصا نر أن  تلذ اةجرا ات املعاســـــبر ل    ضـــــمن أت يرت   عمليا  يطل  - 17 

حرمان سفن أي   لر ثالثر من حق املر    14على األنشطر الد   وم هبا  ف ا لألذ نات الوا  ة يف الف رة 
 الربي  أ  اةطإلل بذلك احلق؛

جبميا الد ل،  خباصـــــــــــر   ل الصل م    ل امليعا   الد ل الســـــــــــاحلير  الد ل الد  يه   - 18 
حيمل جعســـيتها ضـــحايا أعمال ال رصـــعر  الســـطو املســـلح  مر  بوتا،  الد ل األطرى الد ي ون اا  تير 

 يف  تصا ن يف إثبات الوتير ال ضــــــــا ير،  يف تذا ال ــــــــد  مبوج  ال انون الد ا  التشــــــــريصات الوتعير، أن
التح يق ما سيا األوـــــلاو املســـــ  لني عن أعمال ال رصـــــعر  الســـــطو املســـــلح قبالر ســـــواحل ال ـــــومال 
  اكمتهم، مبن فيهم الشـــــل ـــــيات الر يســـــير يف الشـــــب ات اةجرامير الضـــــالصر يف أعمال ال رصـــــعر، قن 

  الرتب ح معها،  ع يمها أ   يســـــمتا أ  اويلها بشـــــ ل غم مشـــــر ع أ ي ومون بالتلطيط اذ  اا مات أ 
مبا يتســـــــــــق ما أح ام ال انون الد ا الواج  التطبيق، مبا يف ذلك ال انون الد ا حل و  اةنســـــــــــان،  أن 
لدمني للسـلطات ال ضـا ير ةجرا ات قضـا ير،  أن  بذل املسـاعدة بطر     فل طضـوع سيا ال راصـعر املسـ 

جســــــتير فيما يتصلق باألوــــــلاو اخلاضــــــصني لوتيتها وــــــ  معها   دمي الصون ت اذ الرت يبات ال انونير  اللو 
  سيطر ا، مثل الضحايا  الشهو   األولاو احملت اين نتي ر الصمليات املضطلا هبا مبوج  تذا ال را ؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
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جبميا الد ل جترمي ال رصــــــــعر يف قوانيعها احمللير  الع ر بشــــــــ ل إجيايب يف مســــــــألر  يه   - 19 
اصــــعر الذين يَّل ى عليهم ال ب  قبالر ســــواحل ال ــــومال  ال ا مني  اكمر األوــــلاو املشــــتب  يف أيم قر 

على  يســـــــم أعماام  اويلها يف الرب  ســـــــ ن املدانني معهم، مبا يتســـــــق  ال انون الد ا الواج  التطبيق، 
  تذ  املســــــا ل قيد اتســــــتصرام، مبا يف ذلك، ب ن يَّ  يف ذلك ال انون الد ا حل و  اةنســــــان،  ي ر  أن مبا

 افحر ال رصــعر يف ال ــومال مبشــا كرع أ   عمع   ليني كبمين ملتقتضــا ، إنشــا   اكم متل ــ ــر حســ  ا
،  يشــ ا فريق ات  ــال على مواصــلر (2011) 2015أ  كليهما، على العحو املع ــوو علي  يف ال را  

 معاقشا   يف تذا ال د ؛
، يف تذا الســــــيا ، مبواصــــــلر برنامج م افحر اجلرا م البحرير التابا مل ت  األمم يرح  - 20 

املتحدة املصا بامللد ات  اجلرمير الصمل ما الســــــــــلطات يف ال ــــــــــومال  يف   ل اجلوا  على كفالر  اكمر 
مبا يف ذلك املشـــــــتب  يف ا   اهبم أعمال قرصـــــــعر  ســـــــ ن املدانني معهم على حنو يتفق ما ال انون الد ا، 

 ال انون الد ا حل و  اةنسان؛
ح ومر ال ــــومال اتحتا ير على اتنضــــمام إىل ا فاقير األمم املتحدة مل افحر  يشـــج  - 21 

اجلرمير املع مر عرب الوتعير، يف إتا  جهو تا الد  ســـــــــــــــتهدم غســـــــــــــــل األموال  تياكل الدعم املاا الد 
  صتمد عليها وب ات ال رصعر يف ب ا ها؛

سيا الد ل على ا اذ اةجرا ات املعاســـــــــــــــبر مبوج  قوانيعها احمللير ال ا مر ملعا  يحث - 22 
 التمويل غم املشر ع ألعمال ال رصعر  غسل الصا دات املتأ ير معها؛

الد ل على أن  واصــــــــــل، بالتصا ن ما املع مر الد لير للشــــــــــرتر اجلعا ير  م ت   يحث - 23 
مر الشــــب ات اةجرامير الد لير الضــــالصر يف أعمال ال رصــــعر قبالر ســــواحل الشــــرتر األ   يب، التح يق يف أ

 املشر عر؛ عن عمليات التمويل  التيسم غم راملس  لالشب ات ذلك مبا يف ال ومال، 
ســـــــــــــيما  سيا الد ل على كفالر أن  راعى يف أنشـــــــــــــطر م افحر ال رصـــــــــــــعر،  ت يحث - 24 

 اجلعس ؛ اتستغإلليف ذلك من اتستغإلل، مبا  تفال األ اير العسا   ضر  ةاألنشطر الربير، 
تريق  سيا الد ل على  با ل املصلومات ما املع مر الد لير للشرتر اجلعا ير، عن يحث - 25 

 البحرير؛ ال عوات املعاسبر، بغرم استلدامها يف قاعدة البيانات الصاملير املتصل ر بال رصعر
مبســــــــــامهات ال ــــــــــعد   اتســــــــــتاما   مد نر جيبويت ل واعد الســــــــــلوك املمولر  يشــــــــ د - 26 

ســــــــــــــوا  أكانت من الد ل  ،املع مر البحرير الد لير،  حيث اجلهات الفاعلر املتضــــــــــــــر ة من ال رصــــــــــــــعر من
 فيهما؛ الد ل،  باألطص أ ساط الع ل البحري الد ا، على أن  سهم غم من أ 

املشـــــــــــــــر عر  قير قانون البحا   ا فاقير قما األعمال غمالد ل األترام يف ا فا يحث - 27 
املوجهر ضــــــــد ســــــــإلمر املإلحر البحرير، على أن  عفذ  عفيذا كامإل التااما ا يف تذا الشــــــــأن مبوج  تا ني 
ات فاقيتني  أح ام ال انون الد ا الصريف  أن  تصا ن ما م ت  األمم املتحدة املصا بامللد ات  اجلرمير 

لبحرير الد لير  الد ل  املع مات الد لير األطرى على بعا  ال د ة ال ضـــــــــــا ير للع اح يف  اكمر  املع مر ا
 األولاو املشتب  يف ا   اهبم أعمال قرصعر  سطو مسلح يف البحر قبالر سواحل ال ومال؛

بالتوصــــــــيات  اة وــــــــا ات امل دمر من املع مر البحرير الد لير بشــــــــأن معا أعمال  ينو ه - 28 
ال رصــــــــعر  الســــــــطو املســــــــلح يف البحر  قمصها؛  حيث الد ل على أن  واصــــــــل، بالتصا ن ما قطاع  الع ل 
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  عفيذ أفضـــــــل املما ســـــــات  اة وـــــــا ات الد يعبغ   إعدا البحري  التأمني،  ما املع مر البحرير الد لير، 
ا باعها ععد التصرم ا مات أ  ععد املإلحر يف امليا  الواقصر قبالر ســــــــــــواحل ال ــــــــــــومال من أجل  فا ي 
اا مات  جتعبها  الت دي اا،  حيث كذلك الد ل على إ احر إم انير إطضاع سفعها  مثول مواتعيها، 

بلغ  الســـــفيعر مباوـــــرة طربا  األ لر اجلعا ير، يف أ ل ميعا  معاســـــ    جيريهاحســـــ  اتقتضـــــا ، لتح ي ات 
أعمال ال رصـــــعر أ  الســـــطو املســـــلح يف البحر أ  للشـــــر ع يف ذلك الصمل، أ  بصد   صرضـــــها لصمل من بصد

 ععها؛ اةفراج
  ل الصل م    ل امليعا  على مواصـــــلر الع ر يف إم انير  ضـــــا  دابم للســـــإلمر  يشــــج  - 29 

،  ضـــــــا أن مر بشـــــــأن اســـــــتلدام أفرا  أمن  األمن على منت الســـــــفن، مبا يف ذلك، حيثما اقتضـــــــى األمر
وــــــركات طاصــــــر على منت الســــــفن، هبدم معا  قما أعمال ال رصــــــعر قبالر  ما عليهممســــــلحني متصاقد 

ســــواحل ال ــــومال،  ذلك من طإلل عملير  شــــا  ير جتري يف  افل معها املع مر البحرير الد لير  املع مر 
 الد لير لتوحيد امل ايي ؛

البحرير الد لير إىل مواصـــــــــــــــلر إســـــــــــــــهاما ا يف جهو  معا  قما أعمال املع مر  يدعو - 30 
ال رصعر  السطو املسلح ضد السفن، بالتعسيق على  ج  اخل وو ما امل ت  املصا بامللد ات  اجلرمير 
 برنامج األغذير الصامل   قطاع الع ل البحري  سيا األترام املصعير األطرى،  ي ر بد   املع مر البحرير 

وــركات طاصــر لي ونوا  ما عليهمير فيما يتصلق باســتلدام أفرا  األمن املســلحني الذين جيري التصاقد الد ل
 على منت السفن يف املعاتق البالغر اخلطو ة؛

أمهير كفالر إي ــال املســاعدات امل دمر من برنامج األغذير الصامل  بشــ ل آمن  يالحظ - 31 
 عمليـر”   حــاليــا كــل من برنــامج األغــذيــر الصــامل   عن تريق البحر،  يرحــ  بــالصمــل الــذي يضـــــــــــــــطلا بــ

الد  عفذتا ال وة البحرير التابصر لإلحتا  األ   يب    ل الص ل م فيما يتصلق باســــــــتلدام مفا ز  اير “ أتلعطا
 السفن على منت سفن برنامج األغذير الصامل ؛

 ــومالير أن  بلغ جمل  إىل الد ل  املع مات اةقليمير املتصا نر ما الســلطات ال يطل  - 32 
الصمل يف إتا  املتلذة األمن  األمني الصام يف غضـــــــــــون  ســـــــــــصر أوـــــــــــهر مبا أَّحرز من   دم يف اةجرا ات 

أعإل   يطل  كذلك إىل سيا الد ل الد  ســـــــــــــــاتم، من طإلل فريق  14يف الف رة املمعوحر األذ نات ب
مبا يف ذلك ال رصعر قبالر سواحل ال ومال، ات  ال املصا بال رصعر قبالر سواحل ال ومال، يف م افحر 

إثبات الرامير إىل طرى يف املعط ر، أن   دم   ا ير يف غضون املهلر ذا ا عن جهو تا األد ل الال ومال   
 الوتير ال ضا ير  التصا ن يف التح يق يف أعمال ال رصعر   اكمر مر  بيها؛

عشر وهرا من ا اذ  اثاألمن، يف غضون إىل األمني الصام أن ي دم إىل جمل  ا يطل  - 33 
 عن احلالر فيما يتصلق بال رصـــــــعر  الســـــــطو املســـــــلح يف البحر قبالر  تذا ال را  تذا ال را ،   ريرا عن  عفيذ

 سواحل ال ومال؛
 الع ر، حســــــــ  اتقتضــــــــا ، يف جتديد األذ نات  احلالراســــــــتصرام  عن اعتزامه يعرب - 34 
 أعإل  ملد  إضافير بعا  على تل  السلطر ال ومالير؛ 14يف الف رة  املمعوحر
 أن يب   املسألر قيد ن ر . يقرر - 35 

 


