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القرار )2015 ( 2246
الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن يف جلســــت  ،7554املعقــــيف ة يف  10تشــــر ن
الثاين/نيففمرب 2015
إن جملس األمن،
إذ يشـــ ري إىل قــرارات السابقــة املتعلقة باحلالـة يف الصيفمال ،وخباصـة القـرارا 1814
( )2008و  )2008( 1816و  )2008( 1838و  )2008( 1844و )2008( 1846
و  )2008( 1851و  )2009( 1897و  )2010( 1918و  )2010( 1950و 1976
( )2011و  )2011( 2015و  )2011( 2020و  )2012( 2077و ،)2013( 2125
و  )2014( 2184وإىل بياين رئيس ( )S/PRST/2010/16املـرر  25آب/أغسـسس 2010
و ( )S/PRST/2012/24املرر  19تشر ن الثاين/نيففمرب ،2012
وإذ يرحب بتقر ر األمني العـا ( ،)S/2015/776املقـد وفقـا للسلـل الـيفار يف القـرار
 ،)2014( 2184عن تنفيخت ذلك القرار وعن احلالة فيما تعلق بالقرصـنة والسـسيف املسـل يف
البحر قبالة سيفاحل الصيفمال،
وإذ يؤكد من جديد احترام لسيا ة الصيفمال وسالمت اإلقليمية واستقالل السياسـ
ووحدتـ  ،و شــمل ذلــك حقيفقـ الســيا ة وفقــا للقـانيفا الــدو فيمــا تصـل بــامليفار السبيعيــة
اليفاقعة قبالة سيفاحل  ،مبا فيها مصائد األمساك،
وإذ يالح ـ أا اجلهــيف املشــترلة الــا تبــخت ا الــدول واملنــاوق واملن مــا والقســا
البحرذ والقسا اخلاص ومرالز الفكر واجملتمع املدين ملكافحة القرصنة قـد أ ت اىل اخنفـا
مُسَّــر يف عــد مامــا القراصــنة وعمليــا انذتســا منــخت عــا  ،2011واذ ال يــلا
ساورم قلق شد د إزاء ما تشكل أعمـال القرصـنة والسـسيف املسـل الـا يفـارب يف البحـر مـن
هتد د مستمر لعمليا إ صال املعيفنة اإلنسـانية إىل الصـيفمال واملنسقـة بسـرعة وأمـاا وفعاليـة،
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ولسالمة البحارة وغريمم من األشخاص وللمالحة الدولية وسالمة السـر البحر ـة التاار ـة،
وللسفن األذرى ،مبا يف ذلك ممارسة أنشسة صيد السمك وفقا للقانيفا الدو ،
وإذ يعــرع ــن ا لـ إزاء مــا تــر عــن اخنــرا األوفــال يف أعمــال القرصــنة قبالــة
سيفاحل الصـيفمال وعـن تعـر النسـاء واألوفـال لالسـتالالل اجلنسـ يف املنـاوق الـا سـيسر
عليها القراصنة ،وعن إجبارمم على املشارلة يف أنشسة تدعم القرصنة،
وإذ يؤكد من جديـد كـل أا القـانيفا الـدو  ،علـى النحـيف الـختذ تُاستـدم اتفاقيـة
األمم املتحدة لقانيفا البحار املررذة  10لانيفا األول /سمرب  ،1982حيد اإلوار القـانيفين
اليفاجل التسبيـق علـى األنشـسة الـدائرة يف احمليسـا  ،مبـا يف ذلـك مكافحـة القرصـنة والسـسيف
املسل يف البحر،
وإذ يــد ضــرورة التحقيــق لــيس فقــت مــع املشــتب فــيهم املقبــيف علــيهم يف عــر
البحــر ،وإ ــا أ عــا مــع لــل مــن ُح ـرت علــى عمليــا القرصــنة أو قــيف عمــدا بتيســريما،
وحمالمتــهم ،مبــن فــيهم الشخصــيا الرئيســية يف الشــبكا اإلجراميــة العــالعة يف أعمــال
القرصــنة ،ممــن قيفمــيفا بــالتخسيت ــختم ا امــا أو تن يمهــا أو تيســريما أو يفيف لــها بصــيفرة
غري مشروعة أو التربُّ منها ،وإذ يكر اإل راع ن قل ه إزاء اإلفـرا عـن أشـخاص مشـتب
يف ارتكاهبم أعمال قرصـنة وا مثـيف م أمـا العدالـة ،وإذ يؤكـد مـن جديـد أا عـد حمالمـة
األشخاص املسرول ني عن أعمـال القرصـنة والسـسيف املسـل يف البحـر قبالـة سـيفاحل الصـيفمال
ُقيفت جهيف مكافحة القرصنة،
وإذ الحظ بقلق أا استمرار حمدو ة القدرا والتشـر عا اليفونيـة الكفيلـة بتيسـري
الـتحفظ علــى األشــخاص املشــتب يف أهنـم قراصــنة بعــد القــب علـيهم وحمالمتــهم عيــق اجمــاذ
إجراءا ولية ألثر ر عا للقراصنة قبالة سيفاحل الصيفمال ،وغالبا ما ـر ذ إىل اإلفـرا عـن
القراصــنة وا مثــيف م أمــا العدالــة ،بال ـ الن ــر عمــا إذا لان ـ منــاك أ لــة لافيــة لــدعم
مقاضاهتم ،وإذ عيـد التأليـد علـى أنـ يفشـيا مـع األحكـا املتعلقـة بقمـع القرصـنة مـن اتفاقيـة
قانيفا البحار ،تنص اتفاقية قمع األعمال غـري املشـروعة امليفجهـة ضـد سـالمة املالحـة البحر ـة
لعا  1988على أا تقيف األورا بتارمي تلـك األعمـال ،وإثبـا اليفن ـة القعـائية ،وقبـيفل
تسليم األشخاص املسرولني أو املشتب يف أهنم مسروليفا عن انستيالء على سـفن أو السـيسرة
عليها بالقيفة أو بالتهد د باستعمال القيفة أو بأذ شكل آذر من أشكال الترميل،
وإذ يؤكد أا املسرولية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسسيف املسل يف البحـر قبالـة
سـيفاحل الصــيفمال تقــع علــى عــاتق السـلسا الصــيفمالية ،وإذ يالحـ السلبــا املتعــد ة الــا
قدمتها السلسا الصيفمالية من أجل احلصـيفل علـى املسـاعدة الدوليـة ملكافحـة القرصـنة قبالـة
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سيفاحل البلد ،مبا يف ذلك الرسالة املررذة  4تشر ن الثاين/نيففمرب  ،2014اليفار ة مـن املمثـل
الدائم للصيفمال لدى األمم املتحدة والـا عـرب فيهـا عـن تقـد ر السـلسا الصـيفمالية جمللـس
األمن ملا قدمـ مـن مسـاعدة ،وعـن اسـتعدا ما للن ـر يف إمكانيـة العمـل مـع الـدول األذـرى
واملن مــا اإلقليميــة ملكافحــة القرصــنة والســسيف املســل يف البحــر قبالــة ســيفاحل الصــيفمال،
ويطلب فيها جتد د أحكا القرار  )2013( 2125ملدة اثين عشر شهرا إضافية،
وإذ يرحــب مبشــارلة حكيفمــة الصــيفمال انوا ــة والشــرلاء اإلقليمــيني يف الــدورة
العامـة الثامنـة عشـرة لفر ــق انتصـال املعـين بالقرصـنة قبالــة سـيفاحل الصـيفمال الـا استعــافها
انوا األورويب يف مد نة نييف يفرك يف يفيفز /يفلي ،2015
وإذ يُ ــد العمــل الــختذ قــيف بـ فر ــق انتصــال وفرقــة العمــل املعنيــة بإنفــاذ القــانيفا
لتيســري حمالمــة القراصــنة املشــتب فــيهم ،والعمــل الــختذ قــيف ب ـ الفر ــق العامــل املعــين ببنــاء
القــدرا التــابع لفر ــق انتصــال لتنســيق جهــيف بنــاء القــدرا القعــائية واجلنائيــة والبحر ــة
لتمكني ول املنسقة من التصدذ للقرصنة بصيفرة أفعل،
وإذ يرحب بالتميف ل الـختذ قدمـ الصـندو انسـتمماين لـدعم مبـا را الـدول الـا
تكاف القرصنة قبالة سيفاحل الصيفمال هبد تعز ز القدرة اإلقليميـة علـى حمالمـة األشـخاص
املشتب يف أهنم قراصـنة وسـان املـدانني منـهم وفقـا للقـانيفا الـدو حلقـيف اإلنسـاا اليفاجـل
التسبيق ،وإذ يالح مع التقد ر املساعدة الا قدمها برنامج مكافحـة اجلـرائم البحر ـة التـابع
ملكتل األمم املتحدة املعين باملخدرا واجلرمية ،وإذ يع د ا علم على ميفاصلة اجلهـيف املبختولـة
لعماا حماسبة القراصنة،
وإذ يشي ــد جبهـــيف ”عملي ــة أولنســا“ الــا تنفــختما القــيفة البحر ــة التابعـــة لالوـــا
األورويب ،و ”عمليــة ر احملــيت“ التابعــة ملن مــة حلــ لــال األولســ  ،و ”قــيفة املهــا
املشترلة  “151التابعة للقيفا البحر ـة املشـترلة ،وبأنشـسة مكافحـة القرصـنة الـا عـسلع
هبــا انوــا األفر ق ـ اذــل الصــيفمال واألنشــسة البحر ــة الــا تعــسلع هبــا اجلماعــة اإل ائيــة
للانــيفب األفر قــ  ،وجبهــيف الــدول األذــرى الــا تتصــر بصــفتها اليفونيــة بالتعــاوا مــع
السلسا الصيفمالية وفيمـا ب ينـها ،لقمـع القرصـنة وةا ـة السـفن الـا تعـرب امليـام اليفاقعـة قبالـة
ســيفاحل الصــيفمال ،وإذ يرحــب مببــا رة تبــا ل املعليفمــا وتنســيق العمليــا  ،وبــاجلهيف الــا
تبخت ا فرا ى البلداا ،ومن بينها انوا الروس ومجهيفر ة إ ـراا اإلسـالمية ومجهيفر ـة ليفر ـا
والصني وا ند والياباا ،الا تنشر بعثا ملكافحة القرصنة يف املنسقة،
وإذ يالح جهيف ول العَلم نجماذما تدابري تسم للسـفن الـا ومـل علمهـا وتعـرب
املنسقة البالالة اخلسيفرة بأا ومل على متنها مفارز حلما ة السفن وأفرا أمـن مسـلحني متعاقـد
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عليهم مع شرلا ذاصـة ،وتسـم ملـرجرذ السـفن الـخت ن فعـليفا اجمـاذ ترتيبـا تتعـمن
استخدا مـختم التـدابري ،وإذ يشـع الـدول يف اليفقـ نفسـ علـى تن ـيم مـختم األنشـسة وفقـا
للقانيفا الدو اليفاجل التسبيق،
وإذ يالح ـ أا قســاع التــأمني والنقــل البحــرذ ـا الل ـختاا حيــد اا املنسقــة البالالــة
اخلسيفرة وُعيِّناا حدو ما ،وأن أُعيد تعيني حدو ما يف تشر ن األول/ألتيفبر ،2015
وإذ يرحــب بــاجلهيف الراميــة إىل بنــاء القــدرا يف املنسقــة الــا تبــخت ا عمليــة مدونــة
جيبيفيت لقيفاعد السليفك الا يفيف ا املن مة البحر ة الدولية ،والصندو انسـتمماين ،وباألنشـسة
الا عسلع هبا انوا األورويب يف إوار بعثت لبناء القدرا البحر ة اإلقليمية يف منسقة القـرا
األفر ق  ،الا تعمل مع احلكيفمة انوا ة الصيفمالية على تعز ـز ن ـا العدالـة اجلنائيـة اخلـاص
هبــا ،وإذ يســل بعــرورة أا تنســق مجيــع املن مــا الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة فيمــا بينــها وأا
تتعاوا مع بععها بععا،
وإذ يؤيــد إنشــاء قــيفة خلفــر الســيفاحل ،وإذ يالح ـ م ـ ا ر ــدير اجلهــيف الــا تبــخت ا
املن مة البحر ة الدولية وقسـا النقـل البحـرذ مـن أجـل وضـع ووـد ي التيفجيهـا وأفعـل
املمارســا اإل ار ــة والتيفصــيا ملســاعدة الســفن علــى منــع وقمــع مامــا القرصــنة قبالــة
سيفاحل الصيفمال ،مبا يف ذلك يف ذلـيج عـدا ،واألجـزاء ذا الصـلة مـن احملـيت ا نـدذ الـا
ن تزال ضمن املنسقة العالية املخاور ،وإذ يُ د العمل الختذ تقيف بـ املن مـة البحر ـة الدوليـة
وفر ق انتصال املعـين بالقرصـنة قبالـة سـيفاحل الصـيفمال يف مـختا الصـد  ،وإذ يالحـ جهـيف
املن مة الدولية لتيفحيد املقا يس ،الا وضع معا ري للتدر ل والترذيص يف مختا اجملال لفائـدة
شرلا األمن البحرذ اخلاصة عند تيففريما ألفرا أمن مسلحني متعاقد علـيهم معهـا ليكيفنـيفا
على منت السفن يف املناوق البالالة اخلسـيفرة ،وإذ يرحـب كـل ببعثـة انوـا األورويب لبنـاء
القــدرا البحر ــة يف منسقــة القــرا األفر قــ  ،الـــا تعمــل علــى تســيف ر قــدرا الصـــيفمال
األمنية البحر ة،
وإذ يشدد على أ ية ميفاصلة تعز ز مجع األ لة على أعمال القرصـنة والسـسيف املسـل
يف البحــر قبالــة ســيفاحل الصــيفمال وحف هــا وإحالتــها إىل الســلسا املختصــة ،وإذ يرحــب
باجلهيف الا تبخت ا حاليا املن مة البحر ة الدولية واملن مة الدولية للشـروة اجلنائيـة وجمميفعـا
قســا النقــل البحــرذ ليفضــع تيفجيهــا للبحــارة بشــأا حفــظ مســر اجلرميــة عقــل أعمــال
ح ـارة مــن تقــدمي األ لــة يف الــدعاوى اجلنائيــة لكفالــة
القرصــنة ،وإذ يالح ـ أ يــة يفكــني الب ت
املالحقة القعائية ألعمال القرصنة،
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وإذ يُ سلِّ كـل بـأا شـبكا القرصـنة ن تـزال تعتمـد علـى اذتسـا األشـخاص
واحتاــاز الرمــائن ملســاعدهتا علــى إجيــا التميف ــل الــالز لشــراء األســلحة واجتــختاب جمنــد ن
وميفاصلة أنشستها العملياتية ،مما هد سالمة وأمن املدنيني و قيد تدفق التاـارة ،وإذ يرحـب
باجلهيف الدولية الرامية إىل تنسيق عمل احملققني واملدعني العامني عن ور ق فرقـة العمـل املعنيـة
بإنفـــاذ القـــانيفا وغريمـــا وإىل مجـــع املعليفمـــا وتبا ـــا هبـــد إحبـــا عمليـــا القرصـــنة،
لما جتسدما قاعـدة البيانـا العامليـة املتعلقـة بالقرصـنة البحر ـة ،الـا أنشـأهتا املن مـة الدوليـة
للشــروة اجلنائيــة ،وإذ حيــيع ل ـ بــاجلهيف املســتمرة الراميــة إىل مكافحــة القرصــنة واجلرميــة
املن مة عرب اليفونية الا بخت ا املرلز اإلقليم لتاميع املعليفمـا انسـتخبار ة وإنفـاذ القـانيفا
من أجل السالمة واألمن يف البحر ،الختذ تستعيف سيشيل،
وإذ يؤكد مــن جديـــد اإل انــــة الدولــــية ألعمــــال انذتســـا واحتاـاز الرمـائن،
مبــا يف ذلــك اجلــرائم املنصــيفص عليهــا يف انتفاقيــة الدوليــة ملنامعــة أذــخت الرمــائن ،وإذ يــدين
بشدة استمرار ممارسة احتااز الرمائن على أ دذ القراصنة الناشسني قبالة سيفاحل الصـيفمال،
وإذ يعــرع ــن قل ــه ا شــديد إزاء ال ــرو الالإنســانية الــا يفاجههــا الرمــائن يف األســر،
وإ رالا من لألثر السليب الـختذ ُخلِّفـ ذلـك يف أُسـرمم ،وإذ يـد إىل اإلفـرا الفـيفرذ عـن
مجيع الرمائن ،وإذ يشري إىل أ ية التعاوا بني الدول األععـاء بشـأا مسـألة احتاـاز الرمـائن
وحمالمة القراصنة املشتب يف ضليفعهم يف احتااز الرمائن،
وإذ يثين على مـا تقـيف بـ تزنانيـا وسيشـيل ولينيـا وميفر شـييفب مـن جهـيف حملالمـة
األشخاص املشتب يف أهنم قراصـنة أمـا حمالمهـا اليفونيـة ،وإذ يالحـ مـ ا ر ـدير املسـاعدة
الا قـدمها برنـامج مكافحـة اجلـرائم البحر ـة التـابع ملكتـل األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرا
واجلرمية ،والصندو انستمماين ،وغري ا من املن ما الدولية واجلها املاحنة ،بالتنسـيق مـع
فر ــق انتصــال ،عمــا لسيشــيل وتزنانيــا والصــيفمال ولينيــا وميفر شــييفب و ول أذــرى يف
املنسقــة ،فيمــا تبختل ـ مــن جهــيف حملالمــة القراصــنة ،مبــن فــيهم القــائميفا علــى تيســري أعمــا م
و يفيف لها يف الرب ،أو سانهم يف ولة ثالثة بعـد حمالمتـهم يف مكـاا آذـر ،مبـا تسـق والقـانيفا
الـــدو حلقـــيف اإلنســـاا اليفاجـــل التسبيـــق ،وإذ يشـــدد علـــى ضـــرورة أا تيفاصـــل الـــدول
واملن ما الدولية تعز ز اجلهيف الدولية املبختولة يف مختا الصد ،
وإذ يرحــــب باســــتعدا اإل ارة اليفونيــــة وإ ارا األقــــاليم يف الصــــيفمال للتعــــاوا
فيما بينها ومع الـدول الـا وـالم األشـخاص املشـتب يف أهنـم قراصـنة لتتسـا إعـا ة القراصـنة
املــدانني إىل الصــيفمال يف رــل ترتيبــا مناســبة لنقــل الساــــناء ،مبــا تســــق والقانــــيفا الــدو
اليفاجل التسبيق ،مبا يف ذلك القانيفا الدو حلقيف اإلنساا ،وإذ ين ه بعـيف ة سـاناء مـدانني
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من سيشيل إىل الصـيفمال راغـبني يف قعـاء األحكـا الصـا رة يفقهـم يف الصـيفمال ومسـتيففني
لشرو ذلك،
وإذ يرحب بإنشاء جلنة تنسيق األمـن البحـرذ ،بيفصـفها أ اة مامـة لتبـا ل املعليفمـا
و شاعها على البدء بعملها يف أقرب وق ممكن،
واذ يعــرع ــن قل ــه ا ل ـ إزاء مــا تــر مــرذرا عــن أنشــسة غــري مشــروعة لصــيد
األمســاك يف املنسقــة انقتصــا ة اخلالصــة للصــيفمال ،وإذ يالح ـ العالقــة املعقــدة بــني صــيد
األمساك غري املشرو والقرصنة،
وإذ ي ـد اجلهـيف املسـتمرة الـا تبـخت ا حكيفمـة الصـيفمال انوا ـة الراميـة اىل وضـع
ن ا قانيفين لتيفز ع تراذيص صـيد األمسـاك ،وإذ شـاعها علـى ميفاصـلة بـختل اجلهـيف يف مـختا
املعمار ،بدعم من اجملتمع الدو ،
وإذ يشري إىل تقار ر األمني العا الـا ت هـر مـدى ذسـيفرة القرصـنة والسـسيف املسـل
يف البحــر قبالــة ســيفاحل الصــيفمال وتتعــمن إرشــا ا مفيــدة بشــأا التحقيــق مــع القراصــنة
وحمالمتهم ،مبا يف ذلك بشأا إنشاء حمالم متخصصة مبكافحة القرصنة،
وإذ يشــدد علــى ضــرورة أا تن ــر الــدول يف الســبل املمكنــة ملســاعدة البحــارة الــخت ن
قعــيفا ضــحية للقراصــنة ،وإذ يرحــب يف مــختا الصــد بــاجلهيف الــا بــخت ا ”برنــامج عــم
الرمائن“ وصندو أسر ضـحا ا القرصـنة الـختذ أُعلـن عـن إنشـائ يف اجتمـا فر ـق انتصـال
املعقيف يف عا  2014من أجل تقدمي الدعم إىل الرمائن ذـالل فتـرة اإلفـرا عنـهم وعـيف هتم
إىل أوواهنم ،ولختلك إىل أُ َسرمم ويفال مدة احتاازمم لرمائن،
وإذ يُ سلِّ مبا أحرزم فر ق انتصال ومكتل األمم املتحدة املعـين باملخـدرا واجلرميـة
مــن تقـــد يف جمــال اســـتخدا األ وا اإلعالميـــة للتيفعيــة بأذســـار القرصــنة وإبـــراز أفعـــل
املمارسا للقعاء على مختم ال امرة اإلجرامية،
وإذ يالح كل مع التقد ر اجلهـيف اجلار ـة الـا بـخت ا املكتـل املعـين باملخـدرا
واجلرميــة عمــا للاهــيف الراميــة إىل تعز ــز قــدرا الصــيفمال يف جمــا األمــن البحــرذ وإنفــاذ
القــانيفا ،وإذ يالح ـ ضي ـ اجلهــيف الــا بــخت ا املكتــل وبرنــامج األمــم املتحــدة اإل ــائ ،
والتميف ــل املقــد مــن الصــندو انســتمماين وانوــا األورويب واململكــة املتحــدة واليفن ــا
املتحدة ،واجلها املاحنة األذرى من أجل إنشاء قدرة إقليمية يف جما القعاء وإنفـاذ القـانيفا
للتحقيــق مــع األشــخاص املشــتب يف أهنــم قراصــنة وإلقــاء القــب علــيهم وحمالمتــهم ،وســان
القراصنة املدانني مبا تسق مع القانيفا الدو حلقيف اإلنساا اليفاجل التسبيق،
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وإذ ي يف ا رلـ ه مدونـة جيبـيفيت لقيفاعـد السـليفك املتعلقـة بقمـع أعمـال القرصـنة
والســسيف املســل املرتكبــة ضــد الســفن يف غــرب احملــيت ا نــدذ وذلــيج عــدا ،وإذ يشــري إىل
عمليا مرالز تبا ل املعليفما يف اليمن ولينيا وتزنانيا ،وإذ ين ه مبا تبختل الدول امليفقّعة مـن
جهيف من أجل وضع األوـر التن يميـة والتشـر عية املالئمـة ملكافحـة القرصـنة ،وتعز ـز قـدراهتا
على حراسة ميام املنسقة واعترا السفن املشبيفمة وحمالمة املشتب يف أهنم قراصنة،
وإذ يشــدد علــى أا الســال وانســتقرار يف الصــيفمال ،وتعز ــز مرسســا الدولــة،
والتنمية انقتصا ة وانجتماعيـة ،واحتـرا حقـيف اإلنسـاا وسـيا ة القـانيفا عيفامـل ضـرور ة
لتهيمـة ال ـرو للقعـاء بشـكل ائـم علــى القرصـنة والسـسيف املسـل يف البحـر قبالـة ســيفاحل
الصيفمال ،وإذ يشدد كل علـى أا إرسـاء األمـن علـى املـدى السيف ـل يف الصـيفمال تيفقـ
على قيا السلسا الصيفمالية بتسيف ر قيفا األمن اليفوين الصيفمالية بشكل فعال،
وإذ رحل ببياا بـا انج وإعـالا التعـاوا البحـرذ اللـخت ن اعتمـد ا اجمللـس الـيفزارذ
لرابسة بلداا حافة احمليت ا نـدذ يف اجتماعـ اخلـامس عشـر واللـخت ن عـا فيهمـا األععـاء إىل
عم وتعز ز التعاوا مليفاجهة التحد ا البحر ـة ،مبـا يف ذلـك القرصـنة وانجتـار غـري املشـرو
باملخــدرا  ،ونحــظ فيهمــا انعــما الصــيفمال اليفشــيك اىل ععــيف ة الرابســة قبــل انجتمــا
القـ ـا جمللـــس وزرائهـــا ،ممـــا عـــزز بالتـــا تعـــاوا الصـــيفمال مـــع جريانـ ـ بشـــأا الســـالمة
واألمن البحر ني،
وإذ يد أا استمرار عد انستقرار يف الصيفمال وأعمال القرصـنة والسـسيف املسـل
يف البحــر قبالــة ســيفاحلها أمــراا مترابســاا ن ميكــن الفصــل بينــهما ،وإذ يؤكــد احلاجــة إىل
ميفاصلة التحرك الشـامل مـن جانـل اجملتمـع الـدو لقمـع القرصـنة والسـسيف املسـل يف البحـر
والتصدذ لألسباب الكامنة وراء ا ،وإذ يد كـل احلاجـة إىل انضـسال جبهـيف ويف لـة
األجل ومستدامة لقمع القرصنة وباحلاجة إىل هتيمة فرص اقتصا ة لافية مليفاوين الصيفمال،
وإذ ي ــر أا حــيفا ا القرصــنة والســسيف املســل يف البحــر قبالــة ســيفاحل الصــيفمال
ونشــا مجاعــا القراصــنة يف الصــيفمال ميــثالا عــامال مهمــا فــاقم احلالــة يف الصــيفمال الــا
ن تزال تشكل هتد دا للسال واألمن الدوليني يف املنسقة،
وإذ يرصرف مبيفجل الفصل السابع من ميثا األمم املتحدة،
 - 1يكر تأكيد إ انت وشاب جلميع أعمـال القرصـنة والسـسيف املسـل يف البحـر
قبالة سيفاحل الصيفمال؛
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 - 2يف حــي يالحـ التحســينا الــا جــر يف الصــيفمال ،يســل بــأا القرصــنة
تُفـــاقم حالـــة عـــد انســـتقرار يف الصـــيفمال بإ ذـــال لميـــا لـــبرية مـــن األمـــيفال النقد ـــة
غري املشروعة الا تالختذ اجلرمية والفسا ؛
 - 3يؤكد احلاجة إىل ورك شامل من جانـل اجملتمـع الـدو ملنـع وقمـع القرصـنة
ومعاجلة األسباب الكامنة وراء ا؛
 - 4يؤكــد أا الســلسا الصــيفمالية م ـ املســرولة يف املقــا األول عــن مكافحــة
القرصــنة والســسيف املســل يف البحــر قبالــة ســيفاحل الصــيفمال ،ويرحــب مبشــرو قــانيفا ذفــر
السيفاحل الـختذ قدمتـ السـلسا الصـيفمالية ،بـدعم مـن ”عمليـة أولنسـا“ الـا تنفـختما القـيفة
البحر ــة التابعــة لالوــا انورويب وبعثــة انوــا األورويب لبنــاء القــدرا البحر ــة اإلقليميــة يف
منسقــة القــرا األفر ق ـ  ،إىل جملــس الــيفزراء لسلــل ميفافقــة الربملــاا علي ـ  ،وحي ـ الســلسا
الصــيفمالية علــى ميفاصــلة العمــل علــى إقــرار جمميفعــة شــاملة مــن قــيفانني مكافحــة القرصــنة
والقــيفانني البحر ــة وا مز ــد مــن التــأذري ،وإنشــاء قــيفا أمــن ذا أ وار واذتصاصــا
واضحة إلنفـاذ مـختم القـيفانني وميفاصـلة القيـا  ،بـدعم و حسـل انقتعـاء ،بتنميـة قـدرا
احملــالم الصــيفمالية علــى التحقيــق مــع األشــخاص املســرولني عــن ارتكــاب أعمــال القرصــنة
والسسيف املسل  ،مبا يف ذلك الشخصيا الرئيسية يف الشـبكا اإلجراميـة العـالعة يف أعمـال
القرصنة ،ممن قيفميفا بالتخسيت ختم ا اما أو تن يمها أو تيسريما أو يفيف لـها بشـكل غـري
مشرو أو التربت منها ،وحمالمتهم؛
 - 5يــد ضــرورة ميفاصــلة التحقيــق مــع األشــخاص الــخت ن مييفلــيفا مامــا
القراصنة قبالة سيفاحل الصيفمال أو خيسسيفا ا أو ن ميفهنا أو مييفليفهنـا بصـيفرة غـري مشـروعة
أو تريفيفا منها ،وحمالمتهم ،مبن فيهم الشخصيا الرئيسية يف الشبكا اإلجراميـة العـالعة
يف أعمــال القرصــنة ،وحيــي الــدول علــى أا تقــيف  ،بالتعــاوا مــع املن مــا الدوليــة املعنيــة،
باعتما تشر عا لتسهيل حمالمة املشتب يف قيامهم بأعمال القرصنة قبالة سيفاحل الصيفمال؛
 - 6يهيــب بالســلسا الصــيفمالية أا تعتــر ســبيل القراصــنة ،وأا تكــيفا لــد ها
عنــد اعتــرا ســبيلهم آليــا تســتسيع مــن ذال ــا أا تعيــد علــى حنــيف آمــن املمتلكــا الــا
احتازمــا القراصــنة ،وأا تقــيف بــالتحقيق معهــم وحمالمتــهم ،وأا تســيتر ور ــا يف امليــام
اإلقليمية قبالة سيفاحل الصيفمال ملنع وقمع أعمال القرصنة والسسيف املسل يف البحر؛
 - 7يهيب بالسلسا الصيفمالية أا تبختل قصـارى جهـدما لتقـد إىل العدالـة مـن
ســتخد أراض ـ الصــيفمال للتخســيت نرتكــاب جــرائم القرصــنة والســسيف املســل يف البحــر
أو تيســريما أو ارتكاهبــا ،ويهيــب بالــدول األععــاء أا تســاعد الصــيفمال ،بنــاء علــى ولــل
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الســلسا الصــيفمالية ومــع إذســار األمــني العــا بــختلك ،علــى تعز ــز القــدرا البحر ــة يف
الصيفمال ،مبا يف ذلك قدرا سلسا األقاليم ،ويؤكد ضرورة اتسا أذ تـدبري ُتخـخت عمـال
هبختم الفقرة مع القانيفا الدو اليفاجل التسبيق ،ون سيما القانيفا الدو حلقيف اإلنساا؛
 - 8يهيب بالدول أا تتعاوا أ عا ،حسل انقتعاء ،يف مسـألة احتاـاز الرمـائن
وحمالمة القراصنة املشتب يف ضليفعهم يف احتااز رمائن؛
 - 9يد إىل اإلفرا الفيفرذ وغري املشرو عـن مجيـع البحـارة الـخت ن حيتاـزمم
القراصنة الصيفمالييفا لرمائن ،و هيل لختلك بالسلسا الصيفمالية ومجيع اجلها املعنيـة أا
تعاع جهيف ما لتأمني اإلفرا عنهم فيفرا و وا أا صيبهم مكروم؛
 - 10رحــل مببــا رة ســـلسا سيشــيل إنشــاء حمكمـــة ملقاضــاة مــرتكيب أعمـــال
القرصــــنة واجلــــرائم البحر ــــة ،ويرحــــب كــــل ببــــدء احملكمــــة الن ــــر يف القعــــية األوىل
املعروضة عليها؛
 - 11يسل بعرورة قيا الدول واملن ما الدولية واإلقليميـة والشـرلاء املناسـبني
اآلذر ن بتبا ل األ لـة واملعليفمـا ألغـرا إنفـاذ قـيفانني مكافحـة القرصـنة لعـماا احملالمـة
الناجزة لألشخاص املشتب يف أهنم قراصنة وسان القراصـنة املـدانني منـهم ،واعتقـال وحمالمـة
الشخصــيا الرئيســية يف الشــبكا اإلجراميــة العــالعة يف أعمــال القرصــنة ،ممــن قيفمــيفا
بالتخسيت لعمليا القرصنة أو تن يمها أو تيسريما أو يفيف لها بصيفرة غري مشـروعة أو التـرب
منها؛ ويُل ي قيد االسرعراض إمكانية تسبيق جـزاءا ميفجهـة ضـد الكيانـا واألفـرا الـخت ن
خيسســـيفا لعمليـــا القرصـــنة أو ن ميفهنـــا أو يســـروهنا أو مييفليفهنـــا بصـــيفرة غـــري مشـــروعة
أو تريفيفا منها إذا اسـتيففيفا معـا ري اإل را يف قائمـة اجلـزاءا علـى النحـيف الـيفار يف الفقـرة
 43مــن القــرار )2013( 2093؛ ويهيــب جبميــع الــدول أا تتعــاوا تعاونــا لــامال مــع فر ــق
الرصد املعين بالصيفمال وإر تر ا ،مبا يف ذلك تبا ل املعليفما بشأا اننتهالا احملتملـة حل ـر
األسلحة أو ح ر الفحم؛
 - 12يهيـــب جمـــددا بالـــدول واملن مـــا اإلقليميـــة القـــا رة علـــى أا تشـــارك يف
مكافحة القرصنة والسسيف املسـل يف البحـر قبالـة سـيفاحل الصـيفمال بشـكل ذـاص ،أا تفعـل
ذلــك علــى حنــيف تفــق مــع مــختا القــرار وأحكــا القــانيفا الــدو  ،بنشــر ســفن يفر ــة وأســلحة
ووائرا عسكر ة ،وتـيففري القيفاعـد والـدعم الليفجسـا لقـيفا مكافحـة القرصـنة ،واحتاـاز
الزوار والسفن واألسلحة وما تصل هبا من معدا أذرى املستخدمة ،أو الا يفجد أسـاب
معقــيفل لالشــتبام يف اســتخدامها يف ارتكــاب أعمــال قرصــنة وســسيف مســل يف البحــر قبالــة
سيفاحل الصيفمال ،والتصر فيها؛
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 - 13يؤكد أ ية التنسيق فيما بني الدول واملن ما الدولية من أجل ر أعمـال
القرصنة والسسيف املسل يف البحر قبالة سيفاحل الصيفمال ،ويشيد بالعمل الختذ قيف بـ فر ـق
انتصــال مــن أجــل تيســري مــختا التنســيق بالتعــاوا مــع املن مــة البحر ــة الدوليــة و ول العََلــم
والسلسا الصيفمالية ،وحيي على انستمرار يف عم مختم اجلهيف ؛
 - 14يشــع الــدول األععــاء علــى ميفاصــلة التعــاوا مــع الســلسا الصــيفمالية يف
مكافحة القرصنة والسـسيف املسـل يف البحـر ،و الحـظ الـدور األساسـ للسـلسا الصـيفمالية
يف التصدذ للقرصنة والسسيف املسل يف البحـر قبالـة سـيفاحل الصـيفمال ،وي ـر أا جيـد ملـدة
اثــين عشــر شــهرا أذــرى اعتبــارا مــن تــار اجمــاذ مــختا القــرار األذونــا الــا منحهــا مبيفجــل
الفقــرة  10مــن القــرار  )2008( 1846والفقــرة  6مــن القــرار  )2008( 1851وجــد ما
مبيفجـــل الفقـــرة  7مـــن القـــرار  )2009( 1897والفقـــرة  7مـــن القـــرار )2010( 1950
والفقــرة  9مــن القــرار  )2011( 2020والفقــرة  12مــن القــرار  )2012( 2077والفقــرة
 12من القرار  )2013( 2125والفقرة  13من القرار  )2014( 2184للـدول واملن مـا
اإلقليمية املتعاونة مع السلسا الصيفمالية يف مكافحة القرصنة والسسيف املسـل يف البحـر قبالـة
سيفاحل الصيفمال الا قدم السلسا الصيفمالية إذسارا مسبقا بشأهنا إىل األمني العا ؛
 - 15يؤكــد أا األذونــا الــا جــرى جتد ــدما يف مــختا القــرار ن تســرذ إن علــى
اليفضــع يف الصــيفمال ون يفــس حقــيف الــدول األععــاء أو التزاماهتــا أو مســرولياهتا املقــررة
مبيفجل القانيفا الدو  ،مبا يف ذلك أذ حقيف أو التزاما تنص عليها اتفاقيـة قـانيفا البحـار،
فيما تعلق بأذ وضع آذر ،ويشدد بصفة خ صة علـى أا مـختا القـرار ن ُعتـرب مُنشِـما لقـانيفا
و عريف؛ و رلد لختلك أن مت جتد د مختم األذونا استنا ا اىل الرسـالة املررذـة  4تشـر ن
الثاين/نيففمرب  2014الا تتعمن ميفافقة السلسا الصيفمالية؛
 - 16ي ر أا ح ر األسلحة املفرو على الصيفمال مبيفجل الفقرة  5مـن القـرار
 )1992( 733والختذ ود مبز د مـن التفصـيل مبيفجـل الفقـرتني  1و  2مـن القـرار 1425
( ،)2002وعــدتل مبيفجــل الفقــرا مــن  33إىل  38مــن القــرار  ،2093ن ســرذ علــى
اإلمدا ا من األسلحة واملعدا العسـكر ة أو تقـدمي املسـاعدة املقـرر قصـر اسـتخدامها علـى
الدول األععاء واملن ما الدولية واملن ما اإلقليمية و وا اإلقليمية الا تتخـخت تـدابري وفقـا
للفقرة  14أعالم؛
 - 17يطلـــب إىل الـــدول املتعاونـــة أا تتخـــخت اإلجـــراءا املناســـبة لكـ ـ تعـــمن
أن ترتــل عمليــا علــى األنشــسة الــا تقــيف هبــا وفقــا لألذونــا الــيفار ة يف الفقــرة 14حرمــاا
سفن أذ ولة ثالثة من حق املرور الربذء أو اإلذالل بختلك احلق؛
10/13

15-19644

)S/RES/2246 (2015

 - 18يهيــب جبميــع الــدول ،وخباصــة ول العَلــم و ول املينــاء والــدول الســاحلية
والــدول الــا حيمــل جنســيتها ضــحا ا أعمــال القرصــنة والســسيف املســل ومرتكبيفمــا ،والــدول
األذرى الا كيفا ا ون ة يف مختا الصد مبيفجـل القـانيفا الـدو والتشـر عا اليفونيـة ،أا
تتعاوا يف إثبـا اليفن ـة القعـائية ،ويف التحقيـق مـع مجيـع األشـخاص املسـرولني عـن أعمـال
القرصنة والسسيف املسل قبالة سيفاحل الصيفمال وحمالمتـهم ،مبـن فـيهم الشخصـيا الرئيسـية
يف الشبكا اإلجراميـة العـالعة يف أعمـال القرصـنة ،ممـن قيفمـيفا بـالتخسيت ـختم ا امـا
أو تن يمها أو تيسريما أو يفيف لها بشـكل غـري مشـرو أو التـربت منـها ،مبـا تسـق مـع أحكـا
القــانيفا الــدو اليفاجــل التسبيــق ،مبــا يف ذلــك القــانيفا الــدو حلقــيف اإلنســاا ،وأا تكفــل
ذعيف مجيع القراصنة املسَلَّمني للسـلسا القعـائية إلجـراءا قعـائية ،وأا تبـختل املسـاعدة
بسر شىت منها تقـدمي العـيفا نجمـاذ الترتيبـا القانيفنيـة والليفجسـتية فيمـا تعلـق باألشـخاص
اخلاضعني ليفن تها وسيسرهتا ،مثل العحا ا والشـهيف واألشـخاص احملتاـز ن نتياـة العمليـا
املعسلع هبا مبيفجل مختا القرار؛
 - 19يهيب جبميع الدول جترمي القرصنة يف قيفانينها احمللية والن ـر بشـكل إجيـايب يف
مســألة حمالمــة األشــخاص املشــتب يف أهنــم قراصــنة الــخت ن ُلقــى القــب علــيهم قبالــة ســيفاحل
الصــيفمال والقــائمني علــى تيســري أعمــا م ويفيف لــها يف الــرب وســان املــدانني منــهم ،مبــا تســق
والقــانيفا الــدو اليفاجــل التسبيــق ،مبــا يف ذلــك القــانيفا الــدو حلقــيف اإلنســاا ،وي ــر
أا بق مختم املسائل قيد انستعرا  ،مبا يف ذلك ،حسل انقتعاء ،إنشاء حمـالم متخصصـة
مبكافحــة القرصــنة يف الصــيفمال مبشــارلةٍ أو ع ـمٍ ولــيني لــبري ن أو لليهمــا ،علــى النحــيف
املنصيفص علي يف القرار  ،)2011( 2015ويشع فر ق انتصال على ميفاصـلة مناقشـات يف
مختا الصد ؛
 - 20يرحــب ،يف مــختا الســيا  ،مبيفاصــلة برنــامج مكافحــة اجلــرائم البحر ــة التــابع
ملكتل األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرا واجلرميـة العمـل مـع السـلسا يف الصـيفمال ويف ول
اجليفار على لفالة حمالمة املشتب يف ارتكاهبم أعمـال قرصـنة وسـان املـدانني منـهم علـى حنـيف
تفق مع القانيفا الدو  ،مبا يف ذلك القانيفا الدو حلقيف اإلنساا؛
 - 21يشع حكيفمة الصيفمال انوا ـة علـى اننعـما إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة
ملكافحة اجلرمية املن مة عرب اليفونية ،يف إوار جهيف ما الـا تسـتهد غسـل األمـيفال وميالـل
الدعم املا الا تعتمد عليها شبكا القرصنة يف بقائها؛
 - 22حي ـ مجيــع الــدول علــى اجمــاذ اإلجــراءا املناســبة مبيفجــل قيفانينــها احملليــة
القائمة ملنع التميف ل غري املشرو ألعمال القرصنة وغسل العائدا املتأتية منها؛
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 - 23حي الدول علـى أا تيفاصـل ،بالتعـاوا مـع املن مـة الدوليـة للشـروة اجلنائيـة
ومكتــل الشــروة األورويب ،التحقيــق يف أمــر الشــبكا اإلجراميــة الدوليــة العــالعة يف أعمــال
القرصــنة قبالــة ســيفاحل الصــيفمال ،و شــمل ذلــك املســرولني عــن عمليــا التميف ــل والتيســري
غري املشروعة؛
 - 24حيــ مجيـــع الـــدول علـــى لفالـــة أا تراعـــى يف أنشـــسة مكافحـــة القرصـــنة،
ون سيما األنشسة الرب ة ،احلاجة إىل ةا ة النساء والفتيا من انستالالل ،مبـا فيـ انسـتالالل
اجلنس ؛
 - 25حي مجيع الدول على تبا ل املعليفما مع املن مة الدوليـة للشـروة اجلنائيـة،
عن ور ـق القنـيفا املناسـبة ،بالـر اسـتخدامها يف قاعـدة البيانـا العامليـة املتعلقـة بالقرصـنة
البحر ة؛
 - 26يشــيد مبســا ا الصــندو انســتمماين ومدونــة جيبــيفيت لقيفاعــد الســليفك
املميفلة من املن مة البحر ة الدولية ،وحيي اجلها الفاعلة املتعررة من القرصنة سيفاء ألانـ
من الدول أو من غري الدول ،وباألذص أوسا النقل البحرذ الدو  ،على أا تسهم فيهما؛
 - 27حيـ ـ الـــدول األوـــرا يف اتفاقيـــة قـــانيفا البحـــار واتفاقيـــة قمـــع األعمـــال
غري املشروعة امليفجهـة ضـد سـالمة املالحـة البحر ـة ،علـى أا تنفـخت تنفيـختا لـامال التزاماهتـا يف
مختا الشأا مبيفجل ماتني انتفـاقيتني وأحكـا القـانيفا الـدو العـريف وأا تتعـاوا مـع مكتـل
األمم املتحدة املعين باملخدرا واجلرمية واملن مة البحر ـة الدوليـة والـدول واملن مـا الدوليـة
األذرى على بناء القدرة القعائية للناـا يف حمالمـة األشـخاص املشـتب يف ارتكـاهبم أعمـال
قرصنة وسسيف مسل يف البحر قبالة سيفاحل الصيفمال؛
 - 28يُن ّه بالتيفصيا واإلرشا ا املقدمة من املن مة البحر ـة الدوليـة بشـأا منـع
أعمال القرصنة والسسيف املسل يف البحر وقمعها؛ وحي الدول على أا تيفاصل ،بالتعاوا مـع
قساع النقل البحرذ والتأمني ،ومع املن مة البحر ة الدولية ،تسيف ر وتنفيخت أفعـل املمارسـا
واإلرشا ا الا نبالـ اتباعهـا عنـد التعـر امـا أو عنـد املالحـة يف امليـام اليفاقعـة قبالـة
سيفاحل الصيفمال من أجل تفا ذ ا اما وجتنبها والتصدذ ا ،وحي كل الـدول علـى
إتاحة إمكانيـة إذعـا سـفنها ومثـيفل ميفاونيهـا ،حسـل انقتعـاء ،لتحقيقـا مبعرفـة ذـرباء
األ لــة اجلنائيــة ،يف أول مينــاء مناســل تبلالـ الســفينة مباشــرة بعــد تعرضــها لعمــل مــن أعمــال
القرصنة أو السسيف املسل يف البحر أو للشرو يف ذلك العمل ،أو بعد اإلفرا عنهما؛
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 - 29يشع ول العلَم و ول املينـاء علـى ميفاصـلة الن ـر يف إمكانيـة وضـع تـدابري
للســالمة واألمــن علــى مــنت الســفن ،مبــا يف ذلــك ،حيثمــا اقتعــى األمــر ،وضــع أن مــة بشــأا
استخدا أفرا أمن مسلحني متعاقد عليهم مع شرلا ذاصة علـى مـنت السـفن ،هبـد منـع
وقمـع أعمـال القرصـنة قبالـة سـيفاحل الصـيفمال ،وذلـك مـن ذـالل عمليـة تشـاور ة جتــرذ يف
حمافل منها املن مة البحر ة الدولية واملن مة الدولية لتيفحيد املقا يس؛
 - 30يــد املن مــة البحر ــة الدوليــة إىل ميفاصــلة إســهاماهتا يف جهــيف منــع وقمــع
أعمال القرصنة والسسيف املسل ضد السفن ،بالتنسيق على وج اخلصـيفص مـع املكتـل املعـين
باملخدرا واجلرميـة وبرنـامج األغخت ـة العـامل وقسـا النقـل البحـرذ ومجيـع األوـرا املعنيـة
األذــرى ،و قــر بــدور املن مــة البحر ــة الدوليــة فيمــا تعلــق باســتخدا أفــرا األمــن املســلحني
املتعاقد عليهم مع شرلا ذاصة ليكيفنيفا على منت السفن يف املناوق البالالة اخلسيفرة؛
 - 31يالح أ يـة لفالـة إ صـال املسـاعدا املقدمـة مـن برنـامج األغخت ـة العـامل
بشكل آمن عن ور ق البحر ،ويرحب بالعمل الختذ عسلع ب حاليا لل من برنـامج األغخت ـة
العـامل و ”عمليـة أولنسـا“ الـا تنفــختما القـيفة البحر ـة التابعـة لالوـا األورويب ،و ول العََلــم
فيما تعلق باستخدا مفارز ةا ة السفن على منت سفن برنامج األغخت ة العامل ؛
 - 32يطلب إىل الدول واملن مـا اإلقليميـة املتعاونـة مـع السـلسا الصـيفمالية أا
تبلغ جملس األمن واألمني العا يف غعيفا تسعة أشهر مبا أُحرز مـن تقـد يف اجمـاذ اإلجـراءا
يف إوار ممارسة األذونا املخيفلة يف الفقـرة  14أعـالم ويطلـب كـل إىل مجيـع الـدول الـا
تســامم ،مــن ذــالل فر ــق انتصــال املعــين بالقرصــنة قبالــة ســيفاحل الصــيفمال ،يف مكافحــة
القرصنة قبالة سيفاحل الصيفمال ،مبا فيهـا الصـيفمال و ول أذـرى يف املنسقـة ،أا تقـد تقـار ر
يف غعيفا املهلة ذاهتا عـن جهيف مـا إلثبـا اليفن ـة القعـائية والتعـاوا يف التحقيـق يف أعمـال
القرصنة وحمالمة مرتكبيها؛
 - 33يطلــب إىل األمــني العــا أا قــد إىل جملــس األمــن ،يف غعــيفا أحــد عشــر
شهرا من اجماذ مختا القرار ،تقر را عن تنفيختم وعن احلالة فيما تعلق بالقرصنة والسـسيف املسـل
يف البحر قبالة سيفاحل الصيفمال؛
 - 34يعرع ـن ا رلامـه اسـتعرا اليفضـع والن ـر ،حسـل انقتعـاء ،يف جتد ـد
األذونــا املنصـــيفص عليهـــا يف الفقـــرة  14أعـــالم ملــد إضـــافية ،بنـــاء علـــى ولـــل الســـلسة
الصيفمالية؛
 - 35ي ر إبقاء املسألة قيد ن رم.
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