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*1606752*  

 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، يف سـيا  نرـي   2016نيسـانأببيل    25املعقودة يف ، 7675يف جلسة جملس األمن  
، بدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان     “توطيـد السـ يف يف بـيف بقيلقيـا    ”اجمللس يف البند املعنـون  

 التايل باسم اجمللس:
لؤكــد جملــس األمــن مــن جدلــد مســؤيليتن اليئيســية اــن  ــون الســ يف ياألمــن          ” 

بأن الديل مسؤيلة يف املقايف األيل ان القضـا  الـ    الديليني، يققا مليثا  األمم املتحدة، يلقي 
 القي نة يالسطو املسلح يف البحي.

يلكير جملس األمن، يف هذا الصدد، التأكيد ال  الدير اليئيسـ  الـذت تضـطله بـن     ” 
ــا        ــي  بيني ديل املنطقــة يف التصــدت أطــي باقــال القي ــنة يالســطو املســلح يف البحــي يف  ل

 بالتعاين الوثيق مه املنرقات يف املنطقة يشيكائها.  يمعاجلة بسباهبا اجلذرلة، 
 يلؤكد اجمللس من جدلد احتيامن لسيادة الديل املعنية ياستق هلا يس متها اإلقليقية.” 
يال لزال جملس األمن لسايره بـال  القلـق اءا  مـا تهـكلن باقـال القي ـنة يالسـطو        ” 

لديليــة ياألمــن يالتنقيــة االقتصــادلة يف املســلح يف البحــي يف  لــي  بينيــا مــن ةدلــد للق حــة ا 
املنطقـــة، يلســـ مة البحـــارة يبشهـــم مـــن األشـــ اال يرقـــاههم، يكـــذل  ســـ مة          ديل
 البحيلة التجارلة.   الطي 

يلعيف جملس األمن ان بال  قلقن اءا  ادد احلـواد  املبلـ  انـها يمسـتوع العنـ       ” 
، 2014  لـي  بينيـا منـذ اـايف     الذت اتسقت بن باقال القي نة يالسطو املسـلح يف البحـي يف  

ــا القيا ــنة          ــويف هب ــ  لق ــائن يالســطو ال ــ  ياال تطــاه يب ــذ اليه ــدلن بهــدة باقــال القت يل
ــاين،        ــة اىل بن تتع ــديل يف املنطق ــن كــذل  ال ــس األم ــداو جمل ــا. يل ــي  بيني الناشــطون يف  ل

يعيـه   حسب االقتضا ، ال  مقاضاة القيا نة املهتبن قـيهم، يلـداو عيـه الـديل يف املنطقـة     
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ب حاف املصلحة املعنيني اىل تكثي  جهودهم مـن بجـ  تـأمني اإلقـياف ال ـورت يانمـن اـن        
 عيه البحارة احملتجزلن كيهائن يف  لي  بينيا يما حولن.  

ــني القي ــنة يالســطو املســلح يف البحــي        ”  ــة ب ــن اىل الصــلة القائق ــس األم يلهــش جمل
يلعــيف اــن قلقــن مــن اســت ادة القيا ــنة مــن  ياجليميــة املنرقــة اــن الوطنيــة يف  لــي  بينيــا،  

 الصلة. هذه
ــة بــني      ”  ــة بي  تقل ــة أدلــد يجــود بت   ــ ت  كن يلهــد د جملــس األمــن الــ  ب ي

القي نة يالسطو املسـلح يف البحـي ياجلقااـات اإلرهابيـة يف بـيف بقيلقيـا يمنطقـة السـاح ،         
ــ        ــة عات الصــلة ال ــات الديلي ــديل األاضــا  ياملنرق ــة،   يحيــا ال ــديل يف املنطق مســاادة ال

يكذل  املنرقات اإلقليقية يدين اإلقليقية، يف يضه تيتيبات مـن بجـ  ضـقان ا ـاع التـدابش      
ال ءمــة ملنــه اســهايف اإللــيادات املتأتيــة مــن باقــال القي ــنة يالســطو املســلح يف البحــي يف           

 اإلرهاف. متول 
التنقية االقتصادلة يتـدمش  يل حظ جملس األمن مه القلق الضير الذت ُللحق جبهود ” 

اهلياك  األساسية، يحيا ال  تقدمي الدام للجهود املتعـددة األطـياه الياميـة اىل يضـه اطـار      
 دييل ملعاجلة املسائ  املتعلقة بسيقة الن ط اأايف يالقي نة يالسطو املسلح يف البحي.  

واجهـة  طـي   يلهدد جملس األمن ال  ب ية تن يذ هن  شـام  بقيـادة ديل املنطقـة مل   ” 
باقال القي نة يالسطو املسـلح يف البحـي يف  لـي  بينيـا، يكـذل  األنهـطة اإلجياميـة عات        
الصلة، يمعاجلة األسباف الكامنة يرا ها، يتعزلز كـ  مـن نرـم العدالـة يالتعـاين القضـائ  يف       

ابش املناسـبة  املنطقة. يلنوه جملس األمن باجلهود ال  تبذهلا البلدان يف املنطقة هبده ااتقاد التـد 
يققـا لططــار عت الصــلة املنهـأ لوجــب القــانون الـدييل مــن بجــ  مكاقحـة القي ــنة يالســطو     
املسلح يف البحـي يالتصـدت للجيميـة املنرقـة اـن الوطنيـة، مثـ  االخـار بامل ـدرات، يكـذل            

 التدابش األ يع اليامية اىل تعزلز الس مة ياألمن البحيلني.  
بن الس يف ياالستقيار يف املنطقة يتعزلز مؤسسات الديلـة   يلهدد جملس األمن ال ” 

يأقيــق التنقيــة االقتصــادلة ياالجتقاايــة ياحتــيايف حقــو  اإلنســان يســيادة القــانون بمــور          
ضييرلة لتهيئة الرييه ال ءمة للقضا  بص ة هنائيـة الـ  القي ـنة يالسـطو املسـلح يف البحـي       

 يف  لي  بينيا.
تنســيق اجلهــود الــ  الصــعيد اإلقليقــ  بمــي بساســ    يلهــدد جملــس األمــن الــ  بن” 

للتصدت أطي القي نة يالسطو املسلح يف البحي، يل حظ بلضا بن هناك حاجـة اىل مسـاادة   
ديلية لدام اجلهود الوطنية ياإلقليقية اليامية اىل ااانـة الـديل األاضـا  الـ  هـ  بصـدد ا ـاع        
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سـلح يف البحـي. يلـذا لهـجه جملـس       طوات من بج  التصـدت أل طـار القي ـنة يالسـطو امل    
قيلقـ  ياجلقااـة االقتصـادلة لـديل يسـط بقيلقيـا       األمن املنرقات اإلقليقية، لا قيها االأاد األ

ياجلقااة االقتصادلة لديل بيف بقيلقيـا يجلنـة  لـي  بينيـا ياملنرقـة البحيلـة لسـيف ييسـط         
يقــ  يالــدييل يف جمــال األمــن  بقيلقيــا، الــ  تعزلــز التعــاين الــ  الصــعد اإلقليقــ  يدين اإلقل  

 يالس مة البحيلني يف  لي  بينيا.  
يليحب جملس األمن بتنريم مؤمتي ققة رؤسا  ديل يحكومات ديل يسـط بقيلقيـا   ” 

ــد يف         ــذت اق ــها، ال ــن البحــيلني يف اجملــال البحــيت املهــتيك بين ــا بهــأن الســ مة ياألم يبيهب
، يلـدام العقليـة املنبثقـة اـن هـذا      2013حزليانألونين  25ي  24لايندت، الكامشين لوم  

القرصعةة والسع و    متر القمة ملدونة قواعد السلوك املتعلقة بقمع  باعتماد مؤكما يرحب املؤمتي، 
واألنش ة البحرية غري املشروعة يف غرب ووسط أفريقيعا ومعركرا التفعا       املسلح ضد السفن

بني اجلماعة االقتصادية لدول وسعط أفريقيعا واجلماععة االقتصعادية لعدول غعرب أفريقيعا وجلةعة         
، الـ  تهـجه الـ  تن يـذ     بحريني يف وسعط أفريقيعا وغر عا   خليج غيةيا بشأن السالمة واألمن ال

ــ          ــة تيســش ااتقــاد ات ــا  متعــدد األطــياه ليمــ  اىل القضــا  ال ــة قوااــد الســلوك بسي مدين
 األنهطة بش املهيياة قبالة سواح  بيف بقيلقيا ييسطها.  

ــاليق  يف الكــامشين يف     ”  يليحــب جملــس األمــن كــذل  بكنهــا  ميكــز التنســيق األق
لتن يــذ االســتياتيجية اإلقليقيــة بهــأن الســ مة ياألمــن ييضــه اطــار للتعــاين بــني  2014 اــايف

املؤسسات يآليات التعاين اإلقليقية، يه  اجلقااة االقتصادلة لـديل يسـط بقيلقيـا ياجلقااـة     
االقتصادلة لـديل بـيف بقيلقيـا يجلنـة  لـي  بينيـا ياملنرقـة البحيلـة لسـيف ييسـط بقيلقيـا،            

ــوار،    يليحــب بلضــا بكنهــ  ــا، يف بوانــت ن ا  امليكــز اإلقليقــ  لامــن البحــيت يف يســط بقيلقي
عهورلــة الكونســو، يامليكــز اإلقليقــ  لامــن البحــيت يف بــيف بقيلقيــا، يف ببيــدجان، كــوت  
دل ــوار، بسيــة تنســيق اقــ  مياكــز التنســيق املتعــدد اجلنســيات، تن يــذا ملهقــة ميكــز التنســيق     

اىل انها  آلية التنسـيق اإلقليقيـة ملكاقحـة القي ـنة يالسـطو      األقاليق  يف خمتل  املناطق، سعيا 
املسلح ال  ستسط  منطقة  لي  بينيا بأسيها. يلهـجه جملـس األمـن الـديل يف املنطقـة الـ        

 توضيح الواللة ال  بناطتها هبذه اهليئات يالع قة بينها، من بج  تعزلز التنسيق يالتعاين.  
ــن، يف هــذا الصــد   ”  ــس األم ــة،   يلهــجه جمل ــة ياملنرقــات اإلقليقي ــديل يف املنطق د، ال

جانب الهيكا  الديليني، ال  الت عي  الكام  جلقيـه انليـات اإلقليقيـة ملكاقحـة القي ـنة       اىل
ــاليق  يامليكــز اإلقليقــ  لامــن        ــ  ميكــز التنســيق األق يالســطو املســلح يف البحــي، لــا يف عل

حـيت يف بـيف بقيلقيـا يمياكـز التنسـيق      البحيت يف يسط بقيلقيا يامليكـز اإلقليقـ  لامـن الب   
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املتعدد اجلنسيات، يف بقيف يقت  كن، يحيـا الهـيكا  الثنـائيني ياملتعـددت األطـياه الـ        
 موا لة مساادة ديل  لي  بينيا باألموال ياملهارات يالتدرلب ياملعدات.

يليحــب جملــس األمــن بلضــا باالجتقــامل اليقيــه املســتوع االســتثنائ  بهــأن ميكــز    ” 
سيق األقاليق  الذت اقدتن اجلقااـة االقتصـادلة لـديل بـيف بقيلقيـا ياجلقااـة االقتصـادلة        التن

ــن       ــية م ــا يف ال ت ــي  بيني ــة  ل ــا يجلن ــديل يســط بقيلقي ، يف 2016شــبافأقنالي  12اىل  8ل
لايندت، الكامشين، يالذت ااتقد يثائق ميكـز التنسـيق األقـاليق  الـذت لتوقـه د ولـن طـور        

. يلهـــش جملـــس األمـــن اىل احلاجـــة اىل املـــوارد  2016لـــول متوءألوليـــن التهـــسي  الكامـــ  ح
اللوجستية ياملالية من بج  تن يذ مهارله يبيام  ميكـز التنسـيق األقـاليق ، يليحـب يف هـذا      
الصدد بااتزايف االجتقامل تنرـيم مـؤمتي للقـايفني يف لاينـدت. يلهـجه جملـس األمـن املنرقـات         

 قدمي الدام مليكز التنسيق األقاليق .  اإلقليقية ياجملتقه الدييل ال  ت
يلهجه جملس األمن ديل  لي  بينيا ال  يضه اطار قانوين اقليق  من بجـ  منـه   ” 

يققه القي نة يالسطو املسـلح يف البحـيو يلكـير داوتـن للـديل يف املنطقـة بـأن تقـويف بتجـيمي          
يتكيب باقـال القي ـنة   القي نة يالسطو املسلح يف البحي لقتضـ  قوانينـها احملليـة، يمقاضـاة مـ     

يالسطو املسلح يف البحي، لـا لتسـق مـه القـانون الـدييل املنطبـق، لـا يف علـ  القـانون الـدييل           
حلقــو  اإلنســان. يلكــير جملــس األمــن كــذل  التأكيــد الــ  احلاجــة امللحــة اىل القيــايف، يققــا  

ألشـ اال الـذلن   للقانون الدييل، لا يف عل  القانون الـدييل حلقـو  اإلنسـان، بـالتحقيق مـه ا     
حييضون ال  ارتكاف هذه اجليائم بي لقومون اقدا بتيسشها، لن قيهم اله صـيات البـارءة   
يف الهــــبكات اإلجياميــــة الضــــالعة يف باقــــال القي ــــنة يالســــطو املســــلح يف البحــــي  ــــن   

بصــورة بــش مهــيياة بــالت طيط لتــ  اهلجقــات بي تنريقهــا بي تيســشها بي متوللــها   لقومــون
 منها.   ةاالست اد بي

يحيا جملس األمن الديل ياملنرقات الديلية، يكذل  القطامل اأاال، ال  تبـادل  ” 
املعلومــات، حســب االقتضــا ، بهــأن مكاقحــة القي ــنة يالســطو املســلح يف البحــي يف  لــي     

 بينيا، يال  تعزلز التنسيق املهتيك بهأن تبادل املعلومات ال  الصعيد اإلقليق .  
ــائيني ياملتعــددت األطــياه الــ  تقــدمي الــدام    يلهــجه جملــس األمــن ال ”  هــيكا  الثن

الـديل ياملنرقـات اإلقليقيـة يف  لــي  بينيـا، بتزيلـدها، بنـا  الــ  الطلـب يحيثقـا لتســ           اىل
عل ، باألقياد ياألموال يالتكنولوجيـا يالتـدرلب ياملعـدات للقسـاادة يف تعزلـز قـدراةا الـ         

ح يف البحـي يف املنطقـة. يلنبسـ  بن تهـق  هـذه      االشتياك يف مكاقحـة القي ـنة يالسـطو املسـل    
القدرات تسيش ديرلـات مهـتيكة اقليقيـة قعالـة ياقليـات مهـتيكة إلن ـاع القـانون يف البحـي          
ياجــيا  تــدرلبات مهــتيكة الــ  مكاقحــة القي ــنة البحيلــة ياملياقبــة اجلولــة يبــش علــ  مــن   
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األمــن الــديل يف املنطقــة   العقليــات، يققــا للقــانون الــدييل. ييف هــذا الصــدد، لهــجه جملــس   
ياملنرقــات اإلقليقيــة الــ  تعزلــز احلــوار يالتعــاين مــه الهــيكا  الــديليني، بنــا  الــ  الطلــب   
يحيثقا لتس  هلا عل ، من بج  يضه يتن يذ  طط اقلها بهأن مكاقحة القي ـنة يالسـطو   

 املسلح يف البحي.
ةا الـ  تـأمني امليـاه    يلهج ه جملس األمن ديل  لي  بينيـا الـ  موا ـلة بنـا  قـدرا     ” 

املنطقــة ضــد القي ــنة يالســطو املســلح يف البحــي، يحيــا الــديل األاضــا  الــ  بن تقــديف      يف
العون، اندما تطلبن الـديل يف املنطقـة يحيثقـا لتسـ  هلـا علـ ، ملسـاادة الـديل الـ  أسـني           

السـاحلية ي طـات    باقاهلا املتعلقة ببنا  اهلياك  األساسية البحيلة يادارةا، لا يف عل  املـوان  
امداد الس ن يا  حها يمستوداات الوقـود، قضـ  اـن التطـولي الـو ي  ، مـن بجـ  تعزلـز         

 قدراةا ال  تن يذ اقليات حيلة مهتيكة ملكاقحة القي نة يالسطو املسلح يف البحي.  
يلعيف جملس األمن ان تقدليه لامني العايف للدام القوت املقديف من  ـ ل مكتـب   ” 
تحــدة لوســط بقيلقيــا يمكتــب األمــم املتحــدة لســيف بقيلقيــا يمنطقــة الســاح  داقــا  األمــم امل

للجهود ال  تبـذهلا الـديل يف املنطقـة مـن بجـ  مكاقحـة القي ـنة يالسـطو املسـلح يف البحـيو           
يلهـجه يف هـذا الصـدد مكتـب األمـم املتحــدة لوسـط بقيلقيـا يمكتـب األمـم املتحـدة لســيف           

ا ـلة تقـدمي املسـاادة اىل الـديل ياملنرقـات دين اإلقليقيـة،       بقيلقيا يمنطقة السـاح  الـ  مو  
 يققا لواللة ك  منها.

ــدليه للصــندي  االئتقــاين لامــن البحــيت يف بــيف       ”  ــس األمــن اــن تق يلعــيف جمل
ييسط بقيلقيا الذت بنهأتن املنرقة البحيلة الديلية، ملا لبذلـن مـن جهـود لـدام بنـا  القـدرات       

بقيلقيـا ييسـطهاو يلهـجه يف هـذا الصـدد الـديل األاضـا          يف جمال األمـن البحـيت يف بـيف   
ــة اىل الصــندي  االســتئقاين لامــن البحــيت يف بــيف ييســط       ــ  بن تقــديف مســا ات مالي ال
بقيلقيا يبن تقويف، بالتعاين مه املنرقة البحيلة الديلية يبنا  ال  الطلب، بتقـدمي املسـاادة اىل   

ــة يا    ــدراةا الوطني ــولي ق ــة تط ــة بسي ــاه    ديل املنطق ــة يف املي ــ  أســني اإلدارة البحيل ــة ال إلقليقي
 اأاضعة لواللتهاو يمنه القي نة يالسطو املسلح يف البحي، امتثاال للقانون الدييل.    

يليحب جملس األمن لبـادرة االأـاد األقيلقـ  اىل اقـد مـؤمتي ققـة اسـتثنائ  بهـأن         ” 
تهـــيلن  15لـــوم ، توبـــو، يف األمـــن البحـــيت يالســـ مة البحيلـــة يالتنقيـــة يف بقيلقيـــا، يف  

، الــذت لهــده الـ  يجــن اأصــوال اىل ااتقـاد يثيقــة بهــأن الســ مة   2016األيلأبكتـوبي  
ــدييل     ــه الـ ــا، يلهـــجه اجملتقـ ــة يف بقيلقيـ ــادلة ياالجتقاايـ ــة االقتصـ ــيلني يالتنقيـ ــن البحـ ياألمـ

 يالهيكا  الثنائيني ياملتعددت األطياه ال  املهاركة بنهاف يف هذا املؤمتي يداقن.
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ــة املــوارد     ”  ــة اىل تعبئ يلطلــب جملــس األمــن اىل األمــني العــايف بن لــدام اجلهــود اليامي
للقساادة يف بنا  القدرات الوطنية ياإلقليقية بالتهاير الوثيق مه الـديل ياملنرقـات اإلقليقيـة    
يدين اإلقليقيــة، يبن لوا ــ  اط اــن الــ  املســتجدات بانترــايف، اــن طيلــق تقيلــيت األمــني   

تب األمم املتحدة لسيف بقيلقيا يمنطقة الساح  يمكتب األمم املتحدة اإلقليقـ   العايف ان مك
لوسط بقيلقيا بهأن حالة القي نة يالسطو املسلح يف البحي يف  لي  بينيا، لا يف عل  بهـأن  
تن يـذ اإلجـيا ات احملـددة يف هـذا البيـان، يال سـيقا التقـديف احملـيء يف تن يـذ انليـات اإلقليقيـة،            

الطولـ  األجـ  يف جمـال األمـن البحـيت ياإلدارة البحيلـة ياجملـال القـانوين البحـيت،           يالتنسيق
 “قض  ان التعاين اإلقليق  يالدييل ال  مكاقحة القي نة يالسطو املسلح يف البحي.

 


