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 المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال الحالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو    
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  - أوال   
الـ   للـف ه ـل المجلس    (2020)  2554من قرار مجلس األمن    29ُيقـد  ذـ ا التقر ر المب لـقلةقرة   - 1

شـــــــررا، عقر را الن عقةي  القرار االن الحقلي ه مق اتعلص لقلقر ـــــــقي  11إلى األمين العق  أن يقد ، في غضـــــــ ن 
  االسط  المسلح في الرض البحر قبقلي س احل الص مقل، لمق يشمل عقي مق لقدرات خةر الس احل ال لق ي.

، 2021عشــــــــــر ن األال أ ت  ر   31إلى  2020فمبر  عشــــــــــر ن ال ق ي     1ا غطي التقر ر الةترة من  - 2
(. ا ســتقد  S/2020/1072ابرز التط رات الرئ ســ ي التي حد م مق   ــدار التقر ر الســقيص لامين الق  )  مق

األمم المتحدة لتقديم المســـــــــــقالدة  التقر ر إلى المعل مقت المقدمي من مقظ مي األمم المتحدة، لمق في ذلك لع ي
إلى الصــــــــــــــ مــقل، االمقظمــي البحر ــي الــدال ــي، امبتــف األمم المتحــدة المعقي لــقلم ــدرات االجر مــي، امقظمــي  
األغ يي االزراالي لامم المتحدة، لقإلضقفي إلى الدال األالضقء االمقظمقت اإلقل م ي، لمق فيرق الريئي الحب م ي  

يغقد(، الجقي المح ط الرقد ، ا ع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الصـــــــ مقل،  الدال ي المعق ي لقلتقم ي )إ
 االمل ي أعب تق للق ة البحر ي لبعحقد األارا ي، امقظمي حلف شمقل األللسي )الققع (.

  
التطورات واالتجااااات واالبتباارات الرييساااااااااياة فيماا يتعلق باالقرصاااااااااناة قباالاة  - ثانيا  

 الصومال سواحل
ع ا لم الجر د الرام ي إلى مبقفحي القر قي قبقلي س احل الص مقل ل ال الةترة المشم لي لقلتقر ر،  - 3

ــقل المعقي  ــ مقل االعحقديي االمجتما الدالي، لمق ه ل فر ص االعصـــــــ ــقفر لحب مي الصـــــــ ــل العمل المتضـــــــ لةضـــــــ
ال(، االق ات البحر ي لمبقفحي القر ـــــقي قبقلي ســـــ احل الصـــــ مقل، افراد) الدال األالضـــــقء )ا ظر المرفص األ

الدال ي، م ل المل ي أعب تق للق ة البحر ي لبعحقد األارا ي االق ات البحر ي المشــــــــــــترأي. ااســــــــــــتمر ع   ر  ر د 
ــقي لجقئحي مرض فيران أ را ق )  فيد ــق  حرأي  19-المجتما الدالي لمبقفحي القر ــــ (. اما ذلك، القد  شــــ

  أ لك الحقل لقلقسبي لتدايير حمقيي السةن.الققل البحر  إلى مست  قت مق قبل الجقئحي، ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/1072
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اخبل الةترة المشــــــم لي لقلتقر ر، المرة أخر)، لم يجر اإليبق الن اق ث ح ادة قر ــــــقي في الم ق   - 4
اإلقل م ي المح طي لقلســ احل الصــ مقل ي )ا ظر المرفص ال ق ي(. اما ذلك، اقا ذج   مســلح ضــد ســةيقي اللى 

. االحظ لعض الدال  2021آب أغســـطس   13من ســـقحل شـــبيلي ال ســـطى في  لعد ح الي  ب ي أم قل لحر ي
ــقء الملـ قت مر ـبي لبقتراب من الســــــــــــــةن التجـقرـ ي في المقطقـي، ممـق يشــــــــــــــير إلى أن التقـد  المحرز  األالضــــــــــــ

  مبقفحي القر قي قد ات   مسقرا معق سق إن لم يجر ع ليد . في

الســـــــقحل الصـــــــ مقلي االق ات البحر ي المشـــــــترأي، اخلصـــــــم الق ة البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي   - 5
، إلى أن القر ـــــقي قبقلي 2021أال ل ســـــبتمبر   1، الصـــــقدر في  ( 1) عقي مرق الققيل للقشـــــر لتردادات القطقث في

ســــ احل الصــــ مقل ال عزال ُعحبح إلى حد أبير لةضــــل الجر د المشــــترأي التي عب لرق الق ات البحر ي ااســــتمرار 
من ِقَبل قطقالقت الققل البحر . اخلصـــــــم أيضـــــــق في عقي مرق إلى ا  د    ( 2) إلدارةأفضـــــــل ممقرســـــــقت اعطبيص 

يتق  ا أ شــطترق  ( 3) خطر مق ةض الدر ي ل ق ث ذجمقت القر ــقي، حيق ققمم  مقالقت القرا ــقي الصــ مقل ي
رجمقت  اعح  ل عرأيز  ر دذق إلى العمل قت األقل خطرًا. غير أ رق عحتةظ لقلقدرة اللى اغتقق  الةرص اشن ال

 دان سقيص إ  ار.

ــدادة ال ط رة في  - 6 ــًق عقل   المقطقي الشـــــــ ــبتمبر   1ا دل أيضـــــــ اللى فعقل ي المل قت   2021أال ل ســـــــ
  الحراسي البحر ي المرافقي اعدايير مبقفحي القر قي المقّة ة اللى الصعيد اإلقل مي.

لم ـقلـي عـ أير   2021آذار مـقرن    23( في  Ever Given)  “إيةر غ ةن”اأـق ـم حـقد ـي الســــــــــــــةيقـي   - 7
للدال األالضــــــــــــقء ا ــــــــــــققالي الققل البحر  لمد) االتمقد التجقرة ااإلمدادات اللى الممرات البحر ي المةت حي.  
اأ رت الق ة البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي الســــــــــــــقحل الصــــــــــــــ مقلي عقي مق أقمب للم قلر المتعلقي لق  قر 

  الصقدرة الن  ققالي الققل البحر .المحتملي في غرب المح ط الرقد  عمش ق ما الت   قت 
  

 تطور جهود مكافحة القرصنة في الصومال  - ثالثا  
 األطر القانونية والسياساتية الوطنية -ألف   

اا ـــــــلم ذيئي اإلدارة البحر ي الصـــــــ مقل ي علّقي الدالم التققي االتدر ف في مجقالت االمت قل للقق  ن   – 8
شـــرقدات الســـبمي ااالتمقد أفراد الط اقم، االســـبمي، من أل من المقظمي  البحر ، اعســـجيل الســـةن، ا  ـــدار  

البحر ي الدال ي، ا ع ي األمم المتحدة لتقديم المســــــــقالدة إلى الصــــــــ مقل، ا ع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات  
 في الص مقل، امبتف األمم المتحدة المعقي لقلم درات االجر مي.

ي التقلا لريئي اإلدارة البحر ي الصــــــــ مقل ي، االمملف من مم لين الن ازارة  ااا ــــــــل الةر ص العقمل التقق  - 9
ــقالدة إلى الصــــــــــــ مقل،  الم ا ئ االققل البحر  ا رقت دال ي شــــــــــــر بي من ييقرق لع ي األمم المتحدة لتقديم المســــــــــ

تحــدة للبيئــي،  االمقظمــي البحر ــي الــدال ــي، امبتــف األمم المتحــدة المعقي لــقلم ــدرات االجر مــي، ا ر ــقم  األمم الم 
 __________ 

الق ات البحر ي المشــترأي االق ة البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي الســقحل الصــ مقلي ذ ا التقي م أي ُيســتققر لل في المل قت  ــقا ُععّد  (1) 
القرار المرعبطي لإدارة الم قلر التي يق   يرق مشـغل  سـةن البـضقئا اسـةن الـصيد التجقر  الحبر) التي عمر البر البحر األحمر اخل   

 .الرقد  الدن اغرب المح ط

 (2) BIMCO and others, Best Management Practices to Deter Piracy and Enhance Maritime Security in the Red 

Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea, 5th edition (Witherby Publishing Group, Ltd., 2018). 

 . اقظمرق أالضقؤذق للق ق  ل المقل القر قي االسط  في البحر، ا ب ن ذلك القدة في حيز لحر   غرافي محدد  مقالي القر قي ذي مجم الي  (3) 
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ا ر قم  األغ يي العقلمي، امقظمي األغ يي االزراالي، ا ع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الصــ مقل، العمل  
من أ ل عحقيص القدرة التشــغيل ي األال ي في المجقالت األر عي المحددة، اذي االمت قل القق   ي، اعســجيل الســةن، 

، أقر الةر ص العـقمـل خطـي  2021أـيقر مـقا    10التمـقد أفراد الط اقم. افي اعقســـــــــــــيص البحـق ااإل قـقذ البحر ين، اا 
 .2022المل عق س التقد  المحرز   ب اإلالبن الن عَحق ص القدرات التشغيل ي األال ي في الق  

ا دأت المدار ي البحر ي لمبتف رئ س الصـــــــــ مقل، يدالم من لع ي األمم المتحدة لتقديم المســـــــــقالدة إلى   - 10
لشـــــرأقء الداليين، مرا عي اســـــتراع ج ي الم ارد البحر ي ااألمن البحر  للصـــــ مقل في آب أغســـــطس  الصـــــ مقل اا 

االسـتراع ج ي البحر ي ” . ا رمي العمل الجقر  لشـ ن ذ   االسـتراع ج ي إلى اضـا إلقر القي  داد لعق ان  2021
   . من االبيئي االشمان الجقسق  ي ، يعبس استراع ج ي أالّم للح أمي عشمل مسقئل  قمعي م ل األ “ ال لق ي الص مقل ي 

ااا ــــــــل مبتف المبع ة ال قص لرئ س الصــــــــ مقل لشــــــــمان القرن األفر قي االبحر األحمر اخل    - 11
ــ ط اللجقي ال لق ي   ــ مقل، إلالقدة عقشــــــ ــقالدة إلى الصــــــ الدن  ر د ، يدالم من لع ي األمم المتحدة لتقديم المســــــ

  الدالي. للتقسيص البحر ، التي عضم القصرا  دادا للتقسيص

أــق  ن    30االقــدت اللجقــي التقق ــي التــقلعــي للجقــي ال لق ــي للتقســــــــــــــيص البحر   لســــــــــــــــي ااحــدة في   - 12
. اأحرز عقد  أبير في اســــتعراض آل قت التقســــيص لتعز ز عقةي  ح ق ل الح أمي البحر ي 2020األال ديســــمبر 

اأال ـ قت خطـي التقمـ ي ال لقـ ي، المرعبطـي ـل ذـداس اســــــــــــــتراع جـ ي الم ارد البحرـ ي ااألمن البحر  للصــــــــــــــ مـقل  
ــقت اللجقي   ــق ـــ ــ غي القرقئ ي الختصـــ ــا الصـــ ــقءلي المتبقدلي، ما اضـــ اااللتزامقت المقط الي لم  ف إلقر المســـ

  ا تظقرًا للم افقي الليرق. 2021ال لق ي للتقسيص البحر  في   سقن أير ل  

قلـي أالـ ي اا تمـقالـقت عقي م  ، القـدت المقظمـي البحرـ ي الـدالـ ي  لســــــــــــــقت إحـ 2021افي حز ران ا  ـ ل   - 13
افتراضــ ي ما حب مي الصــ مقل االعحقديي ل ضــا إلقر لامن البحر  اتضــمن  رجق يشــمل الحب مي ل ســرذق إزاء  
إدارة األمن البحر ، ا جر  ر طل لقالســــتراع ج ي البحر ي ال لق ي الصــــ مقل ي المشــــقر إليرق أالب . اســــ مّبن ذ ا 

دامي ألمقل البحر ، اذ  اتضـــــمن إ شـــــقء ســـــجل القي لم قلر األمن اإللقر الصـــــ مقل من إيجقد حل ل مســـــت 
ــتراع ج ي أمق ي، اخطي عح  ق ي لتحســــــين اإلحقلي لقألح ال البحر ي. امّ ل االعحقد األارا ي ال طي   البحر ، ااســــ

يم في إلقر المشـراث الرقدس إلى ععز ز أمن الم ا ئ االح ار اإلقل مي في مقطقي البحر األحمر، اذي عشـمل عقد 
اـلدالم من المقظمـي البحرـ ي اـلدالـ ي في مجـقل يـققء الـقدرات من أ ـل ععز ز أمن الم ا ئ ااالمتـ قل للمـداـ ي اـلدالـ ي 

   .ألمن السةن االمرافص المرفئ ي، من خبل أل من المشراث ا لقر مدا ي  يب عي لق االد السل ك 

ــ مقل ا ع - 14 ــقالدة إلى الصــــــ  ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات  ادالمم لع ي األمم المتحدة لتقديم المســــــ
ــقء في االعحقد لشـــــ ن  في الصـــــ مقل ععز ز التعقان يين حب مي الصـــــ مقل االعحقديي امم لي ال اليقت األالضـــ

. ااُلقدت “المرأة في القطقث البحر  ”عم يل المرأة في القطقث البحر  من خبل شببي مرا ز التقسيص المعق ي يـــ 
 م ّحدة عردس إلى ععز ز فرص المل المرأة اععل مرق افر رق االقتصقديي. الدة ا تمقالقت لبل رة خطي المل

اقــقمــم ال زارة االعحــقديــي لل راة الســــــــــــــمب ــي االم ارد البحر ــي لــإ ــــــــــــــــدار اعجــداــد عراخ   أل  ر  - 15
سةيقي لصيد أسمقك الت  ي المرق رة في المقطقي االقتصقديي ال قلصي للص مقل خبل الةترة المشم لي   30 من
 ملي ن داالر للص مقل. 1,6قر ر، ممق اّلد أ  ر من لقلت 

اظل الصـــــــــــــيد غير القق   ي اغير المبلخ القل اغير ال قضـــــــــــــا للضـــــــــــــ الط التقظ م ي في المقطقي   - 16
الســقحل ي االمقطقي االقتصــقديي ال قلصــي في الصــ مقل ســقئدا، اذ  مق أالقل الجر د المتعددة األلراس الرام ي  

تدامي، حيق ال عزال  ظم الر ــــد مصــــقئد األســــمقك امراقبترق ااإلشــــراس الليرق  إلى إيجقد مصــــقئد أســــمقك مســــ 
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الصـــــــ مقل في ل رذق األال. المبقفحي ذ   الممقرســـــــقت، اا ـــــــلم حب مي الصـــــــ مقل االعحقديي التعقان  في
لجقي مصــــــــقئد أســــــــمقك الت  ي في المح ط الرقد  افرقي العمل المقشــــــــ ة في إلقر مبقدرة مبقفحي الصــــــــيد  ما

( االشـرأقء الداليين، اذلك من خبل االعةقل لشـ ن التدايير التي FISH-i Africaشـراث في أفر ق ق )الم غير
ــقء الل ل. ااا ـــلم الق ة  ــيد غير القق   ي دان إيبق ادان عقظ م اردالل االقضـ عت  ذق دالي الميققء لمقا الصـ

ــ مقلي، من خبل المدار ي  ــقحل الصــــ ــقئد البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي الســــ ــمان البحر ي امصــــ العقمي للشــــ
ــل ي المتعلقي لســـةن  ــ ي األارا  ي، عبقدل المعل مقت لشـــ ن المعقاققت االتحليبت الةصـ األســـمقك التقلعي للمة ضـ

  الصيد قبقلي السقحل الص مقلي ما لجقي مصقئد أسمقك الت  ي في المح ط الرقد .

تــقلا لمبتــف األمم المتحــدة المعقي لــقلم ــدرات  ا ــدأ البر ــقم  العــقلمي لمبــقفحــي الجرائم البحر ــي ال - 17
االجر مي، في إلقر مقتد) المح ط الرقد  المعقي لقلجر مي البحر ي التقلا لل، ير قمجق للعرض اإليضــــــــــــــقحي 
ــقديي   ــةن البحر ي في مقطقتل االقتصـ ــمقك لقلسـ ــيد األسـ ــ مقل لمشـــراث للحمقيي ااإل ةقذ في مجقل  ـ لتزا د الصـ

لمشـــــراث، ســـــيتم عدر ف اعجريز م ظةي حمقيي المصـــــقئد الصـــــ مقليين ااأللراس  ال قلصـــــي. افي إلقر ذ ا ا
الصــ مقل ي المســم ا لرق لقالتبء الســةن االمدالين العقمين الصــ مقليين. اســُتحقل أ  ســةن ُعضــبط اذي عق   

 لقلصيد غير القق   ي إلى المحق م الص مقل ي لمققضقعرق.

لمتحدة دالم حب مي الصـــــ مقل االعحقديي في الجر د التي ااا ـــــلم مقظمي األغ يي االزراالي لامم ا - 18
عب لرق لر ـد اعةسـير المعل مقت ال اردة من  ظم ر ـد السـةن االقظم ا ل ي لتحداد الر  ي لشـ ن عحرأقت سـةن 
ــقديي ال قلصـــــــي ااإليبق الن علك  ــيد المرخصـــــــي اغير المرخصـــــــي اللى حد ســـــــ اء في المقطقي االقتصـــــ الصـــــ

 الليرق.المعل مقت االتصرس يققء  
 

 بناء القدرات -باء   
خبل الةترة المشـــــــــــــم لي لقلتقر ر، ع ا ـــــــــــــلم الجر د المب الي من ِقَبل األمم المتحدة ا ع ي االعحقد  - 19

األارا ي لبققء القدرات في الصـــــــــــ مقل االشـــــــــــرأقء الداليين الرام ي إلى يققء قدرات ق ات إ ةقذ القق  ن المد  ي 
إالــداد ذــ ا التقر ر، أــق ــم محــداديــي قــدرات خةر الســــــــــــــ احــل مســــــــــــــتمرة، البحر ــي الصــــــــــــــ مــقل ــي. افي اقــم  

،  2021أال ل ســـــــــبتمبر   15االضـــــــــطبث يبعض أ شـــــــــطي خةر الســـــــــ احل اللى مســـــــــت ) ال اليقت. افي  ما
الت  ل إلى اعةقل لتقي م قدرات خةر الس احل الحقل ي، حيق يدأت لع ي األمم المتحدة لتقديم المسقالدة إلى  عم

العحقد األارا ي لبققء القدرات في الصــــــــــــ مقل المل ي مســــــــــــح للق ات البحر ي اق ات خةر  الصــــــــــــ مقل ا ع ي ا
السـ احل الصـ مقل ي لقلتقسـيص ما شـرأقء داليين آخر ن، ا قلتعقان ال  يص ما السـلطقت ال لق ي. اأقن يجر  

ــ ي ل ةر الســــ احل من أ ل عحدا  ــســ د أا ل التداخل  اســــتعراض القدرات االبق ي التحت ي ااأللر القق    ي االممســ
اال غرات اعقديم الت   ل لشـ ن سـبل المضـي قدمق. اسـتز د  تقئ  المل ي المسـح من ععز ز التقسـيص يين الجرقت  
البحر ي الدال ي الةقاللي، اازارة الدفقث، إلى  ق ف الشـــرلي البحر ي اأ رزة إ ةقذ القق  ن البحر ي اللى المســـت ) 

  االعحقد  االلى مست ) ال اليقت.

ــمان القق    ي عقةي  ير قم  لبققء  اأ - 20 ــمان المح طقت اقق  ن البحقر التقلعي لمبتف الشــ ــشبي شــ  ملم شــ
ــا إلقر قق   ي فّعقل إلدارة المح طقت افقق  ــ مقل االعحقديي اللى اضــــــ ــقالدة حب مي الصــــــ القدرات يردس مســــــ

ــتئمق ي لدالم مبقدرات ا ــقدال االســ ــقي  العةقق ي األمم المتحدة لقق  ن البحقر ا م لل الصــ لدال التي عحقفح القر ــ
مســــــماال الن إ ةقذ  33عشــــــر ن ال ق ي   فمبر، ُقّد  إلى   15إلى  10قبقلي ســــــ احل الصــــــ مقل. افي الةترة من  

القق  ن البحر  من حب مي الصـــــــ مقل االعحقديي اال اليقت األالضـــــــقء في االعحقد اللى ير قم  للتدر ف التققي  
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ـةقذ الـقق  ن البحر ، ـيدالم من لعـ ي األمم المتحـدة لتـقديم في شــــــــــــــمان المح طـقت اـقق  ن البحـقر لســــــــــــــلطـقت إ  
ــبل احدات اللى اإل تر م   ــ مقل. اللبم الحب مي االعحقديي إ راء عدر ف  قن في شـــــــــ ــقالدة إلى الصـــــــــ المســـــــــ
التــــدر ــــف في الةترة  عقــــديم ذــــ ا  البحــــقر، اعم  المح طــــقت اقــــق  ن  لمعــــقلجــــي مجــــقالت محــــددة من شــــــــــــــمان 

  لمسمالين م تقر ن في الحب مي االعحقديي. 2021ا   ل  حز ران 30أيقر مقا  إلى  15 من

من اعةقق ي األمم المتحدة لقق  ن البحقر، لمعقلجي    76اُقدِّ  عدر ف افتراضــــــي إضــــــقفي لشــــــ ن المقدة  - 21
  ســــــــــــــقن أيرـ ل   27إلى   19أحـد االحتـ ق ـقت التي حـّددعرـق شــــــــــــــشـبي المح طـقت اـقق  ن البحـقر، في الةترة من  

ععز ز االقتصــــــقد المح طي الصــــــ مقلي امعقلجي األســــــبقب الج ر ي للقر ــــــقي من خبل  ، اذلك يردس 2021
مم ًب الن حب مي الصـ مقل   20التقةي  الحقمل االةّعقل ألحبق  االعةقق ي. اشـقرك في ذ ا التدر ف مق مجم الل  

  االعحقديي اال اليقت األالضقء في االعحقد االسلك األ قديمي.

حدة المعقي لقلم درات االجر مي ا ع ي األمم المتحدة لتقديم المســـقالدة إلى ااا ـــل مبتف األمم المت  - 22
الصــــــــــــــ مـقل، إلى  ـقـ ف لعـ ي االعحـقد األارا ي لبـققء الـقدرات في الصــــــــــــــ مـقل،  ر د يـققء الـقدرات من خبل  
عدر ف اعجريز احدات الشـــرلي البحر ي اللى المســـت ) االعحقد  االلى مســـت ) ال اليقت. اشـــمل الدالم عقديم 

رام  للتدر ف االت   ل لتعز ز القدرة التشـــــغيل ي ل حدات الشـــــرلي البحر ي في الدة م ا ئ  ـــــ مقل ي رئ ســـــ ي، ي 
اعجريز ســـلطقت إ ةقذ القق  ن البحر  لم ا ري التردادات الممقرســـي المرق  الشـــرل ي االق ق  لقلدار قت لةعقل ي 

  في الم ق  السقحل ي الص مقل ي.

قلمي لمبـقفحـي الجر مـي البحرـ ي، قـد  مبـتف األمم المتحـدة المعقي ـلقلم ـدرات  افي إلـقر البرـ قم  العـ  - 23
ــقه ي، االقد   “ ـــــ مقليب د”االجر مي الدالم خةر ســـــ احل   من خبل شـــــراء معدات اعصـــــقالت اقطا غ قر إضـــ

الز قرة  ”ارشــــــي المل ذقدســــــ ي في الحقا قت لتعز ز قدراعرم التشــــــغيل ي. اأ ر) المبتف دارة عدر ب ي في مجقل 
، ادارة عدر ب ي في مجقل إ ةقذ القق  ن البحر ، اعقي مق ذقدســــــــــــ ق شــــــــــــمل لعض “اإل زال االتةت ش ااالحتجقزا 

التدر ف الرقدســــــــي ا  ــــــــبا األ ــــــــ ل المســــــــت دمي في الرحبت البحر ي في الم قا. اقق  البر قم  العقلمي 
حر ي في ي  ــق ــ  ازارل دار ي لمبقفحي الجر مي البحر ي لشــراء زارل دار ي امرأبي دالم ل حدة الشــرلي الب 

ل حدة الشــرلي البحر ي في غقلم داق، م ســعًق ي لك  طقل القدرة التشــغيل ي االدالم الســقحلي. افي ي  ــق ــ ، 
ــقه ي لتعز ز قدرة غرفي العمل قت الز قدة اإلحقلي لقألح ال البحر ي.  ــقالت إضــــ ــراء اعرأيف معدات اعصــــ عم شــــ

الراعيقي لا ـــــــ ل المســـــــت دمي في الرحبت البحر ي إلى إلقلي  اأد) ير قم  للتدر ف الرقدســـــــي ااإل ـــــــبا  
فترات الجقذز ي التشغيل ي لا  ل المست دمي في الرحبت البحر ي. ا قإلضقفي إلى ذلك،  ر) في أيقر مقا  

الز قرة  ”في سـ شـيل عدر ف ل حدة الشـرلي البحر ي في غقلم داق، لمشـقرأي ضـقلطتي شـرلي، في مجقل   2021
  2021. اأ ر  عدر ف من  ةس الق ث في ســــــــ شــــــــيل في عشــــــــر ن األال أ ت  ر  “لتةت ش ااالحتجقزااإل زال اا

ل حدة الشـرلي البحر ي في مقديشـ  أجزء من رأيزة اإل ةقذ في مشـراث حمقيي مصـقئد األسـمقك. افي مقديشـ ، 
ــقر ا في  ــ   مبتف األمم المتحدة ل دمقت المشــــــ ــرلي البحر ي لمقر  داد أ شــــــ إلقر البر قم  ُزّادت احدة الشــــــ

لــــقلم ــــدرات االجر مــــي، يتم  ــــل   العــــقلمي لمبــــقفحــــي الجر مــــي البحر ــــي التــــقلا لمبتــــف األمم المتحــــدة المعقي 
االعحــقد األارا ي ا ــدالم من لع ــي االعحــقد األارا ي لبقــقء القــدرات في الصــــــــــــــ مــقل. أمــق افر البر ــقم    من

حدة الشـرلي البحر ي، فضـب الن مجم الي قطا  العقلمي لمبقفحي الجر مي البحر ي معدات اعصـقالت إضـقه ي ل  
 غ قر لدالم الجقذز ي التشغيل ي.

ااا لم لع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الص مقل ع فير أ شطي لبققء القدرات لش ن األلر   - 24
ص القق    ي ال لق ي ااضــا الســ قســقت في مقديشــ  اغقرا  اذر  ســق. ادالمم البع ي أ لك إ شــقء مرأز عقســي 
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المل قت اإلغق ي في البحر في مقديشــــ . أمق يســــرت البع ي التدر ف اافرت المعدات اللى المســــت ) االعحقد  
ــقفي إلى  ــقي. ا قإلضــــ ــلطقت ي  تب د، لدالم قق  ن مبقفحي القر ــــ ــت ) ال اليقت، لمق في ذلك إلى ســــ االلى مســــ

ــ احل   ــلم البع ي عقديم الدالم لز قدة قدرة خةر ســـــــــ ــ مقليب د”ذلك، اا ـــــــــ ى الق ق  لقلعمل قت البحر ي، الل “ ـــــــــ
ــيد غير القق   ي دان إيبق  ــقي اغيرذق من األ شــــــــــطي اإل رام ي البحر ي، لمق في ذلك الصــــــــ امبقفحي القر ــــــــ

 عقظ م. ادان 

، قدمم لع ي األمم المتحدة لتقديم المســــــقالدة إلى 2021أال ل ســــــبتمبر    15إلى  13افي الةترة من  - 25
المتحدة للبيئي عدر بق افتراضــــــ ق للســــــلطقت البحر ي الصــــــ مقل ي لشــــــ ن المقق  ااألمن الصــــــ مقل ا ر قم  األمم 

الشـــــــــــقمل، رأز اللى الراالط يين عغير المقق  ااألمن البحر  االمســـــــــــقااة يين الجقســـــــــــين. احضـــــــــــر التدر ف 
 مشقرأق من حب مي الص مقل االعحقديي اال اليقت األالضقء في االعحقد. 30مجم الل  مق
 

 يل المتعلقة بالمجتمعات المحليةالمسا -جيم   
ــ مقلي من خبل الدالم من ِقَبل   - 26 ــقحل الصـــ ــيد المحل ي اللى ل ل الســـ ــتمر عمبين مجتمعقت الصـــ اســـ

المقظمقت الدال ي ااإلقل م ي، لقلعمل  قبق إلى  قف ما الســـلطقت الصـــ مقل ي. ا يقمق ا  ةض األ ر المبقشـــر 
ــق ات األخيرة،  ــقي في السـ ــر للقر ـ ــيد غير القق   ي االمدمر اغير المبقشـ ــيد    -فقد عبين أن الصـ ــ مق الصـ اال سـ

ادمر لشــــــــبل متزااد ســــــــبل د ش مجتمعقت الصــــــــيد المحل ي. اال عزال    -لشــــــــبقك الجر في الم ق  الســــــــقحل ي  
ــبل الش ش افرص ع ليد الدخل للمجتمعقت المحل ي، الحن حداة التقم ي  ن ســــــــ ــِّ اإل راءات المبيقي أد ق  ُعحســــــــ

 ل الط  ل اتطلف أن عقترن علك اإل راءات لقلتزا  متجدد من  م ا األلراس لقلقضـــــــقء اللى المت خقة في األ
 أ شطي الصيد المدمرة اغيرذق من األ شطي غير القق    ي المةصلي في م اضا أخر) من ذ ا التقر ر.

قء  اقـد أ ملــم مقظمــي األغـ يـي االزراالـي، لـقالشــــــــــــــتراك ما الحب مـي االعحــقديـي اال اليـقت األالضـــــــــــــــ  - 27
ــم لي لقلتقر ر،   في ــقي خبل الةترة المشــ ــقحل ي ألالمقل القر ــ ــي المجتمعقت الســ ــراث مققذضــ االعحقد، عقةي  مشــ

اأحرزت عقدمق أبيرا في يققء المرقرات االقدرات في مجقل الصــــــــيد الســــــــقحلي افي القطقالقت الةرد ي المتعلقي 
ع ز ا أ ــــ ل ســــلســــلي التبر د، من قبيل مرأبقت  قل ل  شــــطي مق لعد الصــــيد. اعشــــمل الققق  البقرزة الرئ ســــ ي  

ــيد  دادة إلى  ــةن  ـ ــل م سـ ــ ي إل تقل رققئص ال ل ، اعسـ ــمسـ ــمقك المبردة، اال حدات التي ععمل لقلطققي الشـ األسـ
 شرأقء م ل ععقا  قت  يد األسمقك أا شرأقت  يد األسمقك الصغيرة.

دراســــــــــــي  دا) لســــــــــــ ل أســــــــــــمقك  دادة  ، أ ملم مقظمي األغ يي االزراالي2021  آذار مقرنافي  - 28
  مقديشـــــــ  اأا ـــــــم لإ شـــــــقء  قطي مرأز ي  دادة لمصـــــــقئد األســـــــمقك اســـــــ قين فراليين للب ا لقلتجزئي في في

ــقئد األســـمقك في الصـــ مقل. ااا ـــلم مقظمي األغ يي  ــتراع ج ي ل  لي األ ل لتقم ي قطقث مصـ العق ـــمي أقسـ
المقلي للقطقث، اال ســــــــ مق للقســــــــقء االشــــــــبقب مّمن يق م ن  االزراالي، يدالم من االعحقد األارا ي، عقديم الدالم 

ســـــبســـــل الق مي لمصـــــقئد األســـــمقك الســـــقحل ي، من خبل مشـــــراث ســـــلســـــلي الق مي المر ي لمصـــــقئد  ل داار في
ــتدا  في الصــــــ مقل. اقد يدأت مقظمي األغ يي  ــقمل للجم ا امســــ ــ ي من أ ل عحقيص  م  شــــ األســــــمقك االمقشــــ

الســتئمق ي المشــقر إل ل أالب ، مشــقارات عحضــيرا ل ضــا خطي الق ي رئ ســ ي خبل الصــقدال ا االزراالي، من
لمصقئد األسمقك عرسم لر ص المضي قدمًق لقطقث مصقئد األسمقك، ال   ُات ّقا أن العف دارا أيرز في عقم ي 
البلد من خبل عققســــــــم األال  قت اخطي المل يين القطقالين العق  اال قص، فضــــــــب الن الشــــــــرأقء ال لقيين  

 الداليين.ا 
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مباين داالر، يتم  ل من الســــ  د،  5افي عم ز ا ل ل، اقا األمين التقةي   لإليغقد مشــــراالق لق مي   - 29
لتعز ز االقتصــقد األزرل في أر عي يلدان ســقحل ي أالضــقء في إيغقد، ذي  يب عي االســ دان االصــ مقل اأيق ق.  

االقتصقد األزرل، من خبل إ راء عحليبت اسيرأز المشراث ال   يستمر  بة سق ات اللى عحسين ح أمي  
حقلي التق ث البي ل  ي البحر ، ا  راء  رد للمل  قت الح م قئ ي االببســــت ب ي من المصــــدر إلى البحر، فضــــب  
الن عط  ر اعطبيص أداات لر ـــــــد التل ة الح م قئي االببســـــــت بي االت   ل من حدعل في البلدان األالضـــــــقء  

 السقحل ي المعق ي.
  

 التعاون الدولي  - ا رابع  
 فريق االتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال -ألف   

خبل الةترة المشــــــــــــــم ـلي ـلقلتقر ر، القـد فر ص االعصــــــــــــــقل اال تمـقث العـق  الـ قـلق االعشــــــــــــــر ن ا مي  - 30
ق مشـــقرأ 132في شـــبل افتراضـــي. اعرأســـم أيق ق اال تمقث احضـــر     2020أق  ن األال ديســـمبر  18 ا 17
 مقظمي إقل م ي ادال ي. 48دالي ا  27 من

اعمّ لم إحد) القتقئ  الرئ ســـــ ي لب تمقث العق  في التصـــــداص اللى اختصـــــق ـــــقت الةر ص الت  يري  - 31
ال ارد في الب قن الصـــــــــقدر   19للت ط ط االســـــــــتراع جي. ا تمقشـــــــــى االتمقد ذ   االختصـــــــــق ـــــــــقت ما القرار  

ــقل في الق   اال تمقث العق  الحقد  االعشــــر  لةر ص الن ــقل الحق ي  2019االعصــ ، ال   يّين ه ل فر ص االعصــ
إلى اضــــــا خطي اســــــتراع ج ي لحي يظل الةر ص آل ي مر ي عشــــــّبل  زءا ال اتجزأ من اســــــتراع ج ي ل  لي األ ل  

 للمقطقي. اقدمم لجقي المح ط الرقد ، ي  ةرق أمق ي فر ص االعصقل، الدالم ل المقل األمق ي للةر ص العقمل.

ل الةر ص الت  يري للت ط ط االســتراع جي اللى إالداد خطي اســتراع ج ي لةر ص االعصــقل لمعقلجي  االم - 32
األســبقب الج ر ي للقر ــقي اا عدا  األمن البحر . ااُلقدت ســتي ا تمقالقت افتراضــ ي للةر ص الت  يري. اشــرد 

، عرشــ ح  مر ر ي ســ شــيل  2021شــبق  فبراار    11اال تمقث األال للةر ص الت  يري، ال   اُلقد افتراضــ ًق في 
لرئقســـــــي الةر ص الت  يري. اأعقحم اال تمقالقت األال ي المجقل لصـــــــ قغي إلقر ل ضـــــــا ال طي االســـــــتراع ج ي  
ااالعةقل اللى الم اضـــــ ا االســـــتراع ج ي الرئ ســـــ ي ل طي العمل الشـــــقملي، امقرقص )أ( م ضـــــعي فر ص االعصـــــقل  

ــقي من خبل  ضــــــــمن ح بل األمن البحر  لغرب المح ط الرقد ، )ب( ا ــقلقت القر ــــــ لتصــــــــد  لزالمقء الصــــــ
المبحقي الجققئ ي، )ل( إالقدة القظر في محقار عرأيز فر ص االعصــــــقل. افي اال تمقث العق  الرالا االعشــــــر ن  

ــُتقّد  إلى الةر ص إحقلي الن التقد  المحرز 2021المقبل لةر ص االعصـــــــــــقل، المقرر القد  قبل  رقيي الق   ، ســـــــــ
   ي.إالداد ال طي االستراع ج في

ا يقمق أقن ذققك ع افص في ا راء اللى أن القر ــــــــقي قبقلي ســــــــ احل الصــــــــ مقل قد عم أبحرق يقجقا  - 33
الحن لم اتم القضــــــــــقء الليرق عمقمق، الحظ فر ص االعصــــــــــقل أن الجرائم البحر ي األخر) العقيرة للحداد ال لق ي  

ق ق شـــــببقت إ رام ي عر طرق  ـــــبت  ازديقد في مقطقي غرب المح ط الرقد . اعضـــــلا في ذ   الجرائم أح   في
رق أحد اللى الرغم من المبحققت الجققئ ي الجقر ي  ــّ ــبي من أن يمســـ ــقي اال عزال ق قداعرق عقعم ل مقن  ســـ لقلقر ـــ

 للقرا قي ال ان  ة اا العمل قت.

، أاللقم حب مي الصــــ مقل االعحقديي اال ســــحقب من الضــــ  ي 2020أق  ن األال ديســــمبر  9افي  - 34
 ل ل  ر ف ر .فر ص االعصق
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صاااااااااندوم األمم المتحدن االسااااااااات ماني لدبم مبادرات الدول التي ت افح القرصااااااااانة قبالة   -باء   
 الصومال سواحل

ــتئمق ي لدالم مبقدرات الدال التي عحقفح  - 35 ــقدال االســــــ ــل الصــــــ ــم لي لقلتقر ر، اا ــــــ خبل الةترة المشــــــ
قدرات، االمبحقي القضـقئ ي اإلقل م ي، ا  ةقذ القر ـقي قبقلي سـ احل الصـ مقل دالم مشـقر ا في مجقالت يققء ال

.  2021حز ران ا   ل   30القق  ن البحر ، االح أمي البحر ي حتى عم اإلغبل التشــغيلي لجم ا المشــقر ا في 
ل إل ل يين أالضــــــقء مجلس اإلدارة في  ، ســــــُ غلص  2019حز ران ا   ل    19ا ققًء اللى االعةقل ال   عم الت  ــــــ 

، علقى 2012أق  ن األال ديســـــمبر   31. امق   2021أق  ن األال ديســـــمبر   31في الصـــــقدال االســـــتئمق ي  
،  2021آب أغسـطس   31 ري مق حي. افي   18داالرا من   15  224 488الصـقدال االسـتئمق ي مق مجم الل 

داالرات. ااُلقد ا تمقث افتراضــــي لمجلس إدارة الصــــقدال    294 809 قن ر ــــيد الصــــقدال االســــتئمق ي ابلخ  
أق  ن األال ديســـــــمبر. اســـــــُ عقد اال تمقث  15اللى ذقمش اال تمقث العق  لةر ص االعصـــــــقل في  االســـــــتئمق ي

 المقبل لمجلس إدارة الصقدال االستئمق ي اللى ذقمش اال تمقث العق  السق  ي لةر ص االعصقل.
  

 أنشطة األمن البحري االستراتيجية  - خامسا   
 بناء القدرات بلى الصعيد الدولي -ألف   

، اا ـــــــلم المقظمي البحر ي الدال ي عقديم الدالم 2017لعد ع ق ا ععدال  دة في أق  ن ال ق ي اققار   - 36
ل المقل األمق ي للدال الم قعي اللى مدا ي  يب عي لق االد الســـــــل ك. ارأز ذ ا الدالم اللى عدايير أالّم لمبقفحي  

ــقي االجر مي المقظمي العقيرة للحداد ال لق ي في المجقل البحر ،  ــقي  القر ــــــ البققء القدرة اللى مبقفحي القر ــــــ
ــئي لامن البحر  في المقطقي.   ــراالي، لمق في ذلك التردادات الجدادة الققشــــــ ــطي غير المشــــــ اغيرذق من األ شــــــ
ا ـت لف إلـقر مـداـ ي  يب عي لق االـد الســــــــــــــل ك اععـدـال  ـدة من لجـقي ع  يرـ ي افر ص الـقمـل لتـبقدل المعل مـقت 

 افر ص القمل لتقسيص يققء القدرات.

، شــــــــــــبلم الدال المشــــــــــــقرأي من يين الدال الم ّقعي اللى مدا ي  يب عي  2021أيقر مقا     18افي  - 37
لق االد الســـــل ك لجقي خق ـــــي ل ضـــــا اســـــتراع ج ي إقل م ي لتبقدل المعل مقت، ما ق ق  المقظمي البحر ي الدال ي 

بقدرة إلى ععز ز سـبمي اأمن يتقديم المسـقالدة التقق ي ل ضـا خر طي لر ص لتقةي  االسـتراع ج ي. اعردس ذ   الم
المبحي من خبل دالم االرعققء لمســــــــــت ) اإلحقلي لقألح ال البحر ي اللى الصــــــــــعيد اإلقل مي. ااعةقم الدال  
المشقرأي أيضًق اللى اضا إلقر ح أمي لمدا ي  يب عي لق االد السل ك، ات لف من اللجقي الت  ير ي االةر قين  

 اعقسيص يققء القدرات اللى غرار مق أشير إل ل أالب .العقملين المعقيين يتبقدل المعل مقت 

ااا ــل ير قم  األمن البحر  التقلا للمقظمي البحر ي الدال ي دالم دال المقطقي اإلقل م ي في عقســيص   - 38
األ شــــطي المضــــطلا يرق دالمق لتقةي  مدا ي  يب عي لق االد الســــل ك يين اإلدارات اال أقالت اســــلطقت الرققلي  

ــغلي الم ا   ئ االمقظمقت األخر) التقلعي للدال، لمق في ذلك عقظ م الدارات االممعمرات اإلقل م ي. ا دالم امشــــــ
من المقظمــي البحر ــي الــدال ــي، اا ــــــــــــــلــم دال غرب المح ط الرقــد  اخل   الــدن يقــقء القــدرة اللى مبــقفحــي  

ــقي اغيرذق من األ شـــــطي غير المشـــــراالي التي عردد ســـــبمي اأمن المبحي االققل البحر    في المقطقي،  القر ـــ
اذلك دالمق لمدا ي  يب عي لق االد الســــــل ك اععدال  دة. اعصــــــّدرت المل قت االعجقر لقلبشــــــر االترر ف اللى 

إلقر    ح  متزااد الش اغل المتعلقي لقلمقطقي، االقلجترق الدال الم ّقعي ي  ةرق  رائم القيرة للحداد ال لق ي في
 اعةقل التعقان.
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 واحل الصومالاألنشطة البحرية قبالة س -باء   
خبل الةترة المشــــــــــــم لي لقلتقر ر، اســــــــــــتمر ا  د الق ة البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي الســــــــــــقحل  - 39

ــةي   ــقء، لصــ ــ مقل. اقق  لعض فراد) الدال األالضــ ــ احل الصــ ــترأي قبقلي ســ ــ مقلي االق ات البحر ي المشــ الصــ
بر خل   الدن لقلتقســــــــيص ما الق عين  مســــــــتقلي، يقشــــــــر الســــــــةن الحر  ي لحمقيي الســــــــةن التجقر ي امرافقترق ال

ــقي يقشــــر أســــقليل لحر ي في المقطقي   ــق دال أخر) في مبقفحي القر ــ البحر تين الم أ رعين. اســــقذمم أيضــ
 اللى أسقن القي.

ــ مقلي، من خبل المل ي أعب تق، ردث  - 40 ــقحل الصـ ــلم الق ة البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي السـ ااا ـ
قلي سـ احل الصـ مقل من خبل حمقيي امرافقي السـةن المعرضـي لرجمقت القر ـقي،  القر ـقي امقعرق اقمعرق قب 

لمـق في ذلـك ســــــــــــــةن ير ـقم  األغـ يـي العـقلمي. امن القـقح ـي العمل ـقع ـي، ظلـم الق ة البحر ـي األارا  ـي إحـد)  
رادالق   الجرقت الةقاللي الرئ ســ ي في مبقفحي القر ــقي التي ععمل قبقلي الســقحل األاســط للصــ مقل، حيق ع ّفر

مرئ ق اعضــطلا لعمل قت مرأزة في المققلص التي ع  د فيرق شــببقت إ رام ي مرعبطي لقلقر ــقي. امدد االعحقد 
ااســــــــــــــا  طــقل االاترــق االتبــقرا من   2022أــق  ن األال ديســــــــــــــمبر    31األارا ي االيــي المل ــي أعب تــق حتى  

جقر لقلم درات، فضـــــب الن ر ـــــد . اعتصـــــل المرق  اإلضـــــقه ي لقألســـــلحي ااالع 2021ال ق ي اققار    ق  ن  1
األ شـــــــطي غير المشـــــــراالي. اأعقحم العمل ي مقصـــــــي ألداات االعحقد األارا ي ااأقالت األمم المتحدة لتعز ز 
يرام  التقم ي الم ّ ري للمجتمعقت المحل ي الســــــــــــقحل ي التي اتع ر ال  ــــــــــــ ل إليرق. ااا ــــــــــــلم الق ة البحر ي 

قت فقاللي أخر) في المقطقي، لمق فيرق لع ي االعحقد األارا ي لبققء  األارا  ي، في إلقر مرمي  ق   ي، دالم  ر
 القدرات في الص مقل امبتف األمم المتحدة المعقي لقلم درات االجر مي.

امن خبل مرأز األمن البحر  في القرن األفر قي، ال   يقا مقر  في ير سم لةر سق، اا لم الق ة  - 41
ــيرذق الدال التي البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي   ــير عحداد م االيد الق افل التي عســــ ــ مقلي ع ســــ ــقحل الصــــ الســــ

عقشــــر الســــةن الحر  ي لشــــبل مســــتقل البر الممر الم  ــــى لل دال ًق لعب ر الســــةن. اظل المرأز يشــــبل  زءا  
اتجزأ من المل ي أعب تق، حيق يقد  خدمقت اإلحقلي لقألح ال البحر ي ا تلقى عةق ـــــــيل التســـــــجيل الط الي   ال

، اذلك لقالشـتراك ما ممقرسـقت اإلدارةةن العقيرة، اللى القح  الم  ـى لل في القسـ ي ال قمسـي من أفضـل  للسـ 
 عمل قت.لمبتف المبحي التجقر ي البحر ي التقلا للمملحي المتحدة ل

ــ قت ات لف من   - 42 دالي   34ااا ـــــــــــلم الق ات البحر ي المشـــــــــــترأي، اذي عحقلف لحر  متعدد الجقســـــــــ
ــ ا، الق قَ  لع ــ مقل  الضــــــ ــقي في البحر األحمر اخل   الدن ا حر العرب اح ض الصــــــ مل قت لمبقفحي القر ــــــ

لمبقفحي القر ـــــقي التقلعي لر   الق ات.  151اشـــــمقل المح ط الرقد ، اذلك من خبل فرقي العمل المشـــــترأي  
ن المشــــــــــترأي عت لف من ســــــــــةن ســــــــــطح قدمترق ال قلق 151افي الةترة المشــــــــــم لي لقلتقر ر، أق م فرقي العمل 

ــتقن االمملحي المتحدة اال اليقت المتحدة األمر ب ي اغيرذق من  ــقه ي قدمترق لق سـ ــةن إضـ ا مر ر ي أ ر ق، ما سـ
الـدال. ا ر) أـ لـك ععز ز احـدات الســــــــــــــطح ذـ   لطـقئرات للـدارـ قت البحرـ ي ااالســــــــــــــتطبث البحر  أـعقحترـق 

ــقفي إلى ذلك، قدمم عرأ   ــتقن اال اليقت المتحدة اال قلقن. ا قإلضــ ــتقن االبراز ل أفرقي الق قدة لةرقي  لق ســ ق ا ق ســ
 المشترأي لقلتققاب خبل الةترة المشم لي لقلتقر ر. 151العمل 

ااا ـــــــــــــــلم الق ات البحرـ ي المشــــــــــــــترأـي العمـل الن أـ ف ما الق ة البحرـ ي األارا ـ ي الم   دة قـبقـلي  - 43
لقرن األفر قي، امرأز المل قت ا -الســــــقحل الصــــــ مقلي، لقلتعقان ما فر ص االعصــــــقل، امرأز األمن البحر  

التجــقرة البحر ــي التــقلا للمملحــي المتحــدة، اغير ذلــك من مرا ز العمل ــقت البحر ــي اإلقل م ــي امرا ز عقســــــــــــــيص 
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اإلغق ي اإلقل م ي. افي حين رأزت ألتق الق عين اللى المل قت مبقفحي القر ــــــــــــقي، فقد قدمتق أيضــــــــــــق عقي مقت  
المتصـــلي لقلح ادة إلى قطقث الققل البحر  العقلمي، اععقا م لشـــ ن   للتردادات ا شـــرات اإلخطقر لقلتردادات

الح ادة البحر ي األاســـــــــــا  طققق في غرب المح ط الرقد  اخل   الدن، م ل عقديم المســـــــــــقالدة إلى الســـــــــــةن  
عقطعـم يرـق الســـــــــــــــبل االســــــــــــــةن المةق دة، االتحقيص في الملـ قت االقتراب المر ـبي ااالســــــــــــــتجـقـلي لح ادة   التي

 ر ي.البح السبمي

ااستمرت مقظمي حلف شمقل األللسي في ممقرسي المل قت اإلحقلي لقألح ال البحر ي قبقلي س احل   - 44
الصـ مقل ااا ـلم ر ـد الحقلي ه مق اتعلص لقلقر ـقي، ي سـقئل مقرق مرأز الشـحن التقلا للمقظمي في المملحي 

ــل م المقظمي شـــــــــــرا قعرق الق مي  المتحدة، ال   ات ا ـــــــــــل لق تظق  ما أاســـــــــــق  الققل البحر  العقلمي. ااا ـــــــــ
الجرقت  ـــــــقحبي المصـــــــلحي المعق ي لمبقفحي القر ـــــــقي اظلم  قشـــــــطي في مقتديقت مبقفحي القر ـــــــقي،   ما

 فر ص االعصقل. م ل

ــقلا ااألر ع ن اال ــقمن ااألر ع ن  ل ــي عبــقدل 19-ا ســــــــــــــبــف  ــقئحــي أ فيــد - 45 ، اُلقــد الممعمران الســـــــــــــ
 أيقر  27ا   26، افي 2020عشــــــــــــر ن ال ق ي   فمبر    4ا  3 المعل مقت اعقســــــــــــيص العمل قت افتراضــــــــــــ ق في

لمعقلجي قضــــــقيق   2020عشــــــر ن ال ق ي   فمبر   3، اللى الت الي. اا تمعم  ب ي أفرقي القملي في  2021 مقا 
القر ــقي ااألمن البحر  اللى الســ اء، فضــب الن دم  المعل مقت اعبقدلرق اللى امتداد المح ط الرقد  اخل    

اخل   اُلمقن. اعققالم األفرقي العقملي لقئةي ااســــــــــــعي من المســــــــــــقئل التي عم ر في قطقث  الدن ا حر العرب 
الققل البحر  االجرقت العســــبر ي  ــــقحبي المصــــلحي اللى حد ســــ اء. اشــــدد قطقث الققل البحر  اللى أذم ي 

من   م ا ـلي علقي عحليل السـبر  مشـترك ذ  مسـت ) القل لشـ ن  م ا التردادات األمق ي البحر ي، أمق اتضـح
التقي م القـقـيل للقشــــــــــــــر لترـدـادات القطـقث. امن المقرر القـد الممعمر المقـبل  لـ ي عـبقدل المعل مـقت اعقســــــــــــــيص 

 ، استستض ةل الق ات البحر ي المشترأي.2021عشر ن ال ق ي   فمبر   18ا  17العمل قت في 
  

علقاة المسااااااااااايال القاانونياة والق،ااااااااااايياة الادولياةت بماا في  لا  االبتباارات المت  - سادسا  
 اإلنسان  بحقوم 

 األطر القانونية والتعاون القانوني -ألف   
الدارة ال ق  ي للةر ص العقمل الحب مي الدالي   2021  ســـــقن أير ل   29إلى   26اُلقدت في الةترة من   - 46

المةت ا العضـــ  ي المعقي لصـــ قغي مضـــم ن إلقر عقظ مي دالي اتعلص ل  شـــطي الشـــرأقت العســـبر ي ااألمق ي 
لدال األالضــــــقء  ال ق ــــــي، دان إ ــــــدار حبم مســــــبص اللى لب عي ذ ا اإللقر. اخبل علك الةترة، اا ــــــلم ا

االجرقت األخر)  ـــــقحبي المصـــــلحي مقققشـــــي العقق ـــــر المملةي إللقر عقظ مي دالي اســـــبل المضـــــي قدمق، 
اشــمل ذلك القد مشــقارات غير رســم ي يين الدارات اللى أســقن مســ دة أال ي، فضــب الن ععم م مســ دة أال ي 

 .2022من الق    ال ق يفي الر ا مققحي قبل الدارة ال قل ي 

ــ ق - 47 ــ ي  2018حز ران ا   ل    15ما إلقر التعقان الم قَّا في  اعمشـــ ــ قســـ ــمان الســـ ــلم إدارة الشـــ ، اا ـــ
ا ققء الســــب  الجقي المح ط الرقد  إ راء مقققشــــقت لشــــ ن األ شــــطي الرام ي إلى المســــقالدة اللى يققء قدرات  

 لجقي المح ط الرقد  لغ ي ععز ز السب  ااألمن اع ليدذمق في المقطقي.

،  ظمم إدارة الشـــــمان الســـــ قســـــ ي ا ققء الســـــب  الجقي المح ط الرقد  2021ز ا ل ل  عم    13افي  - 48
ا تمقالق افتراضـــــ ق لشـــــ ن عحديقت الســـــب  ااألمن في مقطقي غرب المح ط الرقد ، حيق ُغّطيم الم اضـــــ ا 
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ــلي لب فيد   ، ام قلر عغ يي  زالي التطرس االتطرس العق ل، ااألمن البحر  في المقطقي. االحظ19-المتصـــــــــــ
ــقئل في البر االبحر اللى الســــــ اء، فضــــــب الن  ــقمل لمعقلجي ذ   المســــ  م ا المشــــــقرأين أذم ي اعبقث  ر  شــــ
الحق ي إلى مز د من التقسيص ه مق يين المبقدرات اإلقل م ي ذات الصلي. افي ذ ا الس قل، أيلغم لجقي المح ط  

ئ في المقطقي من خبل المشــقرأي في  الرقد  اال تمقث يدارذق المســتمر في ععز ز ح بل األمن البحر  الققشــ 
الحمبت االت د ـــي اللى  طـــقل أاســــــــــــــا لقـــدرات المجـــقل البحر  من خبل الق ـــق  لـــق تظـــق  لعقـــد الممعمرات  

 ااال تمقالقت اعقديم اإلسرقمقت في المقتديقت اإلقل م ي.

غرب المح ط   اخبل الةترة المشـم لي لقلتقر ر، عرسـّ م إلى حد أبير أسـس ح بل األمن البحر  في - 49
الرقد ، التي اضـــعترق لجقي المح ط الرقد  امّ لرق االعحقد األارا ي، من خبل ععز ز التعقان االســـتراع جي 
يين الجرــقت الم قِّعــي اللى اعةــقل ير ــقم  القر ض لــقألمن البحر  اإلقل مي في شــــــــــــــرل أفر ق ــق ا ق  رــق افي  

ن المقظمقت اإلقل م ي االدال ي، في مجقلي عبقدل مقطقي المح ط الرقد ، اما  الدال الشــــــــــــــر بي اغير ذلك م
المعل مقت البحر ي ا  راء العمل قت المشــــــــترأي في البحر. اال ازال الر بل يشــــــــبل عجر ي غير مســــــــب قي اللى 

  عيد التعقان في مجقلي الح أمي البحر ي ااألمن البحر  في المقطقي.

مرحلتل التشـــــــــــغيل ي األال ي يقشـــــــــــر ضـــــــــــبق     اقد يلخ ح بل األمن البحر  في غرب المح ط الرقد  - 50
ــقل داليين من الــدال الم قِّعــي اللى االعةــقل في أــل من المرأز اإلقل مي لتجم ا المعل مــقت البحر ــي  اعصـــــــــــــ
ــد   االمرأز اإلقل مي لتقســــيص العمل قت، ا  شــــقء معدات ر ــــد ااعصــــقالت مب ةي للمرا ز اإلقل م ي. اال ازال ســ

 ي الحقملي اح بلي االســـــــــــــتجقلقت لجرائم لحر ي محّددة افقق لبعةقققت اإلقل م ي  ال غرات لتحقيص القدرة التشـــــــــــــغيل
المتعلقي ل  شـــــــطي ير قم  القر ض لقألمن البحر  اإلقل مي يشـــــــببن أال  ي. ا م ل ذ ا الر بل أيضـــــــل  زءا  

ــعترق لجقي المح ط   من ــقد األزرل اإلقل م ي التي اضـــــــــ ــ غم في خطي المل االقتصـــــــــ ــتجقلقت التي  ـــــــــ االســـــــــ
 ممخرا. رقد ال

امن خبل المرأز اإلقل مي لتجم ا المعل مـقت البحرـ ي االمرأز اإلقل مي لتقســــــــــــــيص العملـ قت، ظـل   - 51
الترأيز مقصـــــــبق اللى المل قت ر ـــــــد الســـــــةن المعرضـــــــي للجرائم البحر ي العقيرة للحداد، لمق في ذلك الصـــــــيد  

غير المشــــــــــــــراث، االتعرس الليرــق االق ــق  القــق   ي دان إيبق ادان عقظ م، االتل ة البحر ، ااالعجــقر   غير
يدراســقت عحليل ي لشــ  رق. امن خبل مشــقرأي المرأز ن يقشــق  في م تلف المققارات االعمل قت الميدا  ي افي  
ــ ي، أمبن التجر ف ا  ي لققيلي الر ق ل  ــ ا الرئ ســــــ ــ ن الم اضــــــ ــي لبل مقرمق لشــــــ اإل راءات المقّظمي ال ق ــــــ

 للتشغيل البيقي.

ــلم م - 52 ــ ة في الق  ااا ــ في إلقر مدا ي  يب عي لق االد  2019را ز عبقدل المعل مقت اإلقل م ي المقشــ
ــببقت اإلقل م ي لتبقدل المعل مقت، إلى  ق ف المرأز ن اإلقل ميين   ــي في الشـــ ــل ك االضـــــطبث يدار رئ ســـ الســـ

البحر  اإلقل مي المشــــقر إليرمق أالب . اققمم لجقي المح ط الرقد  الدالم، من خبل ير قم  القر ض لقألمن  
ال   عت لى إيغقد عقس قل العق ، يتقديم الدالم إلى ذ ان المرأز ن اإلقل ميين، فضب الن المرا ز ال لق ي للدال  
الســــــــبعي الم قِّعي اللى االعةققين اإلقل ميين للبر قم  المتعلقين يتبقدل المعل مقت البحر ي اعققســــــــمرق، اعقســــــــيص 

من خبل اســـــــــتعراض الر ق ل االقظم ال لق ي دالمق لتةعيل المرأز ن  اإل راءات المشـــــــــترأي في البحر، اذلك
 اإلقل ميين لتبقدل المعل مقت االتقسيص.

ا تمـقث أال لمرا ز عجم ا المعل مـقت امرا ز عـبقدل  2021أال ل ســــــــــــــبتمبر    29اـ قلمـ ل، اُلقـد في  - 53
لا العقير للحداد ال لق ي للجرائم  المعل مقت من مقطقتي المح ط الرقد  االمح ط الرقدئ األاســـا. ا ظرا للطق
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ــّبل ذ ا اال تمقث خط ة أالى  ــد اعبقدل المعل مقت، شــــــ البحر ي امق ارعبط يرق من عحديقت ه مق اتعلص لقلر ــــــ
 ح  إ شــقء شــببي من الجرقت الةقاللي المت صــصــي في اإلحقلي لقألح ال البحر ي اللى  طقل المح ط الرقد  

 الطقلا الرسمي اللى أ شطي التعقان القد الضرارة. األاسا، اعحداد سبل التعقان، ا ضةقء

، ا غ ي ععز ز التعقان،  ظمم لجقي المح ط الرقد  ا تمقالق عشـــــــقار ق إقل م ق 2021افي أيقر مقا   - 54
رّأز اللى م ـقلر التل ة البحر  عحـم رالـقـيي يرـ قم  القر ض ـلقألمن البحر  اإلقل مي. ااعةص المشــــــــــــــقرأ ن 

ل م ي السـتعراض اعحي ل العمل قت الققئمي للت ط ط للط ارئ إلعقحي اسـتجقلي إقل م ي اللى إ شـقء لجقي عقق ي إق
 أ  ر فعقل ي عحق قق للت ذف اال ققيي من التل ة البحر  في المقطقي.

 
 جهود اإلفراج بن الرااين وتقديم الدبم لهم -باء   

مسقالدة البحقرة، اذي ممسسي خير ي خبل الةترة المشم لي لقلتقر ر، اا لم الشببي الدال ي لرالقيي ا  - 55
دال ي مقرذق المملحي المتحدة، عقديم الدالم العقلةي إلى أفراد الطققم اإلارا ي ال ب ي للســةيقي ســرال ال ان أق م 

ــراحرم في آب أغســـطس   ــ مقل ي  م ُأللص سـ ــقي  ـ ــي ال ير ي 2020عحتجزذم  مقالي قر ـ ــسـ ــلم الممسـ . ااا ـ
فراد الط اقم المتضـــــــرر ن من القر ـــــــقي الن لر ص  ـــــــقدال رئ س فر ص  عقديم الدالم القةســـــــي ااال تمقالي أل

ــرر ن من  ــق دالم الرذقئن المةرل القرم المتضـ ــببي أيضـ ــلم الشـ ــقي. ااا ـ ــحقيق القر ـ ــر ضـ ــقل لرالقيي أسـ االعصـ
 القر قي في  م ا أ حقء العقلم.

ي الصــــ مقل، ذققك  اأفقدت الشــــرا ي المعق ي يدالم الرذقئن ل  ل الئن لم اتبص رذقئن قر ــــقي لحر ي ف - 56
 رذقئن داليين في الص مقل عحتجزذم  مقالقت لرق  بت لقرا قي ازالمقء الصقلقت   مقليين سقلقين.

 
 التعاون في مجال المالحقات الق،ايية المتصلة بالقرصنة -جيم   

درات  لم يعقــد البر ــقم  العــقلمي لمبــقفحــي الجرائم البحر ــي التــقلا لمبتــف األمم المتحــدة المعقي لــقلم ــ  - 57
ــةتل أمق ي فرقي العمل المعق ي لإ ةقذ القق  ن التقلعي لةر ص االعصـــــــــقل، اذلك  االجر مي ا تمقالق ذ ا العق ، لصـــــــ

ــبف  قئحي أ فيد ــيص أالمقل فرقي العمل المعق ي لإ ةقذ القق  ن ما الدال  19-لســـــــــــ ــل البر قم  عقســـــــــــ . ااا ـــــــــــ
ــي )اإل تر  ل( االق   ــقئ ـ ــي للشــــــــــــــرلـــي الجقـ ــي الـــدال ـ ــقلـــي  األالضــــــــــــــــقء االمقظمـ ــي الم   دة قبـ ة البحر ـــي األارا  ـ

 الص مقلي. السقحل

اعت لف فرقي العمل المعق ي لإ ةقذ القق  ن، التي عرأســـــرق ال اليقت المتحدة، من مّدالين القمين داليين   - 58
لبلدا رم مصــلحي في مققضــقة زالمقء الصــقلقت القر ــقي ال ان اســتةقداا من القر ــقي امق زال ا يشــبل ن عردادا  

قي. اافقق لتقدارات فرقي العمل، ال ازال ذققك أر عي من زالمقء الصــــــقلقت القر ــــــقي االدة القق ــــــر في المقط
فقاللي أقل شــ  ًق متبقين من فترة ذراة المل قت القر ــقي في الصــ مقل. اأمق أقن الحقل في الســق ات الســقلقي، 

زا اللى أحد أذم زالمـقء  قد  مبـتف األمم المتحـدة المعقي لقلم ـدرات االجر مـي، يتم  ل من الدا مرك، عقر   را مرأَّ
ــد ذمالء  ــقئ ي ضـ ــقء في إ راء  المبحققت القضـ ــقي، اذلك في إلقر دالم المل الدال األالضـ ــقلقت القر ـ الصـ
ــقلقين في الدة دال   ــقي  ـــ مقليين سـ ــقئ ي ضـــد قرا ـ ــقدرة أ ـــ لرم. اعجر  حقل ق مبحققت قضـ األفراد أا مصـ

ــقلقت ــقئ ي لزالمقء الصــــ ــقء. اال عزال المبحقي القضــــ ــقء في فر ص   أالضــــ ــ ق للدال األالضــــ ــقي ذدفق رئ ســــ القر ــــ
 االعصقل في االستعراض ال   يجر ل الةر ص الت  يري للت ط ط االستراع جي حقل ق لةر ص االعصقل.

، أالــقد مبتــف األمم المتحــدة  2009امقــ  يــدايــي البر ــقم  العــقلمي لمبــقفحــي الجرائم البحر ــي في الــق    - 59
من المســج  ين في ســ شــيل اأيق ق ام ر شــي ن الرعحقب  رائم   189جم الل  المعقي لقلم درات االجر مي مق م
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القر ـقي إلى القرم. ا ت جي لر   الجر د، ال ا  د حقل ًق أ  سـجققء قر ـقي في سـج ن أيق ق أا م ر شـي ن.  
ــتبل   ااا ـــــــــــل البر قم  دالم دال المقطقي في  ر دذق الرام ي إلى إ راء محق مقت القدلي لاشـــــــــــ قص المشـــــــــ

 قرا قي اضمقن أن عح ن ظراس السج ن مت افقي ما المعقاير الدال ي لحق ل اإل سقن.أ رم  في

شـــــــــــ صـــــــــــق مدا ق لقلقر ـــــــــــقي يقضـــــــــــ ن مدة الق  ترم   28االقد اقم أتقلي ذ ا التقر ر، أقن ذققك   - 60
 قل ا من غقرا ( اســـــــــــبعي  14في ســـــــــــجن مقديشـــــــــــ  امجما المحق م )من ييقرم   21الصـــــــــــ مقل، ي اقا   في
المرأز . اال ازال ذققك ســجين  ــ مقلي مدان لقلقر ــقي م   د في ســ شــيل. اخبل الةترة ســجن غقرا    في

المشــــــــم لي لقلتقر ر، لم اتم اإلفرال المببر الن أ  من القرا ــــــــقي المدا ين ال ان ال ازال ن يقضــــــــ ن مق عبقى  
ــ مقل. احتى ا ن، ُ قل  من ــق ًق ممن ألقم الق ة البحر ي لب  171مدة الق  ترم في الصــــــــ عحقد األارا ي  قر ــــــــ

 يّرأعرم المحبمي. 26ش صق أداق ا اسجق ا ا  145القبض الليرم إلى س شيل في ا تظقر محق مترم، مقرم  

ــي  2021عم ز ا ل ل    16افي  - 61 ، يّرأت المحبمي العل ق في ســــ شــــيل، لعد  أةقيي األدلي، األفراد ال مســ
رعبطي لمحقاالت قر قي مشتبل يرق قبقلي س احل  ال ان أق  ا يحق م ن يترمي القر قي اال ان أق م قضقيقذم م

. اقـد  مبـتف األمم المتحـدة المعقي ـلقلم ـدرات االجر مـي المتر مين الشــــــــــــــة  ين  2019الصــــــــــــــ مـقل في الـق   
للمحق مي اأخ  اللى القعقل ضــــــــمقن رفق  المحتجز ن أ ققء احتجقزذم، يدالم من الصــــــــقدال االســــــــتئمق ي لدالم 

ي قبقلي سـ احل الصـ مقل. ا عد  ـدار حبم البراءة، يسـر البر قم  العقلمي مبقدرات الدال التي عحقفح القر ـق 
 .2021لمبقفحي الجر مي البحر ي إالقدة األفراد ال مسي إلى الص مقل في آب أغسطس 

الةترة  افي إلـقر مقـتد) المح ط الرـقد  المعقي ـلقلجر مـي البحرـ ي، اُلقـد مقـتد) للمـدالين العـقمين في - 62
، اضــّم مدالين القمين من دال إقل م ي مقرق ســ شــيل ام ر شــي ن اأيق ق،  2021مقرن آذار  26إلى  24من 

   ســــــــــــقن  9إلى  7إلى  ق ف الق ة البحر ي األارا  ي الم   دة قبقلي الســــــــــــقحل الصــــــــــــ مقلي. افي الةترة من 
عحقيرم  ، حضرت الق ة ا تمقث فر ص ال براء المستقل المعقي لقعةقل  قل األش قص المشتبل في ار 2021 أير ل

 أفر ق ق. أالمقل قر قي امق ارعبط يرق من أدلي ه مق يين أالضقء الجمقالي االقتصقديي لدال غرب

، شـّن مققعل  حرأي الشـبقب ذج مق ضـ مق امعقدا اللى سـجن ي  ـق ـ   2021آذار مقرن   4افي  - 63
أر عي ســـــــجققء    ســـــــجيقق من ز زا قعرم، امن ييقرم  334المرأز . اُأللص ســـــــراا  م ا الســـــــجققء البقلخ الددذم  

ــترك لدالم األ رزة   ــقي االدة أشــــــ قص من مرعحبي الجرائم اإلرذقي ي. افي إلقر البر قم  المشــــ مدا ين لقلقر ــــ
اإل ـــــــــبح ي، أ ر) مبتف األمم المتحدة المعقي لقلم درات االجر مي عقي مق لقرئق في ســـــــــجن ي  ـــــــــق ـــــــــ   

لصـــ مقل. ا قإلضـــقفي إلى ذلك، أ ر) مبتف المرأز  لقلتقســـيص ما لع ي األمم المتحدة لتقديم المســـقالدة إلى ا
األمم المتحدة المعقي لقلم درات االجر مي ا ع ي األمم المتحدة لتقديم المســقالدة إلى الصــ مقل االي   ســف في  

  ســقن أير ل عقي مق مشــترأق الحت ق قت ســجن غقرا  المرأز  لتحداد ال غرات الققئمي االمســقالدة المطل  ي،   8
اإل سـقن. امن خبل البر قم  المشـترك لدالم األ رزة اإل ـبح ي، ُأ جزت إ ـبحقت    ما الترأيز اللى حق ل 

 .2021ااسعي القطقل في سجن ي  ق   في عشر ن األال أ ت  ر 

ــق الدالم  - 64 ــم لي لقلتقر ر، قد  مبتف األمم المتحدة المعقي لقلم درات االجر مي أيضــ اخبل الةترة المشــ
ذلك لمجما الســج ن االمحق م الجداد في مقديشــ ، ا  ــبا ســجقي مقديشــ    في مجقل البقى التحت ي، لمق في

اغقرا  المرأز ين. اععقان ما ذيئي خدمقت الســـــــج ن االمراقبي الســـــــ  ديي، إللحقل مرشـــــــدان ضـــــــمن حرن  
الســــــج ن الصــــــ مقلي لدالمل في عحســــــين إدارة حقالت الســــــجققء المتطرفين العق ةين في إلقر المل ي البرمجي 



 S/2021/920 

 

14/25 21-15003 

 

مبقفحي امقا التطرس العق ل في السـج ن، إلى  ق ف ير قم  إلالقدة الت ذيل ا القدة اإلدمقل لعد الرقدفي إلى 
 ال رال من السجن.

  
 مالحظات  - سابعا  

ادل اســــتمرار غ قب الرجمقت القق حي للقر ــــقي قبقلي ســــ احل الصــــ مقل اللى فعقل ي التدايير التي  - 65
االعحقديي اقطقث الققل البحر  االمجتما الدالي، لمق في ذلك مجلس  ات  ذق حقل ق أل من حب مي الصــــــ مقل  

ــ احل   ــلح في البحر قبقلي ســــــ ــط  المســــــ ــقي االســــــ ــبر ي االبحر ي، من أ ل مبقفحي القر ــــــ األمن االق ات العســــــ
الصــ مقل. اما ذلك، ال ازال اســتمرار ا  د  مقالقت اشــببقت القر ــقي يشــبل مصــدر قلص، ا ســلط الضــ ء  

م اتم لعد القضــــقء الليرق  رقئ ق. ال لك، ال ازال من الضــــرار  م ا ــــلي معقلجي األســــبقب  اللى أن القر ــــقي ل
ــقالةـي  ر دذمـق  الجـ رـ ي للقر ـــــــــــــــقي. ا  قي أدال  حب مـي الصــــــــــــــ مـقل االعحـقدـيي االمجتما اـلدالي إلى مضــــــــــــ

 الصدد. ذ ا في

القر قي عرأيزذق   ب أ شطي  فب عزال ذققك عردادات متعددة لامن البحر ، حيق ح لم شببقت  - 66
ــتمر من  ق ف حب مي   ــق االذتمق  المســ عقط   اللى م قلرة أقل، م ل الترر ف، اذ  األمر ال   اتطلف أيضــ
ــب ك الدال ي  ــقء لبلتزا  لقلصـ ــقلقي إلى الدال األالضـ ــ مقل االعحقديي االمجتما الدالي. اأ رر دال اعي السـ الصـ

ــيد  ــيد األســـــــــمقك اععز ز ععقا رق لشـــــــــ ن الصـــــــ غير القق   ي اغير المبلخ القل اغير المقظم في المقطقي  لصـــــــ
 االقتصقديي ال قلصي للص مقل، اذ  أمر ال ازال ا ير القلص.

ا ن مــق يــ لتــل حب مــي الصــــــــــــــ مــقل االعحــقديــي من  ر د امــق أحرزعــل من عقــد ، يــدالم من المجتما  - 67
قء. ا  قي أشــــجا حب مي الصــــ مقل  الدالي، من أ ل اضــــا ســــ قســــقت األر قق    ي لحر ي، ألمر   دار لقل ق 

ــ  ل   ــ مقلي اللى البرلمقن االم افقي الل ل، فر ا من شــــ االعحقديي اللى التعجيل لعرض قق  ن الققل البحر  الصــــ
ــلطقت   ــب ك الدال ي. اأدال  الســــــ ــقء إلقر قق   ي لحر  متين افقق للصــــــ ــمي  ح  إ شــــــ ــبل خط ة حقســــــ أن يشــــــ

ق ي حمقيي األرااا في البحر ااعةقق ي مقا التل ة القق م الصــــــــــ مقل ي إلى المضــــــــــي قدمق في إدمقل أحبق  اعةق
الســــــــــــــةن في الق ا ين المحل ـي، ممـق ســــــــــــــ مرـد الطر ص لتعز ز الق االـد التقظ م ـي اال اليـي القضـــــــــــــــقئ ـي في   الن

 الص مقل ي.  الم ق 

ق  امن الجدار لقلترحيف التقد  المحرز في عقشــــــــ ط آل قت التقســــــــيص البحر ، أل رق عشــــــــبل مقبرا ذقم - 68
للجرقت البحر ي الصــ مقل ي  ــقحبي المصــلحي لصــ قغي أذداس  مقد ي عصــّف في اعجق  عط  ر قطقث لحر  
مســتدا . ا  قي أشــجا أ لك حب مي الصــ مقل االعحقديي اللى المضــي قدمق في المقققشــقت لشــ ن عحداد مرق  

 في البحر. الق ات البحر ي الص مقل ي ااضا أداار امسمال قت ااضحي لم تلف الق ات العقملي

ا  قي ممتن لحب مــي أيق ــق اللى مــق قــقمــم لــل من دار ق ــقد  في إلــقر ع ليرــق رئــقســــــــــــــــي فر ص   - 69
االعصقل المعقي لمبقفحي القر قي قبقلي س احل الص مقل، اللجقي المح ط الرقد  اللى العمل ال   ققمم 

التي قدمترق الجرقت الشــــر بي   لل في إلقر دارذق أ مق ي لةر ص االعصــــقل. اُعبَحظ ما التقدار المســــقذمقتُ 
الدال ي إلى الصــقدال االســتئمق ي لدالم مبقدرات الدال التي عحقفح القر ــقي قبقلي ســ احل الصــ مقل، ا  قي  
أشـــّجُا اللى م ا ـــلي عقديم الدالم المقلي للجر د المب الي من أ ل مبقفحي القر ـــقي لعد إغبل الصـــقدال  

 .2021أق  ن األال ديسمبر  31االستئمق ي في 
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ــببي الدال ي لرالقيي   - 70 ــرا ي المعق ي يدالم الرذقئن االشـــــ ــطلعم لل الشـــــ ا  قي أ قي اللى العمل ال   اضـــــ
امسقالدة البحقرة من أ ل دالم الرذقئن السقلقين اأسرذم، اأ ّرر دال عي لجم ا الجرقت الشر بي إلى المسقذمي  

 ن من القر قي الص مقل ي اأسرذم.في  قدال أسر ضحقيق القر قي ال   ال ازال يق   يدار حي   للقق ي 

ــقل، االمقظمقت غير الحب م ي،  - 71 ــقء، الةر ص االعصـ اأاد أن أالرب الن خقل  امتقق ي للدال األالضـ
ــقذمقت التي قدمترق لمبقفحي   االق ات العســـــــــبر ي االبحر ي، اقطقث الققل البحر ، االقطقث ال قص اللى المســـــــ

اللى مد) العقد المقضي. فل ال ذ ا االلتزا  اذ   المسقذمقت  القر قي االسط  المسلح قبقلي س احل الص مقل
 لمق أقن من الممبن إحراز القجقحقت التي عحققم حتى ا ن في الحد من القر قي امبقفحترق.

  
  



 S/2021/920 

 

16/25 21-15003 

 

 المرفق األول 
مسااامات الدول األب،ااء والجهات المراقبة والمنظمات رير الحكومية والقطا    

 لة سواحل الصومال الخاص في مكافحة القرصنة قبا 
عرد أدـ ق  البـ قـ قت التي ـقدمترـق اـلدال األالضــــــــــــــقء ردا اللى الةقرات ذات الصـــــــــــــــلي من مقط ل قرار   - 1

 ص(2020) 2554مجلس األمن 

الصــ مقل من خبل    عق   البحر ن يدار مح ر  في مبقفحي القر ــقي االســط  المســلح قبقلي ســ احل - 2
، التي يقا مرأز ق قدعرق في البحر ن. اقد ســقذمم مملحي البحر ن في  151التعقان ما فرقي العمل المشــترأي 

الجر د الدال ي المشترأي لمبقفحي القر قي التي أدت إلى ا  ةقض الدد ذجمقت القرا قي، لقلتقسيص ما فر ص  
ــ احل ال ــقي قبقلي ســ ــقل المعقي لمبقفحي القر ــ ــ ص الل ل في  االعصــ ــمن اإللقر القق   ي المقصــ ــ مقل اضــ صــ

ااعةقق ي قما األالمقل غير المشــــــراالي ضــــــد ســــــبمي المبحي    1982اعةقق ي األمم المتحدة لقق  ن البحقر لعق  
ــقذم الق ات البحر ي الملح ي البحر ق ي التقلعي لق ة دفقث البحر ن يدالم مبقشـــــــــــــر اغير 1988البحر ي لعق   . اعســـــــــــ

زة في مققلص العمل قت المشــترأي التقلعي لةرقي العمل المشــترأي مبقشــر اللى أســقن    151مســتمر للعمل قت المرأَّ
 في شبل م ارد لشر ي ممذلي امدر ي عقق ق.

التي ععمل في خل    151، ع ّلم البراز ل ق قدة فرقي العمل المشـــــــــــــترأي 2021حز ران ا   ل    9في  - 3
الج ش البراز لي في ذ   الةرقي لضـــــــقلط يرعبي ل اء لحر    الدن، لقلتعقان ما  رقت شـــــــر بي دال ي. ا ســـــــقذم

ــقي داخل مقطقي المل قت فرقي    10)الققئد( ا  ــق  القر ــ ــبق  أرأقن. اععتبر ازارة الدفقث في البراز ل أن  شــ ضــ
قد ُ ّبط لسبف األح ال الج  ي الم سم ي، فضب الن ا  د ق ات دال ي متعددة. ييد أن ال زارة عر)   151العمل  
ــلح في البحر ُأيلخ أن األ ــط  المسـ ــح من محقالي ااحدة للسـ ــقي لم ُيقَض الليرق، أمق اتضـ ــبقب الج ر ي للقر ـ سـ

اللى لعد ســـــبعي أم قل لحر ي من ســـــقحل الصـــــ مقل القدمق اقتر م   2021آب أغســـــطس   13الن حدا رق في  
 .MV Anatolianمجم الي عت لف من أر عي إلى خمسي أش قص مشتبل يرم من السةيقي 

ب مي الصـــــــــــين اذتمقمق أبيرا لامن البحر  امبقفحي القر ـــــــــــقي االجرائم المقظمي في البحر ع لي ح - 4
ــلي، دأيم 2008قبقلي ســــ احل الصــــ مقل. فمق  أق  ن األال ديســــمبر  ، اافقق لقرارات مجلس األمن ذات الصــ

الحراسـي المرافقي.    الق ات البحر ي الصـيق ي اللى إرسـقل السـةن إلى الم ق  الصـ مقل ي لشـبل راعيقي للق ق  لمرق 
قطعي لحر ي م زالي اللى   131المقضـــــ ي، أرســـــلم الق ات البحر ي الصـــــيق ي    13االلى مد) الســـــق ات الــــــــــــــــــــ 

ــيق ي اأ قب ي، لمق في ذلك  7 000دفعي لعمل قت الحراســـي المرافقي لحمقيي ســـبمي مق يقرب من  39 ــةيقي  ـ سـ
فحي القر ــــقي االســــط  المســــلح في البحر قبقلي  ســــةيقي عقلعي لبر قم  األغ يي العقلمي، ممق أســــرم في مبق 12

 س احل الص مقل.

عسـقذم الدا مرك في مبقفحي القر ـقي في مقطقي القرن األفر قي من خبل دالم ممسـسـقت الح أمي،  5
لمـق في ذلـك الجر د الرام ـي إلى الحةـقى اللى قـدرات األمن البحر  المحل ـي ااإلقل م ـي اععز زذـق، ا ـ ل الجر د 

االقتصــــقديي للقر ــــقي. اشــــقرأم الدا مرك في يققء قدرات الشــــرلي   -  بقب الج ر ي اال تمقد يلمعقلجي األســــ 
البحر ي في مقديشــ  ا   ــق ــ ، اأ لك خةر ســ احل ” ــ مقليب د“. اعق   الدا مرك يقشــر ضــبق  أرأقن في  

الدا مرك أيضــق  الق ات البحر ي المشــترأي لدالم الجر د المب الي اللى  ــعيد األمن البحر  اإلقل مي. اع ا ــل
العمل الن أ ف ما المجتما الدالي أجري مســــــــــــــقذمي رئ ســــــــــــــ ي في الجر د التي اب لرق مبتف األمم المتحدة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
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المعقي لقلم درات االجر مي لتعز ز ممقرســــــي ســــــلطي الدال في البحر. اقدمم الدا مرك أيضــــــق الدالم للبح ة  
لتم  ـل غير المشــــــــــــــراث، ععز زا ل اليـي المبتـف  االتحليبت المتعلقـي يتعطيـل لرل الترر ـف البحر ـي امبـقفحـي ا

، امن خبل إ شــــــقء اععّرد ار ــــــد الســــــج ن التي عضــــــم قرا ــــــقي  (2019)  2498المب لقرار مجلس األمن  
 مدا ين في الص مقل.

افقــق اللتزامــقعرــق الــدال ــي. اذي عق   يــ لــك المب   (2020)  2554عقةــ  مصــــــــــــــر قرار مجلس األمن   - 6
ــتقرار في مقطقي البحر األحمر اع مين  ــرق اللى االســــــــــ ــ ء حر ــــــــــ لقلقرارات التي اع  ذق المجلس، االلى ضــــــــــ

بحر األحمر، افى إلقر اذتمقمرق يدالم اســــــتقرار  المســــــقرات البحر ي اا تظق  حرأي المبحي االتجقرة الدال ي لقل
الصــــ مقل اســــبمي م القيرق ا ــــ ن الســــلم ااألمن اإلقل مي في مقطقي القرن األفر قي. اعق   مصــــر يتبقدل 
المعل مقت ما الدال المشــقرأي لقلق ة البحر ي المشــترأي ح ل األ شــطي غير المشــراالي لتط  ر ققالدة الب ق قت 

ــقي ــي ل المقل القر ـ ــ مقل ي. اعقد    ال ق ـ ــ احل الصـ ــلح  ق ب البحر األحمر اقبقلي السـ ــط  المسـ البحر ي االسـ
مصـر الدالم الل  سـتي للدال الصـديقي المشـقرأي في المل قت مبقفحي القر ـقي من خبل ق االدذق البحر ي في  

لقي لمبقفحي  البحر األحمر لقإلضـــقفي إلى عقةي  عدر بقت لحر ي القيرة معرق قبل الت  ل إلى مققلص الملرق المتع
القر ـــــــقي قبقلي الســـــــ احل الصـــــــ مقل ي. ااقَّعم مصـــــــر اللى مي قل ع ســـــــ س مجلس الدال العر  ي ااألفر ق ي  

في الر قض لقلمملحي العر  ي الســـــع ديي،   2020المشـــــقلئي للبحر األحمر اخل   الدن في أق  ن ال ق ي اققار  
ق يسرم في الحد من أ شطي القر قي االسط   يردس الحةقى اللى األمن ااالستقرار لمقطقي البحر األحمر، ا م

المسـلح. اعدالم مصـر الجر د الدال ي ااإلقل م ي لم ا ري األ شـطي غير المشـراالي قبقلي سـ احل الصـ مقل من 
خبل المســـــــــقذمي في يققء قدرات الدال المشـــــــــقلئي لقلبحر األحمر االقرن األفر قي، يردس ععز ز قدراعرق في  

قفي إلى ذلك، عدالم مصر الجر د الرام ي إلى عحقيص االستقرار الس قسي ااألمقي مجقل األمن البحر . ا قإلض
ــراالي امن ييقرق  ــطي غير المشــ ــرم في الحّد من األ شــ ــقت الدالي ال لق ي، لمق يســ ــســ ــ مقل ا ققء ممســ في الصــ

 المل قت القر قي االسط  المسلح.

ــمن - 7 ــ مقل ضــ ــ احل الصــ ــق قبقلي ســ ــطلا يرق فر ســ ــطي التي عضــ ــبل  عجر  األ شــ اإللقر األارا ي لشــ
رئ ســي. افر ســق ذي إحد) الجرقت المســقذمي الرئ ســ ي في المل ي أعب تق، التي عقة ذق الق ة البحر ي األارا  ي 
ــتراع ج ي االعحقد األارا ي الجدادة   ــ مقلي. اقد ُحّدد األمن البحر  أال  ًي في اســـ ــقحل الصـــ الم   دة قبقلي الســـ

، االتي عتضـــمن إشـــقرات إلى 2021أيقر مقا   10لس االعحقد األارا ي في للقرن األفر قي، التي االتمدذق مج
، يقا مقر العمل ي في راعق، إســــــــــــبق  ق. ا   د مرأز األمن البحر  في  2019المل ي أعب تق. امق  آذار مقرن 

 ســـــــ مق القرن األفر قي التقلا للعمل ي، ال   يم ل  قطي االعصـــــــقل األالى لم تلف الجرقت الةقاللي البحر ي، اال
قطــقث الققــل البحر ، في  ةس م قا مرأز التعــقان االت د ــي في مجــقل المعل مــقت البحر ــي، في ير ســـــــــــــــم، 
لةر سـق، ا ت لى عشـغيلل لشـبل رئ سـي ضـبق   ـف فر سـي ن. ا قإلضـقفي إلى التصـد  للقر ـقي ال   ال ازال  

رات اعحداد األســلحي. اذي عتعقان ما يم ل االاترق األســقســ ي، عق   العمل ي أيضــق لمرق  عقةي يي عتعلص لقلم د
المقظمــي الــدال ــي للشــــــــــــــرلــي الجقــقئ ــي )اإل تر  ل( ااأــقلــي االعحــقد األارا ي للتعــقان في مجــقل إ ةــقذ القــق  ن 
)الي را  ل(، اعحيل إليرمق المعل مقت المتعلقي يتلك المســــــقئل األمق ي. اعدالم فر ســــــق العمل ي لق تظق ، لشــــــبل  

  زا دذق لقأل ــــــــ ل الج  ي البحر ي، اذ  مق حدة أخيرًا في أيقر مقا  احز ران مبقشــــــــر أا أجري شــــــــر بي، يت 
ــق  2021ا   ل   ــقذمم فر ســ ــي لعمل ي أعب تق. اســ ، القدمق مّرت المرمي  قن دارك البر مقطقي العمل قت ال ق ــ

مل  ، ال    ر) اللى ضــ ئل ع ســ ا  طقل ال اليي لتشــ 2020في االســتعراض االســتراع جي لعمل ي أعب تق لعق  
مرق   دادة عتعلص لقالعجقر لقلم درات ااألســلحي، اع ســ ا القطقل الجغرافي لمقطقي العمل قت ل شــمل القصـف  

https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
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الجق  ي من البحر األحمر. االغرض من المرق  الجدادة ذ  عمبين العمل ي من معقلجي مســـقئل األمن البحر  
ــقي القدة  ــراث االقر ــــ ــقملي،  ظرا إلى أن االعجقر غير المشــــ مق يب  قن مرعبطين. ار مق يمبن عقديم  لطر قي شــــ

، إلى 2022م الد االســــــــــــتعراض االســــــــــــتراع جي المقبل للعمل ي، المقّرر إ راؤ  في القصــــــــــــف ال ق ي من الق   
القصف األال من العق  االبدء ه ل خبل الرئقسي الةر س ي لبعحقد األارا ي، حيق عحرص فر سق اللى حمقيي  

قــق حــي، في ســــــــــــــ ــقل ز ــقدة عرأيز االعحــقد اللى مقطقــي المح طين الرقــد   إ جــقزات ذــ   العمل ــي األارا  ــي ال
االرقدئ. اعقد  الققالدة االق ات الةر ســـ ي في  يب عي أيضـــق الدالم الل  ســـتي الضـــرار  للعمل ي، لمق في ذلك 

رن  شـــــر التقدذق الج  . افي البر، يســـــقذم االعحقد األارا ي حقل ق في  ر د يققء القدرات التي عب لرق دال الق
األفر قي، اذلك لغ ي الت   ل من حّدة األسـبقب الج ر ي للقر ـقي االقضـقء اللى شـببقت القر ـقي. اقد أللص  
االعحقد لع تين في الصـ مقل في إلقر السـ قسـي المشـترأي لامن االدفقث. ا حداذمق لع ي السـبر ي عقّد  مسـق دة 

ت   ل اعدر ف المدر ين )لع ي االعحقد األارا ي مبقشـرة للق ات المسـلحي الصـ مقل ي من خبل عقديم المشـ رة اال
ــقلعي الةترة  ــ مقل، التي عغطي االاترق السـ (، ااألخر) لع ي مد  ي الغرُض مقرق 2022-2021للتدر ف في الصـ

ــ ي، ا  ةقذ  دالم الح أمي البحر ي، ا ققء قدرات خةر الســــ احل االشــــرلي البحر ي في الم ا ئ الصــــ مقل ي الرئ ســ
أق  ن   1لع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الصــــــــــ مقل، التي يدأت االاترق الجدادة في  القق  ن البحر  )

( إلى إلطـقء اعيرة األ شــــــــــــــطـي التي 19-(. اقـد أدت  ـقئحـي مرض فيران أ راـ ق )  فـيد2020الـ ق ي اـققار  
ر ن في لع ي عضـــــطلا يرق لع قت االعحقد األارا ي في الصـــــ مقل لشـــــبل أبير. ال س لةر ســـــق أ  أفراد مقتشـــــ 

ــ رة أالّم،  ــر ن في لع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات. ا صـ ــعي أفراد مقتشـ االعحقد األارا ي للتدر ف، الرق عسـ
يســـــــقذم االعحقد األارا ي اللى الصـــــــعيد اإلقل مي في يققء ح بل لامن البحر  في غرب المح ط الرقد  من 

لـــقألمن البحر  القر ض  ملي ن ا را،   37,5  اإلقل مي، الـــ   عبلخ ميزا يتـــل  خبل البرام  التـــقل ـــيص ير ـــقم  
ــراث األال لبر قم  الطرل البحر ي الحي  ي في المح ط    2020-2013ا غطي الةترة  )ُأ جز البر قم (؛ االمشــــــــ

ــل   ــم ميزا يتـ ــ   يلغـ ــد ، الـ ــل  2019-2015مباين ا را، اغّطي الةترة    5,5الرقـ ــّ عـ ــقم  مغلص  ةـ ، اذ  ير ـ
ــبرعيز فرا س“ ) ــ ي للتعقان التققي الدالي؛ االمشــــــــــــراث ال ق ي  Expertise France”إ ســــــــــ (، ال أقلي الةر ســــــــــ

 مباين ا را، ا غطي الةترة  7,5الطرل البحر ــي الحي  ــي في المح ط الرقــد ، الــ   يلغــم ميزا يتــل   لبر ــقم 
ــقء المرأز اإلقل مي لت 2020-2023 ــق ال أقلي  ةســــــــــــرق. اقد ععّزز الر بل األمقي لإ شــــــــــ جم ا  ، اعقة   أيضــــــــــ

ــقر في الق   ــيص العمل قت في  2018المعل مقت البحر ي في مدغشـــــــ ــقء المرأز البحر  اإلقل مي لتقســـــــ ، ا إ شـــــــ
. الةر سـق م ظة  اعصـقل في ذ ان المرأز ن مق  إ شـقئرمق. ا قإلضـقفي إلى ذلك، فمق  2016سـ شـيل في الق  

لطرل البحر ي الحي  ي في المح ط  ، قق  أل من ير قم  القر ض لقألمن البحر  اإلقل مي ا ر قم  ا2013الق  
ــقحل ي في المقطقي   ــمالين في البلدان الســ ــرق  ل براعرمق من أ ل ععز ز قدرة المســ ــبل متتقل، لقإلســ الرقد ، لشــ
ي الشــبب ي   اللى مبقفحي األ شــطي البحر ي غير المشــراالي، اال ســ مق القر ــقي، أمق أ رمق لصــدد عط  ر المقصــّ

ــق للقداة البحر ي اإلقل م ي لتبقدل المعل مقت ا دا رة الح ادة في مقطقي المح ط الرقد . اعشـــــــبل رئقســـــــي فر ســـــ
، فر ــي لتســل ط الضــ ء اللى إ راءات االعحقد األارا ي 2021للمح ط الرقد ، التي يدأت في حز ران ا   ل  

ط   جري م ّفرة لامن البحر  في المقطقي، اال ســ مق من خبل المل ي أعب تق. اعضــطلا فر ســق أيضــق يدار  شــ 
اللى الصــــعيد ال لقي في دالم األمن البحر  قبقلي ســــ احل الصــــ مقل. افر ســــق، أدالي لرق أراض اللى حقفي  
المح ط الرقد  ادالي الضــــ  في لجقي المح ط الرقد  ع ّلم رئقســــي اللجقي لمدة الق ، مســــتمرة في الدال ة إلى 

 ي اإلقل م ي لامن البحر  لّلجقي، امدا ي الملح ي اإلقل م ي لمسـقئل األمن البحر . اعم د فر سـق عقةي  االسـتراع ج
 يب عي لق االد الســـل ك المتعلقي لقما أالمقل القر ـــقي االســـط  المســـلح ضـــد الســـةن في غرب المح ط الرقد  
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دالي في شـــرل أفر ق ق االجق ب األفر قي اشـــبل  21اخل   الدن )مدا ي  يب عي لق االد الســـل ك(، التي اقعترق 
 قء مرا ز مترالطي لدم  المعل مقت البحر ي.الجز رة العر  ي، يردس إ ش

عســقذم  مر ر ي إاران اإلســبم ي في مبقفحي القر ــقي لإرســقل أســقليل قتقل ي ال  ســت ي إلى مقطقي   - 8
القرن األفر قي اخل   الدن. افي ذ ا الصــــدد، اا ــــلم أســــقليل الق ات البحر ي اإلارا  ي مقا اقما القر ــــقي 

من قطا أسـقليل الققل البحر  ا ققبت القةط اإلارا  ي  355حمقيي امرافقي    قبقلي سـ احل الصـ مقل من خبل
ــقفي إلى ذلك، ُافِّرت   ــم لي لقلتقر ر. ا قإلضــ ــقي في المقطقي خبل الةترة المشــ ــي ل طر ذجمقت القر ــ المعرضــ

ــ   أيضـــق  من قطا أســـقليل الققل البحر  ا ققبت القةط اإلارا  ي. اققمم إاران 55حمقيي امرافقي إضـــقه ي لـــــــــــــــ
( في مضـــيص لقب المقدب لم ا ري ذجمقت القرا ـــقي اعقديم  BEHSHAD)  “يرشـــقد”يتجريز ا شـــر الســـةيقي  

الدالم الل  ســــــــــــــتي للجق د المتمرأز ن اللى  ققبت القةط االســــــــــــــةن التجـقر ي. ا قإلضــــــــــــــقفي إلى ذ   الـتدايير 
 م القر ـقي في ق ا يقرق ال لق ي، العمل قع ي، اعمشـ ق ما قرارات مجلس األمن التي عريف لجم ا الدال إلى عجر 

اع   ت خط ات لتجر م القر ـقي البحر ي امققضـقة مرعحبيرق لم  ف القق  ن ال لقي اإلارا ي. اقد أالّد مشـراث 
ي. ا عترس مشـراث القق  ن لقل اليي  قق  ن مبقفحي القر ـقي البحر ي، اذ  حقل ق اقتظر ع ق ا السـلطقت الم تصـّ

لقر ـــــــقي، ا  فر إلقرا عشـــــــر ش ق لمحق مي المشـــــــتبل فيرم امعققبي المدا ين لقرعحقب  القضـــــــقئ ي العقلم ي اللى ا
ــق اللى إيرا  اعةقققت ععقان متعددة  ــراث القق  ن أيضـ ــجا مشـ ــتيبء اللى الممتلحقت. ا شـ ــقي ااالسـ أالمقل القر ـ

ي امبقفحترق. األلراس ا ققئ ي ما دال امقظمقت دال ي أخر) لتعز ز التعقان اإلقل مي االعقلمي لمقا القر ــــق 
الم عّدخر  مر ر ي إاران اإلسـبم ي اسـعق في مبقفحي القر ـقي البحر ي، اذي سـت ا ـل اإلسـرق  في حةظ األمن 
في البحر، لطرل مقرق إرسـقل مز د من أسـقليل الق ات البحر ي امرافقي السـةن اأةقلي المرار ا من قبقلي سـ احل  

 الص مقل. 

، عق   ال قلقن لعمل قت لمبقفحي القر ـقي، دان أ  ا قطقث، من خبل  شـر مدمرات  2009مق  الق   - 9
  P-3Cعقلعي لق ات الدفقث ال اعي البحر ي )االلى متقرق ضبق  من خةر الس احل( القئرات دار قت من لراز  

عشـــر ن ال ق ي   فمبر    في خل   الدن. امن أ ل ععز ز االســـتقرار في الصـــ مقل، قدمم ال قلقن، في الةترة من
مباين داالر من المســــــــــقالدات المقل ي لتحســــــــــين  4، مق از د اللى 2021إلى عشــــــــــر ن األال أ ت  ر   2020

ملي ن  520األاضــــقث اإل ســــق  ي ااألمق ي في الصــــ مقل، ل صــــل إ مقلي المســــقالدات ال قلق  ي للصــــ مقل إلى 
 .2007داالر مق  الق   

ــد - 10 ــ احل  عب ل اُلمقن  ر دا أبيرة للتصــــــ   للتردادات األمق ي البحر ي في الم ا ئ االمرافص، قبقلي الســــــ
االبر المقطقي البحر ي الُعمق  ي، من خبل ال ســـقئل المتقحي من ســـةن اق ارب القئرات اســـتطبث لحر ي. اقد  
ــقئل لضـــــمقن ســـــبمي اأمن المقطقي البحر ي الُعمق  ي، لقلتعقان ما  م ا الســـــلطقت   ســـــ رت اُلمقن أقفي ال ســـ

مق ي االعســبر ي االمد  ي المعق ي في البلد. ال لك، لم عســجل اُلمقن أ  ح ادة قر ــقي أا ســط  مســلح في  األ
. اععمـل اُلمـقن اللى الحةـقى اللى التقســــــــــــــيص 2020عشــــــــــــــر ن الـ ق ي   فمبر    1المقطقـي البحرـ ي الُعمـق ـ ي مـق   

 لك المرا ز اإلقل م ي االدال ي.المشترك يين السلطقت المعق ي امرا ز األمن البحر  في البلدان األخر)، اأ 

مق زالم لق ســـــتقن متمســـــبي لقلتزامرق يدالم القق  ن الدالي اعحمل المســـــمال ي الن األمن ااالســـــتقرار  - 11
البحر ين في المقطقي اخقر رق. اسش ق لتحقيص ذ   األذداس، دأيم لق ستقن اللى المسقذمي لقلسةن االطقئرات  

العمل ذات الصـــلي لمبقفحي القر ـــقي. البق ســـتقن مصـــلحي اســـتراع ج ي في  االق ة البشـــر ي في المبقدرات افرل  
إمبقن المبحي لســــب  في مقطقي المح ط الرقد  افي أمن ذ   المقطقي، اذي مصــــلحي مقبعرق أن لبق ســــتقن 

ــقحل ق از د ل لل اللى   ــر طق ســـــ ــقحترق  1  000شـــــ ــي عبلخ مســـــ ــقديي خقلصـــــ   290 000أيل متر، امقطقي اقتصـــــ
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ميققء أراعشـــــــــــي، اميققء غ اَدر المقق  حدا ق اللى م ق  الم قي. ا ق ســـــــــــتقن ذي من األلراس   يل متر مر ا، ا 
ــقي ااالعجقر   ــــــــقحبي المصــــــــلحي المرمي في اإللقر األمقي للمح ط الرقد  ال   يعمل اللى مبقفحي القر ــــــ

عشــر ن   1مق    (2021)  2554لقلبشــر اعرر ف الم درات. اعشــمل المســقذمقت البقرزة لبق ســتقن المب لقلقرار 
ال ق ي   فمبر ال ضــــــش ي األمق ي الق  ي التي عت  ذق الق ات البحر ي البق ســــــتق  ي لقســــــتمرار اللى ل ل ســــــقحل  
البلد افي البحقر اإلقل م ي، من أ ل مقا العقق ـــــــر اإل رام ي من الق ق  ل  شـــــــطي غير مشـــــــراالي في المجقل  

من مقطلص   151ا   150البحر . ادأيم لق ســتقن أيضــق اللى المشــقرأي يقشــق  في فرقتي العمل المشــترأتين  
الحرص اللى المصــــــــــــــلحــي العل ــق للمجتما الــدالي التحقيص األمن البحر  اإلقل مي. اقــدمــم الق ات البحر ــي 

ــقالدة قّ مي للمبحين المقح  ين االســــةن المقح  ي في أالقلي البح ــتق  ي مســ قر، لمق في ذلك أ ققء المل قت البق ســ
مبقفحي القر ــقي، اقدمم المســقالدة اإل ســق  ي إلى يلدان المقطقي في العداد من المققســبقت. اال عزال لق ســتقن 
أحد أيرز األلراس المشــــــقرأي في الق ات البحر ي المشــــــترأي، اذي عســــــرم في  ر دذق لمبقفحي القر ــــــقي مق  

المتعددة الجقســـ قت عســـا مرات، اشـــقرأم في   151العمل المشـــترأي . اع لم لق ســـتقن ق قدة فرقي  2009 الق 
عقديم الدالم لرق لقلشــبلين المبقشــر االتبعي لتعز ز المل قت مبقفحي القر ــقي. اأ شــ ت لق ســتقن أيضــق ممقرســي  
عســـيير دار قت األمن البحر  اإلقل م ي لم ا ري التردادات األخر) لامن البحر . اشـــقرأم عســـا قطا لحر ي 

ق  ي في المل قت مبقفحي القر ــقي قبقلي ســ احل الصــ مقل اخل   الدن في إلقر دار قت األمن البحر  لق ســت 
اإلقل م ـي. اخططـم الق ات البحرـ ي البـق ســــــــــــــتـق  ـي ا ةـّ ت المل ـقت مرأزة لتط  ر القـدرات اإلقل م ـي في مجـقل  

الم المل قت مبقفحي القر قي للعي    ي لد 52مبقفحي القر قي، اققمم لقئراعرق البحر ي البعيدة المد) يــــــــــــــ 
. ا حتل ميققء غ اَدر البق ســتق ي م قعق اســتراع ج ق يطل اللى مضــيص 151التي عق دذق فرقي العمل المشــترأي 

ــتقن، اذ  ي لك  ــين ا ق ســـ ــقد  يين الصـــ ــبل الميققء  زءا من الممر االقتصـــ ــمقل لحر العرب. ا شـــ ذرمز اشـــ
ــتقن في  قطي التققء عر ط الممرات البحر  ــقحل ي من يضـــا لق سـ ــ ق ال ســـطى غير السـ  ي القشـــطي لجمر ر قت آسـ

أ ل اســتيراد اشــحن القةط االةحم االمقتجقت الزراد ي. ا رعبط  جقا الممر االقتصــقد  يين الصــين ا ق ســتقن  
في مجــقل التجــقرة اإلقل م ــي لســــــــــــــبمــي اأمن البيئــي البحر ــي في مقطقــي المح ط الرقــد  الــقمــي، ا حر العرب 

ــتق ي، اأ لك الم ا ئ خق ــــــــي. ال لك، فإن إ ــقل البحر ي مةت حي احمقيي الســــــــقحل البق ســــــ لققء ممرات االعصــــــ
ــتقن. ا ققء اللى ذلك،  ــبي لبق ســ ــ ي في أراعشــــي ا ن ققســــم اأارمقرا اغ ادر، ذ  أمر لقلخ األذم ي لقلقســ الرئ ســ

مقيي الممرات  اُأّلةم لمرمي إدارة األمن البحر  لميققء غ ادر اح  88أ شــئم مقظمي خق ــي ععرس لقســم الق ة 
البحرـ ي المرعبطـي ـلل من الترـدـادات التقليـدـيي اغير التقليـدـيي اللى الســــــــــــــ اء. اـعدرك ـلق ســــــــــــــتـقن أذم ـي حمـقـيي  
مح طقت العقلم االتجقرة الدال ي من خبل ععز ز األمن البحر . اذي اللى اســتعداد للتعقان االترزر ما الدال  

ــر بي في المقطقي افي   ــديقي األخر) االجرقت الشــ م ا أ حقء العقلم لتحقيص ذ ا الردس من أ ل المقةعي الصــ
 المتبقدلي للبشر ي  معقء.

د  الحـ قن المـققســــــــــــــف   - 12 ه مـق اتعلص ـلقإل راءات التي اع ـ عرـق ذيـئي الشــــــــــــــمان البحرـ ي في يقمـق، التي ُععـَ
اغير ذلك من لممقرســــــــــــــي حق ل الدالي اال فقء لمســــــــــــــمال قعرق في إلقر اعةقق ي األمم المتحدة لقق  ن البحقر، 

ــقي معّرفي في  مر ر ي يقمق   ــقي البحر ي الدال ي، فإن القر ـــ ــقر ي المتعلقي لقلقر ـــ الق ا ين ااأل ظمي الدال ي الســـ
 جر مي لم  ف الةصــــل الســــقدن المتعلص لقلقر ــــقي من البقب التقســــا المتعلص لقلجرائم المرعحبي ضــــد األمن 

أـيقر مـقا    18الممر    14االُتمـد لم  ـف المرســــــــــــــ   رقم    الجمـقالي من القـق  ن الجـققئي لجمر رـ ي يقمـق، الـ  
، االتمـدت  مر ر ـي يقمـق اعةـقق ـي قما األالمـقل 2002أيـقر مـقا     9الممر     21. ا م  ـف القـق  ن رقم  2007

، ا راع أ ل قما 1988آذار مقرن  10غير المشـــــــــراالي الم  ري ضـــــــــد ســـــــــبمي المبحي البحر ي الممرخي  
 آذار  10ي ضـد سـبمي المقصـقت ال قيتي الققئمي في الجرس الققر ، الممرخي  األالمقل غير المشـراالي الم  ر

https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2021)
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الصـــــــــــــــقدر في    78لم  ـف القـق  ن رقم    2005. اقـد االتمـدت البراع أ الت اإلضـــــــــــــــقه ـي لعـق   1988مـقرن  
. اعقّ  علك الصــــــــــــب ك الدال ي اللى ق ق  األلراس يتجر م علك األالمقل، 2010عشــــــــــــر ن ال ق ي   فمبر   15

يي القضــقئ ي، اقب ل عســل م األشــ قص المســمالين، أا المشــتبل في أ رم مســمال ن، الن االســتيبء ا  بقت ال ال
اللى سةن أا مقصقت  قيتي، أا الس طرة الليرق لقلق ة أا لقلترداد لقستعمقل الق ة أا ل   شبل آخر من أشبقل  

ا للمقظمي الدال ي للشـــــــــــــرلي  الترذيف. اععمل ذيئي الشـــــــــــــمان البحر ي في يقمق االمبتف المرأز  ال لقي التقل 
الجققئ ي في يقمق أيضـــــق الن أ ف اللى عتبا مصـــــدر األم ال المســـــت دمي لدفا الةديي في حقالت الســـــةن التي 
ــةيقي   ــقي في الم ق  الدال ي اذم اللى متن ســ عرفا اللم يقمق التي اتم اإلفرال القرق. افي حقلي القبض اللى قرا ــ

تصقص القضقئي امبدأ   ن األدلي، اقبغي أن عقظر في القض ي  عرفا اللم يقمق،  عتبر أ ل، اللى أسقن االخ
محق م مت صــــــصــــــي لدارق األداات القق    ي االتقق ي البزمي لضــــــمقن مققضــــــقة القرا ــــــقي. اه مق اتعلص يتقةي   
االعةقققت ال ققئ ي االمتعددة األلراس المتصـــــــلي لرفي القر ـــــــقي، اقعم يقمق اعةققق ما االعحقد األارا ي لشـــــــ ن 

ي الســـــــةن التي عرفا اللم يقمق في إلقر ير قم  األغ يي العقلمي، امت قال ألحبق  القرارات الســـــــقلقي لشـــــــ ن حمقي 
لقلتقســـــيص ما  2011الحقلي في الصـــــ مقل. ا ضـــــقفي إلى ذلك، ععمل ذيئي الشـــــمان البحر ي في يقمق مق  الق  

قئ ـي لردث ذجمـقت القرا ــــــــــــــقـي،  المبتـف البحر  الـدالي اقطـقث الققـل البحر  الـدالي اللى االتمـقد عـدايير حمـ 
ــبص ادل اللى التزا   ــدادة ال ط رة. األ مق سـ ــجلي في يقمق التي ععبر مققلص شـ ــةن المسـ ــ قت للسـ ــا ع  ـ ااضـ
ــقرأترق القشــــــطي في ا تمقالقت  ــقئل مقرق مشــــ ــقي البحر ي، ي ســــ ذيئي الشــــــمان البحر ي في يقمق لمبقفحي القر ــــ

عصـــــقل المعقي لمبقفحي القر ـــــقي قبقلي ســـــ احل الصـــــ مقل،  المقظمي البحر ي الدال ي، لقالشـــــتراك ما فر ص اال
ااالتمقد ع  ــــ قت ا أا قرارات عقظم مســــقئل من قبيل االســــتعق ي لشــــرأقت األمن ال ق ــــي ار ــــد الســــةن في  
المققلص الشــــــــــــــدادة ال ط رة. اأخيرا، ا مق أن الجر مي البحر ي ذي عرداد خطير لســــــــــــــبمي المبحين االتجقرة  

في المقئي من التجقرة العقلم ي اتم الن لر ص البحر، فإن يقمق   90قل مي، اأن أ  ر من الدال ي ااالســـــــتقرار اإل
 ععيد ع  يد التزامرق لمبقفحي ذ   ا في ا بقعرق اللى ذ ا االلتزا .

عممن البرعغقل لقّعبقث  ر  أّلي إزاء مســــقئل األمن البحر ، اعحدادا القر ــــقي االســــط  المســــلح في  - 13
ــقرك الســــ  لطقت البرعغقل ي في  ر د أ يرة في م تلف مجقالت ال برة لةرم اعقي م الج ار االع اقف  البحر. اعشــ

الح يرة لر   الجرائم. االبرعغقل لقق ي اللى التزامرق الراســــــــــــا لقلعمل الجقر  لةر ص االعصــــــــــــقل المعقي لمبقفحي  
ي ما م ر شـي ن أل  ر القر ـقي قبقلي سـ احل الصـ مقل، حيق عتشـقرك في رئقسـي المقتد) القق   ي االفتراضـ 

ــقل التي اُلقدت   ــر ن لةر ص االعصـــــــ ــي العقمي ال قل ي االعشـــــــ ــقرأم البرعغقل في الجلســـــــ من القد من الزمن. اشـــــــ
 ري أخر) مشــــــــقرأي. اعشــــــــقرك البرعغقل  131، ما 2020أق  ن األال ديســــــــمبر   18ا   17افتراضــــــــ ق في 

مقظمي حلف شـــــمقل األللســـــي ااالعحقد  لق تظق  في لع قت االمل قت مبقفحي القر ـــــقي التي يق   يرق أل من
ــيد األســـمقك اع فير الحراســـي المرافقي لســـةن  ــد أ شـــطي  ـ األارا ي قبقلي ســـ احل الصـــ مقل، حيق يجر  ر ـ
ير ـقم  األغـ يـي العـقلمي. اشــــــــــــــمـل ذلـك ق ـقدة الق ة البحر ـي لبعحـقد األارا ي في المقطقـي لـقســــــــــــــت ـدا  ق ات  

ــبر ي القئرات الق ي، ا دب أ  ر من مقئ  ــم لي  الســــ ــقي. افي الةترة المشــــ ــرر في الســــ ــبر  لعدة أشــــ ي فرد الســــ
ــبر ين، من ييقرم امرأة، في مقر 2021لقلتقر ر لغقيي آب أغســــــطس   ــعي م ظةين الســــ ، أقن لد) البرعغقل عســــ

القرن األفر قي في فر سق، االلى  -العمل قت التقلا لعمل ي أعب تق في راعق، لإسبق  ق، افي مرأز األمن البحر  
، ع ّلم البرعغقل ق قدة المل ي 2020أق  ن األال ديســــــــــمبر  2الق قدة التقلعي لعمل ي أعب تق. افي  متن ســــــــــةيقي

أعب تق في دارة التققاب الســــــقدســــــي اال ب ين. اأقن العميد دا غ  أراع ق مســــــماال الن ذ   المرمي الرقمي اللى 
آخر ن، من ييقرم امرأة ااحدة. افي  متن سـةيقي عقلعي إلسـبق  ق، إلى  ق ف خمسـي م ظةين السـبر ين يرعغقليين  

، ما ا ترـقء فترة القـ قدة، ُخّةض ال   د البرعغـقلي في الملـ ي أعب ـتق إلى أر عـي م ظةين 2021آذار مـقرن  17
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القرن   -الســــــــــــــبر ين من ييقرم امرأة ااحـدة في مقر العمل ـقت التـقلا لعمل ـي أعب تـق، افي مرأز األمن البحر   
ــةيقي  ــقذم الدرك البرعغقلي االحرن ال لقي الجمر ر  2019ققئد الق ة. امق  الق  األفر قي، االلى متن ســ ، يســ

يقشـــــــــــــق  في لع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الصـــــــــــــ مقل، التي عردس إلى دالم عط  ر قدرات األمن 
ــ مقلي اقدرات الشـــــــرلي الم مق، في  بة رأقئز، ذيص )أ( ععز ز احدات الشـــــــرلي البحر ي في   البحر  الصـــــ

لم ا ئ الصــ مقل ي الرئ ســ ي األر عي، في مقديشــ  ا ر رة ا   ــق ــ  اأ ســمقا ، اح لرق؛ )ب( المســقذمي في  ا
ــقد األزرل.  ــلي الدال ة إلى أذم ي األمن البحر  لتقم ي االقتصــ ــ مقلي، ام ا ــ ــ احل الصــ عط  ر مرق  خةر الســ

أا المزل يين اإلالقرة االتعققد.  اعتم مشــــقرأي البرعغقل من خبل  شــــر أفراد الدرك، ســــ اء اللى أســــقن اإلالقرة
 ارئ س العمل قت الحقلي ذ  العقيد   رل أامبرع  مقرأيز أقسيرا.

ا ا ـل االعحقد الراسـي أ شـطتل لضـمقن أمن المبحي البحر ي الراسـ ي، امبقفحي القر ـقي االسـط    - 14
  عشـر ن ال ق ي   1 ـقي. امق  المسـلح في مقطقي القرن األفر قي، اععز ز التعقان الدالي في مجقل مبقفحي القر 

، ققمم الق ات البحر ي الراســــــ ي يرحلتين إلى المقطقي. اقد اضــــــطلا أل من ال أقلي االعحقديي  2020  فمبر 
لـي من الـدالـي، ـلقأل شــــــــــــــطـي التـقل ـي، ه مـق اتعلص لقرار مجلس   للققـل البحر  االقرر  ادائرة األمن البحر  المم َّ

ص ر ــد الحقلي ه مق اتعلص لقلقر ــقي البحر ي قبقلي ســ احل الصــ مقل؛ اععم م ع  ــ قت  (2020) 2554األمن 
الق ات البحر ي الراســــــــــ ي اال أقلي االعحقديي للققل البحر  االقرر  االمقظمي البحر ي الدال ي، اللى الشــــــــــرأقت  

لقر ــــقي في  في ســــ قل مبقفحي ا أفضــــل ممقرســــقت اإلدارةالراســــ ي، لمق في ذلك اإل ــــدار ال قمس لمقشــــ ر  
ــ ي البر خل   الدن؛ ا  راء   المقطقي؛ اعشــــــــبيل ق افل من ســــــــةن عرفا اللم أ  يلد لترافقرق ســــــــةن لحر ي راســــــ
مشـــقارات ما شـــرأقت الققل البحر  األ قب ي ار قيقي الســـةن لشـــ ن عشـــبيل الق افل الراســـ ي؛ االتبقدل المقتظم 

بر خل   الدن لشــــــ ن ظراس المبحي  للمعل مقت ما الســــــةن المســــــجلي أســــــةن عحمل العلم الراســــــي التي عع
الحقل ي في المقطقي الشــــــدادة ال ط رة؛ االبققء اللى اعصــــــقل مســــــتمر ما مرا ز المعل مقت الرئ ســــــ ي المتعلقي 

 لمبقفحي القر قي لش ن لقئةي الر ضي من المسقئل.

ألارا  ــي حـقفظــم إســــــــــــــبــق  ــق اللى ا  د ق   ادائم في ح ــق ـل المل ــي أعب تــق التــقلعــي للق ة البحر ـي ا - 15
، حتى أ بحم إحد) رأقئزذق الرئ س ي ما  قل 2008الم   دة قبقلي السقحل الص مقلي مق  إ شقئرق في الق  

. اخبل فترات مق يين  2019آذار مقرن  29مقر الملـ قعرـق من   ر  اد لقلمملحـي المتحـدة إلى ققالدة راعق في 
بق  ق ما إيطقل ق االبرعغقل في الق قدة التعب  ي  عتققاب إســـــ   -اذي التي عم ل أشـــــُرر العمل قت  –م اســـــم الر قا  

ــةيقي مجّرزة لقدرات أمق ي لحر ي. اععتمد ذ    ــط لرق، اعح ن ذ   ســــــ ــةن ق قدة أســــــ للعمل ي اللى متن إحد) ســــــ
ال حدة البحر ي أيضـق اللى فر ص لحر  قتقلي خقص )احدة المرق  البحر ي للعمل قت ال ق ـي( افر ص للعمل قت 

سـةيقي. ا لى  ق ف ال حدة البحر ي، عسـقذم إسـبق  ق في العمل ي ير بل السـبر  دائم في مقر األمق ي اللى متن ال
ــي ااحد من ازارة    13العمل ي في راعق مب ن حقل ق من   ــ قســ ــقر ســ ــتشــ ــبق  ي، امســ فردا من م تلف الداائر اإلســ

ــق لمق ابلخ حدّ  ــبق  ق أيضـ ــقذم إسـ ــمان االعحقد األارا ي االتعقان. اعسـ ــمان ال قر  ي اشـ ــى  الشـ من  30  األقصـ
ــبق  ق مةرزة المل قت    ي   ــقن التققاب في مقر العمل ي في راعق. الد) إسـ ــبر ين ا خر ن اللى أسـ األفراد العسـ
ــد الج   لمقطقي العمل قت؛ اعتمرأز مةرزة أار  ن   ــبل دائم، حيق عمد  مرق  الر ــ ععب  ي ملحقي لقلعمل ي لشــ

ــّمقن لقئرات ل  قحي  قيتي اداارة، اللى   في  يب عي. اعحمَّل ذ   المةرزة الج  ي ي حدعين    تين محّلقتين عضـ
ــر الدالم في   ــق في القصــ ــبق  ق أيضــ ــقذم إســ ــعي. اعســ ــقملي لمقطقي العمل قت ال اســ ــمح لمراقبي شــ الت الي، ممق يســ
المل ي أعب تق، المتمرأز في  يب عي، حيق عقد  قســــمًق من م ظ  ل. اعلتز  إســــبق  ق أيضــــق لقألمن في المقطقي  

مشــــــــــــقرأترق لع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الصــــــــــــ مقل ا ع ي االعحقد األارا ي للتدر ف،  من خبل

https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2554(2020)
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فردا، اللى الت الي. اعبرز المشــــــــقرأي في أداعي يققء القدرات   24حيق عقّد  لمب ي م ظةيرمق ســــــــبعي أفراد ا 
ل مي دائم عت لى عشــــــــغيلل قدرات  ذقعين مد) التزا  إســــــــبق  ق لقلردس القرقئي المتم ل في إ شــــــــقء ح بل أمقي إق

يلدان المقطقي  ةسـرق. اعتعقان إسـبق  ق أيضـق ما الق ات البحر ي المشـترأي، حيق ع فر القصـرا للتقسـيص الج   
 متمرأزا في البحر ن.

،  شــــــــــــــرت الســــــــــــــ ـ د خمس احـدات لحرـ ي إلى المل ـي أعب تـق التـقلعـي لبعحـقد 2009مقـ  أـيقر مـقا    - 16
قبقلي الســـــقحل الصـــــ مقلي، حيق عق   لحمقيي الققل البحر  المعرض لل طر اردث  األارا ي في خل   الدن،

، زادت الس  د من حجم  2019امقا اقما القر قي االسط  المسلح في البحر افي المقطقي. افي عم ز ا ل ل 
ق  أرأقن. مسقذمترق لقألفراد في مقر ق قدة المل ي أعب تق في راعق، لإسبق  ق، من ضقلطي أرأقن إلى  ب ي ضب 

اققمم الســـ  د أيضـــق، افي إلقر المشـــقرأي في لع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الصـــ مقل، يدار ذق  
في عط  ر قدرات خةر ســــــــــ احل ” ــــــــــ مقليب د“، اذلك من خبل ع فير دارعين عدر بيتين لحر تين أق متق في  

ر ب اامرأعـقن من خةر    23، أ مـل  2019  . اخبل الـدارة التـدر ب ـي ال ـق  ـي، في الـق 2019ا    2018الـقمي  
ســ احل ” ــ مقليب د“ عدر بق لمدة خمســي أســقي ا في إلقر ”مشــراث الق ارب الســ  د “ في ير رة، لق قدة خبراء  
ــتشـــــقر ن من لع ي االعحقد األارا ي لبققء القدرات في الصـــــ مقل. ارأزت  من خةر الســـــ احل الســـــ  داين امســـ

ااإل قــقذ، افق ن المبحـي، امقــقارة المرا ـف االمبحـي لـقســــــــــــــت ــدا  القظــق     الـدارة اللى فعــقل ــي المل ــقت البحــق
الباة اللى إ ــــبا المحرأقت االم بق  بق. ا مي دارة عدر ب ي  قل ي اُلّلص عقةي ذق لســــبف  العقلمي لتحداد الم اقا، 

 مرقراعرم.  ، االردس مقرق ذ  عحداق معقرس المشقرأين ال ان سبص عدر برم لم ا لي عط  ر 19-  قئحي أ فيد 

علتز  المملحي المتحدة لمبقفحي القر ـــــــقي قبقلي ســـــــ احل الصـــــــ مقل افي مقطقي القرن األفر قي، من  - 17
أ ـل إلقـقء لرل التجـقرة العـقلم ـي الحي ـ ي مةت حـي. اخبل الةترة المشــــــــــــــم لـي ـلقلتقر ر، قـقمـم المملحـي المتحـدة  

التـقلعـي للق ات البحرـ ي   151العمـل المشــــــــــــــترأـي    اليص )أ( قـدمـم ـ قـئف قـقـئد الق ة، اأ ــــــــــــــ ال لحرـ ي لةرقـي لمـق
المشترأي العقملي في المح ط الرقد ؛ )ب( شقرأم في فر ص االعصقل المعقي لمبقفحي القر قي قبقلي س احل  
ــتئمق ي، حيق قّدمم أ  ر من  ــقدال االســ ــ ي للصــ ــقذمي أجري مق حي رئ ســ ــتمرت في المســ ــ مقل؛ )ل( اســ الصــ

ااضــــــــــــــطلعـم المملحـي المتحـدة ـيدار راـئد في دالم عط  ر الر بـل اإلقل مي  .2013ملي ن داالر مـق  الـق   2,2
لامن البحر ، لمـق في ذلـك مرأزا دم  المعل مـقت، من خبل آل ـي مـدا ـي  يب عي لق االـد الســــــــــــــل ك التـقلعـي  
ــرل أفر ق ق، اأ لك ع فير التم  ل لدالم عط  ر  ــعيد ال ققئي ما دال شـــــــــ للمقظمي البحر ي الدال ي، االلى الصـــــــــ

. اع ا ــــل المملحي المتحدة أيضــــق ق قدة أ شــــطي  2021م قا الشــــببي الجداد، ال   ُأللص في حز ران ا   ل  ال
اإلحقلي لقألح ال البحر ي، لســـــــبل مقرق  دب م ظةي اعصـــــــقل داليين عقلعين للبحر ي الملح ي لدالم األ شـــــــطي  

م لجقي المح ط الرقد ؛ امن اإلقل م ي اال لق ي من أ ل دالم اإلحقلي لقألح ال البحر ي في ســـــــــــ شـــــــــــيل، لدال
خبل العمــل ما المرأز الــدالي لــدم  المعل مــقت الــ   ا  ــد مقر  في الرقــد. ا ق   مبتــف المملحــي المتحــدة 
لعملـ قت المبحـي التجـقرـ ي البحرـ ي الـتقلا للبحرـ ي الملحـ ي ل ـدمـي مقطقـي غرب المح ط الرـقد  مـق  أااـئل القرن 

العقلمي لقظق  إ  ار مببر من  مط ”الرؤ ي االتجقف“ لت فير المعل مقت  الحقد  االعشر ن، اذ  يم ل القم ذل
اال دمقت االســــــــتشــــــــقر ي لقطقث الققل البحر . امبتف المملحي المتحدة لعمل قت المبحي التجقر ي البحر ي ذ  

   قطي االعصـــــــقل الرئ ســـــــ ي لجم ا الســـــــةن التجقر ي، لغض القظر الن العلم ال   عرفعل، في حقلي اق ث ذج  
ــدر اإلخطقرات ااإل  ارات االتح ارات في حقلي اق ث م ل ذ   األحداة.   ــقي في المقطقي، اذ  ال   يصــ قرا ــ
اذ  قققة المعل مقت الرئ ســ ي يين الصــققالي االســلطقت العســبر ي العقملي في المقطقي )الق ة البحر ي األارا  ي 

ــترأي  ــ مقلي، افرقي العمل المشــــ ــقحل الصــــ ــترأي، االدال التي  ،151الم   دة قبقلي الســــ االق ات البحر ي المشــــ
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عقشــر ســةقق لشــبل مســتقل(. اعضــمن المملحي المتحدة احتةقى مبتف المل قت المبحي التجقر ي البحر ي لقدرعل 
في  م ا أ حقء المقطقي، لمق في ذلك القد الب ر مقطقي القر ـقي الشـدادة ال ط رة، االمقطقي المشـم لي يقظق  

 ط الرقد .اإليبق الط الي في المح  
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 المرفق الثاني
 2021-2017خريطة حوادث القرصنةت    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


