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  2011 يونيو/حزيران 20   52/2011رقم 
  األمين العام لإلنتربول لسلطات هذا البلد ، هذا ما أعلنهالقرصنة البحرية لمكافحةالتعاون الدولي مع سيشيل عامل أساسي 

 بتصـرفالعامليـة  اإلنرتبـولوات أد بوضـعوتعهـد  ،سيشـيلل مسـتمرة يف دعمهـا املنظمة الدولية للشـرطة أناألمني العام لإلنرتبول  أكد -) سيشيل( فيكتوريا
  القرصنة البحرية. ملكافحةاليت تبذهلا  ‘ّبارةاجل’ هودإطار اجل يفالدولة اجلزرية 

جويــل مورغــان، ووزيــر  يف سيشــيل والنقــل، مــع كــل مــن وزيــر الداخليــة والبيئــة حزيران/يونيــو 19إىل  17مــن الــيت عقــدها يف فيكتوريــا،  الجتماعــاتأثنــاء او 
إن اجلهود اليت تبذهلا سيشيل ملكافحة جرائم القرصنة البحريـة املرتكبـة علـى الصـعيد نوبل رونالد ك.   العام لإلنرتبولقال األمنيول آدم، جان ب خارجيتها

  مجيع الدول. منأل أمر مهمالعاملي 
 عـــرب الوطنيـــة لمخـــاطرل لتصـــديحـــل دائـــم لالتوصـــل إىل  علـــى لمســـاعدةلبالعمـــل مـــع اإلنرتبـــول  التزامـــا تامـــاملتزمـــة سيشـــيل  إن’’وقـــال الـــوزير مورغـــان: 

ومالحقــة  القرصــنة أعمــال مكافحــة عمليــاتل احمــور بصــفتها  يف خــط املواجهــةأكثــر فــأكثر جتــد نفســها  وهــي دولــة جزريــة صــغرية، ،سيشــيلإن و . للقرصــنة
ـــا  جـــل تلبيـــةمـــن أالعامليـــة  وشـــبكتهاإلنرتبـــول  تتلقـــاه مـــنالـــذي  الكبـــريترحـــب بالـــدعم و  ،علـــى الصـــعيد الـــدويل مرتكبيهـــا إنفـــاذ  يف جمـــال املاســـةاحتياجا
  ‘‘.القانون

يقـدم  مليـون يـورو 1,6 بقيمـةتمويـل مشـروع والقاضـي ب 2011يف شـباط/فرباير الصـادر قـرار االحتـاد األورويب يف أعقـاب زيارة األمني العام لإلنرتبول تأيت و 
ص جـزء سيخصَّـو مـن أجـل مكافحـة القرصـنة البحريـة،  أفريقيـايف بلـدان شـرق نون تدريبية ملوظفي إنفـاذ القـا من خالله معدات أساسية ودوراتاإلنرتبول 

  األدلة اجلنائية.و التحقيق  جمايلهام من هذا املبلغ لبناء قدرات سيشيل يف 
هـدفنا هـو ضـمان و  .وطنيـة عـربجرميـة  جـوهرهيف  هوما ملكافحة دعم األجهزة الشرطية يف بلدانه األعضاء ب ملتزم اإلنرتبول إن: ’’نوبل وقال األمني العام

م وتـــدريبهمو  ،األدلـــة اجلنائيـــةدوات لـــى أفي أجهـــزة الشـــرطة يف سيشـــيل عمـــوظصـــول ح جـــراء ون إليـــه مـــن دعـــم دويل إلوتقـــدمي مـــا حيتـــاج ،بنـــاء قـــدرا
  ‘‘.بأكرب قدر ممكن من الفعاليةالتحقيقات املتعلقة بالقرصنة البحرية وغريها من اجلرائم 

مـن  االسـتخبار اجلنـائي بيانـاتحتليل تدريبية يف جمال دورة رتبول، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اإلن ويف هذا الصدد، نظم
ت هـذه الـدورة يف أكادمييـة الشـرطة يف سيشـيل، يف كـانون يـجر أُ وقـد  ملكافحـة القرصـنة البحريـة. أفريقيـادان شـرق ليف ب اء قدرات األجهزة الشرطيةبن أجل

  األول/يناير وشباط/فرباير املاضيني.
وتـدريب موظفيهـا  أفريقيـاقـدرات أجهـزة الشـرطة يف سيشـيل ومنطقـة شـرق بنـاء  إىل ضـرورةاألمني العام لإلنرتبول مع  ايف حديثهم الوزيران وبعد أن تطرق
دوليـا مـع  تبـذهلا السـلطات يف سيشـيل للعمـل اجلهـود املثاليـة الـيت’علـى  بشـدة األمـني العـام نوبـل أثـىنشكل فعال، لتصدي للقرصنة البحرية بعلى كيفية ا

  ‘.القرصنة البحريةقضايا الصالت بني إلقامة اليت ال بد منها  ،القضائيةواملالحقة اجلنائي شبكة اإلنرتبول العاملية من خالل تبادل معلومات االستخبار 
ينبغـي األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب بالـدور اهلـام الـذي  لقـد اعـرتف كـل مـن’’ هيلـري: بيـار سـانت  نرتبول ملكافحة القرصنة البحريةريق اإلوقال رئيس ف

 اجلهــود اخلطــوط األماميــة يفشــريكا أساســيا مــن شــركاء  الصــدديف هــذا  عتــرب سيشــيلتُ و لقرصــنة البحريــة. ا أجهــزة إنفــاذ القــانون يف مكافحــة تضــطلع بــهأن 
  ‘‘.للتصدي بشكل فعال ملخاطر القرصنة البحرية على الصعيد الدويلاملبذولة دولية ال

مــن خــالل  القرصــنة قبالــة الســواحل الصــوماليةأعمــال  مكافحــةاملتحــدة قــرارا يهــدف إىل تعزيــز جهــود  لألمــم األمــنجملــس  ، اختــذاملاضــيويف نيســان/أبريل 
 ، اختــذ2010يف تشــرين الثــاين/نوفمرب القضــائية. ويف وقــت ســابق، أي الحقــات امل لضــمان جنــاحع اإلنرتبــول مجيــع البلــدان األعضــاء علــى التعــاون مــ حــث
حيـــث الـــدول علـــى أن تـــوايل، بالتعـــاون مـــع املنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة اجلنائيـــة ومكتـــب الشـــرطة األورويب، التحقيـــق يف الشـــبكات ’’قـــرارا  مجـــاعلـــس باإلاجمل

  .‘‘أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك املسؤولني عن عمليات التمويل والتيسري غري املشروعة اإلجرامية الدولية الضالعة يف
اســتخدام  ،لقرصــنة البحريــة قبالــة ســواحل الصــومالاكافحــة حاليــا ملالــيت جيريهــا لعمليــة ، يف إطــار ااالحتــاد األورويب قــرر ،2010يف كــانون األول/ديســمرب و 

  القرصنة يف خليج عدن. أعمالاليت تقف وراء  حملاربة شبكات اإلجرامالعاملية  اتهوأدو  شبكة اإلنرتبول


