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  2010نوفمبر / تشرين الثاني23  100/2010رقم 

   اإلنتربول واليوروبولع لألمم المتحدة يدعم باإلجماع دور مجلس األمن التاب
  في مكافحة شبكات القرصنة البحرية

ا                   – الهاي/ليون اع ودع م المتحدة باإلجم ابع لألم  رحب اإلنتربول واليوروبول بقرار اتخذه مجلس األمن الت
دان  ه البل ضاء في    األع

ة                  192الـ   ال القرصنة البحري  آافة للعمل مع المنظمتين من أجل مكافحة الشبكات اإلجرامية الضالعة في أعم
  .’’خطوة مهمة إلى األمام‘‘قبالة سواحل الصومال، ووصفاه بأنه 

دة   م المتح رار األم شر   ‘‘) 2010 (1950وق ة لل ة الدولي ع المنظم اون م والي، بالتع ى أن ت دول عل طة يحث ال
ال القرصنة                       ضالعة في أعم ة ال ة الدولي شبكات اإلجرامي الجنائية ومكتب الشرطة األوروبي، التحقيق في ال

ر المشروع                 سير غي ل والتي ات التموي ، ويرحب  ’’قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عملي
ال                   ة الجرائم عقب أعم شأن حفظ أدل زة      بالجهود المبذولة لوضع توجيهات للبحارة ب ساعدة أجه القرصنة لم

  .إنفاذ القانون على مقاضاة مرتكبيها في نهاية المطاف
د ك         درج في                . وبعد أن وصف األمين العام لإلنتربول، رونال ة تن ا مشكلة دولي ة بأنه ل، القرصنة البحري نوب

ين، يعترف    إطار الجريمة المنظمة وتتطلب اعتماد نهج تعاوني، قال إن قرار األمم المتحدة، الذي اُتخذ اال               ثن
ات      بأن األجهزة الدولية إلنفاذ القانون هي صلة الوصل األساسية بين االعتقاالت التي تجرى في إطار العملي

  .العسكرية وبين التحقيق بشأن القراصنة وشبكات اإلجرام المتصلة بهم ومقاضاتهم
ر           لطالما أآد اإلنتربول أن القرصنة البحرية مشكلة تقليدي        ‘‘: وقال السيد نوبل   ة عب دخل في إطار الجريم ة ت

ا تضم                      الوطنية التي يمكن أن تحدث في أعالي البحار، والتي تشكل أيضا جزءا من شبكة عالمية أوسع نطاق
ارا     رك آث مجرمين منظمين يستهدفون الضحايا ويحتجزونهم آرهائن ويمارسون االبتزاز طلبا للفدية، مما يت

  .’’فيما بعد تتعقبها أجهزة إنفاذ القانون وتحقق بشأنها
ائال ل ق سيد نوب تم ال اد ‘‘: واخت ن اعتم د م وارد  ال ب شد الم ب لح دد الجوان ج متع ة النه شراآات وإقام

ذه      وتوفير وسائل   ستراتيجية إلحداث تغيير    الا صدد، ستكون شراآة      المشكلة؛ أفضل لمعالجة ه ذا ال  وفي ه
ول،  ع اليوروب ول الراسخة م كاإلنترب رز ذل ا أب م المتحآم رار األم ة القرصنة  ق ة لمكافح ة األهمي دة، بالغ

  .’’البحرية قبالة سواحل الصومال
ره ت   ترحيبا حارا بقرار مجلس األمن         ، روب وينرايت  ،ورحب مدير اليوروبول   ائج   ل اسي كرواعتب ة  لنت الهام
  .التي تحققت حتى اآلن
ت   سيد وينراي ال ال ي    إن ‘‘: وق ساهمة ف ى الم ريص عل ول ح ة  اليوروب ود المبذول نة  مكافلالجه ة القرص ح

دولي   ن ال دد األم زال ته ي ال ت ة الت ل . البحري ي   ويتمث سلطات ف ين وال ساعدة المحقق ي م ول ف دور اليوروب
واطني أور ون لم ديم الع ى تق ا عل رآات وب ضررين  وش ارة المت ذه الق ن ه ال م ة أعم ة قبال القرصنة البحري

  .سواحل الصومال
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م روبول واإلنتربول للكشف عن أه      القائمة بين اليو  زة  الممتامن ترتيبات التعاون    إلى أقصى حد    سنستفيد  و‘‘
  .’’ ورصد أنشطتهم،ية اإلجرامهموشبكاتمرتكبي هذه األعمال 

واد         ل الم ات وتحلي ادل المعلوم ال تب ي مج ول ف ول واليوروب ين اإلنترب اون ب ال  وأدى التع صلة بأعم المت
تناد      راد، اس ضايا واألف ن الق دد م ين ع ن صالت ب شف ع ى الك نة إل ة  القرص صمة الوراثي ل الب ى تحلي ا إل

  .وبصمات األصابع واالتصاالت الهاتفية
ة أخرى         يتعاون اإلنتربول واليوروبول أي   وفي إطار مكافحة القرصنة البحرية،       ة وإقليمي ات دولي  ضا مع هيئ

ة     درات والجريم ي بالمخ دة المعن م المتح ب األم ا مكت ة ،منه ة الدولي ة البحري ري  ، والمنظم ب البح  والمكت
  .يالدول


