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 :أوال. السياق

القاري أو اإلقميمي أو الوطني المستوى دركت حكومات البمدان األفريقية سواء عمى أ .1
لتنمية االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا. وىي معبأة أىمية البحار والمحيطات في ا

ة االقتصاد البحري األفريقي وبالتالي فيي عازمة عمى شن مكافحة بشكل كامل لتنمي
مثمما تؤكده  ،غير مسبوقة ضد ىذه اآلفة المثيرة لمقمق والمتمثمة في القرصنة البحرية

خرىا قمة رؤساء دول آ، ذا الغرضليستراتيجيات والمبادرات المتخذة إلجميع ا
المجموعة االقتصادية لدول و المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، وحكومات 

 حول السالمة واألمن البحري في خميج غينيا غرب أفريقيا، ولجنة خميج غينيا
 السموك مدونة قواعدمع المذكرة و  ،2013يونيو  25إلى  24ياوندي من المنعقدة في 

 2050 ستراتيجية األفريقية المتكاممة حول البحار والمحيطمتإل؛ واالصادرتين عنيا
 قميمإل المتكاممة البحرية جيةتيستراإلعمل تفعيميا؛ وا وخطة 2014المعتمدة في يناير 

؛ 2014مارس  30المعتمدة في  مجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقياال
مارس  17في  تمدة عستراتيجية البحرية لممجمس األوروبي حول خميج غينيا المإلاو 

ستراتيجيات البحرية إلوكذلك استراتيجية البحرية لممنظمة البحرية الدولية إلوا ؛2014
 التي تمت مراجعتيا أو صياغتيا منذ بضعة شيور.و الوطنية لعدة دول 

 

 :مبرراتالو ثانيا.  تحليل الوضع 

تعالج سوى ميناء رئيسيا ال  90كمم من السواحل، و 30 725حوالي بأفريقيا  متعتت  .2
ن كان النقل البحري يمثل حوالى و من المالحة العالمية، حتى  فقط 6%  من %92ا 

لى القارة األفريقية. ويوجد في أفريقيا أيضا عدد كبير من مجارى ال الشحن من وا 
من التجارة الخارجية  %92يمثل النقل البحري حوالي و الصالحة لممالحة  المائية

  األفريقية.
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بموادىا األولية  غنيةمفروض أن تفتخر القارة األفريقية، المن ال كان في حين .3
، قطع الطريقبنمو اقتصادي ال يستيان بو، إال أن القرصنة البحرية و و وبنشاطيا، 

تيديدا مثيرا لمقمق ضد الوسيمة الرئيسية  نتشكال اال زالتآلفة واحدة، وىما وجيان 
 لمتدفقات االقتصادية األفريقية.

ن لم تكن لديو ىناك بمد واحد ليس .4 عمى بدرجة كبيرة واجية بحرية، ال يعتمد ، حتى وا 
تصل و  بل وخاصة عمى المبادالت فيما بين القارات. المبادالت البحرية اإلقميمية

من % 70أحيانا إلىنسبة حصة االقتصاد البحري في االقتصاد العام لمدول الساحمية 
تعتمد الدول غير الساحمية ينما ب، ضريبيةالموارد ال 3/4و الناتج المحمي اإلجمالي

 لمحيطات.طمة عمى االتدفقات التجارية البحرية العابرة بالدول الم ستراتيجيا عمىإ
بالطاقة والمواد البمدان الصناعية فضال عن ذلك، يسمك جزء ىام من عمميات تزويد 

  عبر منيا.يمن خالل المياه األفريقية أو  األولية

كبير ومتواصل إذ يضر بشكل  مدىش، بالمعنى الكامل،يدل ىذا عمى أثر القرصنة ال .5
 .ةالبحري يةالقتصاديذه الركيزة اب

أطمق ، حيث 2011يذه اآلفة، مثل بنين في صيف لبعض البمدان ضحية وقعت  .6
لى ردة الفعل، السيما من إني يايي صرخة إنذار دفعت بالمجتمع الدولي و الرئيس ب

بشأن أعمال القرصنة والسطو  2039و  2018 اعتماد القرارين اأُلَمميَّين رقم خالل
 اليوم بترشيدعديدة تقوم بمدان و المسمح التي تستيدف السفن في خميج غينيا.

المحكمة، وتطوير الموانئ، والبنية التحتية  اقتصادىا البحري من خالل ضرائب
 مع المبادالت البحرية في الداخل، وتأىيل األساطيل التابعة كيفةالم ستراتيجيةإلا

تعتبر و  وىو أمر حيوى ولكنو ال يزال ىشا. لمدولة التي تضمن األمن البحري.
العصابات ظمت طالما  القرصنة البحرية نقطة الضعف الحقيقية لمستقبل اقتصاداتنا

 اآلخرون. ومستمر بما يبنيو قادرة عمى إلحاق الضرر بشكل كبير
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ث تشكل البحار مصدرا حي ،من ناحية أخرى، فإن اقتصادات سكان البمدان الساحمية .7
والصيد البحري غير القانوني والتموث  انعدام األمنتتأثر كثيرا من  تقميديا لمعيش،

ىؤالء السكان بالذات الذين أفقرتيم و  الناتج عن استغالل الموارد النفطية ونقميا.
نفس ىذه  ، نظرا لظروفيم الصعبة،يمارسونيتكفمون بأفراد ُأسرىم، قد  نالظروف والذي

منح ينبغى وعميو،  إلطعام عائالتيم.، مثل القرصنة البحرية، الشرعيةعمال غير األ
 . ولوية ليؤالء السكانأاىتمام ذى 

، إذ أن بعض الدول إن اعتبار ىذه الظاىرة مسألة تم التحكم فييا نوعا ما، أمر وىمي .8
ضحية أول وقعت عن ىذه الممارسات، ى أفي منباألمس التي كانت تعتبر نفسيا 

التي تعود إّما إلى طريقة عمل العصابات  عمال اإلجرامية لمقرصنة البحريةاأل
ّما إلى  اإلحصائيات أن الوضع  ينبتُ و  .فييا أول الشبكات اإلجراميةظيور المنظمة وا 

لكن، من يعرف و ، ويثير القمق في الغرب والوسط. يبعث عمى االطمئنان في الشرق
 أي البمدان ستفمت من ىذه األعمال؟

 ن دائم؟األرقام القميمة ىو مؤشر عمى تحسعتقد أن تحسين بعض من ي .9

والمجتمع الدولي بكاممو يولون من البدييي أن جميع الدول والمنظمات اإلقميمية  .10
مبادرة اُتخذت في مجال األمن  كم من القتصاد البحري األفريقي.ل اىتماما خاصا
 ستمرار في جرائميم. حتى بدا أنو من المستحيل لمقراصنة اال البحري األفريقي

ومع ذلك، ىل األثر اليوم بارز لمعيان؟ كم من قرار وكم من إجراء تم اتخاذه عمى  .11
تم تجسيده اليوم في أعمال  ، قدالدول والمجموعات اإلقميمية والدوليةأعمى مستويات 

وفي حين شرعت عدة بمدان في فرض الضرائب عمى  ؟فعالةممموسة ومطابقة و 
من فعال لتحسين األ اموتم استخد البحرية، ما ىو التمويل الذى لمبادالت التجاريةا

، نو يجب منح الوقت الكافي لتنفيذ اإلجراءات المتخذةأنحن متفقون عمى البحري؟ 
وضع نو يتعين االستمرار في بذل الجيود و أغير نا في ظروف صعبة. الذي يتم أحيا
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ي، من بين من البحر لألواألشكال الخطيرة األخرى  مكافحة القرصنة البحريةمسألة 
 .أولويات أجندة اجتماعاتنا

ال يمكن تحقيق الفعالية دون التنسيق الحقيقي بين الدول والمنظمات اإلقميمية وكذلك  .12
ن مماطالتنا و و إن الجريمة تستغل الثغرات والتناقضات. فالمجتمع الدولي.  اختالف ا 

 أرضية خصبة النعدام األمن البحري.كميا الدولي،  لمدعمرديء والتنسيق ال آرائنا 
، وتطوير وتقاسم ليذه اآلفة بالتأىيل والتدريب والتحضير لمتصدي يتعمق األمرو 

طار االختصاصات القانونية المتعمقة الوسائل المخصصة ليذا الغرض، وتحسين إ
يمية، والنيوض واإلقم وتعزيز وتجسيد االتفاقات واالتفاقيات الدولية ،بالمجال البحري

المتناسب لالستفادة من الدعم الحقيقي و  .المتبادل باليياكل الوطنية واإلقميمية لمتنسيق
استدعاء مقدمي الخدمات الدوليين، الذين اختمفت الممح احتياجاتنا، أصبح من  مع

يجب أن تسمح من ناحية أخرى، و  ، إلى االجتماع إلى طاولة واحدة.اليوم وجياتيم
من أجل التحكم في المسائل البحرية،  ديدة التي نحن بصدد تطويرىاالمؤىالت الج

 من خالل إنشاء مراكز االمتيازفي ىذا المجال السيما ببروز فكر أفريقي جديد 
 ،واألعماليات التوج وتحدد التي تجمع الطاقات وتستثير األفكار ،المخصصة لذلك

الحتياجات والتقاليد الخاصة لتحديد ىوية بحرية أفريقية تستجيب  بشكل يتم من خاللو
 بقارتنا.

القرصنة البحرية ال يتم الفوز بيا في المعركة ضد أن بفي الختام، يجدر التذكير  .13
في ىذا الصدد، تعتبر اإلجراءات الردعية التي تم اتخاذىا و  .رضاألعمى البحار بل 

يف العصابات اإلجرامية وقدرتيا عمى التكغير متماشية مع سرعة رد الفعل لدى 
التي دفعت بعض وعميو، يتمثل المحور األول في معالجة المسائل الجوىرية  والتوقع.

ويتمثل المحور الثاني في محاربة االقتصاد المتوازي ذي الصمة  السكان إلى الجريمة.
جات النفطية المسروقة وبيعيا، وغسل األموال تخزين المنتحيث أن  بالقرصنة

ال تتم تسويتيا إلشكالية واحدة مختمفة وجو أة، ىي المحصل عمييا بطريقة غير قانوني
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دارات والمنظمات الدولية إال من خالل التنسيق الفعال والمستمر لألقسام والقوى واإل
، لمعمل سويا لكسر ىذا النموذج المتخصصة والدول والمجموعات اإلقميمية

 ة مسألةأما المحور الثالث، فيتمثل في معالجاالقتصادي المزدىر بشكل فاضح. 
ال تسمح أولويات الحاضر بتفشي أشكال  حتى البحري كمسألة شاممة انعدام األمن

  .نظارأخرى لمجريمة بعيدا عن األ

غير الشرعي إن السواحل األفريقية فعال ىي ضحية القرصنة غير أن الصيد البحري  .14
مثيرة لمقمق، في حين أن ىو وحش بحري آخر ذو انعكاسات اقتصادية واجتماعية 

زعزعة بعض حد التجار الدولي بالمخدرات لم يغادر مياىنا أبدا إذ وصل أحيانا إلى ا
 رىابيين. بالخطر األعظم المتمثل في التقرب بين المافيا واإلالدول. ونذكِّر ىنا أيضا 

 :ثالثا.  األهداف

جميورية توجو إلى التوصل إلى عقد مؤتمر حول ىذه المقترح من  يرمي ىذا البند .15
 المسألة.

 المتوقع اليدف العام لممؤتمرأ(  

يرمي اليدف العام لممؤتمر إلى اجتماع حكومات الدول األعضاء )الوزارات،  .16
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية،  ،نشطة البحرية(اإلدارات، المؤسسات المعنية باأل

 في المسائل البحرية والمسائل ذات الصمة فريقية المتخصصةوالييئات والمنظمات األ
المسائل البحرية والمسائل ذات الصمة، والمنظمات غير بوالمنظمات الدولية المعنية  ،

من المفروض أن يسمح المؤتمر لجميع ىذه و ن. يوالشركاء اإلنمائي ،الحكومية
حول ىذه اآلفة المتمثمة في القرصنة البحرية وكذلك معا األطراف المعنية بالتفكير 
في البحار وأسبابيا العميقة، وبحث سبل ووسائل المرتكبة  جميع األعمال اإلجرامية

 وضع حد ليا بشكل نيائي.

  األىداف الخاصة لممؤتمرب(     



EX.CL/862 (XXV) ADD.6 

Page 6 

 
 

 إجراءات فعالة وممموسة لمكافحة القرصنة واألعمال اإلجرامية األخرى تخاذا (1)
 من والسالمةفي البحار، مثل السطو المسمح في البحار بيدف ضمان األ

 ية؛لممالحة البحرية الدول

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز التعاون السيما في مجال تبادل المعمومات،  (2)
ر اأو األعمال اإلجرامية األخرى في البح كبي أعمال القرصنةتومتابعة مر 

، طبقا لمقانون كذلك األشخاص الذين يساعدون عمى تمويل مثل ىذه األعمالو 
  الدولي المعمول بو؛

 ت وبناء القدرات البحرية لمبمداناء في مكافحة ىذه اآلفاتعزيز مساعدة الشرك (3)
  األفريقية؛

الشاحنين األفريقيين وجميع أصحاب المصمحة الدوليين  مصالح تعزيز حماية (4)
 في قطاع البحرية؛

العابر والنقل  البينيةالتجارة األفريقية  مجال فريقيا فيأل التنافسية قدرةالزيادة  (5)
 ساحمية؛نحو البمدان غير ال

  التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.ب ما يتعمقفيتحسين القطاع البحري  (6)

 :سادسا.  الخاتمة

المنعقدة في مقره في  2014، خالل قمة يناير آنفا كما ذكر، فريقياعتمد االتحاد األ .17
 ،2050ستراتيجية األفريقية المتكاممة الخاصة بالبحار والمحيطات إلا أديس أبابا،

قميمية وحتى دولية إعمل تفعيميا. كما تم اعتماد عدة  وخطة ستراتيجيات وطنية وا 
 . ييناألمن والسالمة البحرييركز عمى منيا ما و الماضية  شيرخالل األ

بحارىا  يدل عقد مثل ىذا المؤتمر عمى أن أفريقيا عازمة عمى حماية وتأمين .18
قتصادية اليائمة التي الانيات اإلمكا ومحيطاتيا حتى يستفيد سكانيا بشكل كامل من

الخاصة بالبحار والمحيطات  ستراتيجيتناإبداية تنفيذ  ،الطبعيشكل ىذا، بتزخر بيا. و 
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المتضمنة في  لتنسيق مختمف الحمول ، دون شك، فرصةتيحيكما  2050
من وسالمة سقة وقوية من أجل إحالل أالمختمفة لمكافحة مشتركة ومت ستراتيجياتإلا

 اإلنسانية جمعاء. لمقارة لصالح تنمية االقتصاد البحرى لمقارة و  الفضاء البحري

 طمب توجو من جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي دعم ىذا االقتراح. ، تلذلك .19

- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2014

Maritime piracy  (Item proposed by the

Republic of Togo

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4561

Downloaded from African Union Common Repository


