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  2الصفحة 
  

  والبلدان األعضاء،بأمهية مسامهات الشركاء الدوليني وإذ تقر 

التوصــيات األخــرية بشــأن القرصــنة البحريــة والــيت تبنتهــا املــؤمترات اإلقليميــة لإلنرتبــول، وإذ تضع في اعتبارهــا 
ــــAFR/21ARC/REC-04/2011والســـيما التوصـــية رقـــم ( ، والتوصـــية 21 ) الـــيت أقرهـــا املـــؤمتر اإلقليمـــي األفريقـــي ال

  ،40 املؤمتر اإلقليمي األورويب الـ) اليت أقرها ERC-2011-REC-02( رقم

  أن مكافحة القرصنة البحرية أولوية ينبغي على مجيع البلدان األعضاء يف اإلنرتبول التصدي هلا؛تعتبر 
  البلدان األعضاء على:وتحث 

تقاســـم املعلومـــات املتعلقـــة بالقرصـــنة البحريـــة، مـــن خـــالل تعمـــيم نشـــرات اإلنرتبـــول، مـــن ضـــمن مجلـــة  .1
واعد بيانات اإلنرتبول بالبيانات، وال سيما قاعــدة البيانــات العامليــة املتعلقــة بالقرصــنة وسائل، وتزويد ق

  البحرية وقاعدة بيانات خاصة بالسفن املسروقة؛

ودعــم املنظمــة عــرب تقــدمي مســامهات ماليــة طوعيــة، وانتــداب مــوظفني متخصصــني لــدعم الفريــق املعــين  .2
 املخصص ملكافحة القرصنة البحرية؛

فني متخصصـــــني للمســـــاعدة يف حتقيقـــــات األدلـــــة اجلنائيـــــة يف مســـــارح جـــــرائم القرصـــــنة وتعيـــــني مـــــوظ .3
البحرية، وليكونوا جزءا من أفرقــة حتــرك اإلنرتبــول إزاء األحــداث املعنيــة بالقرصــنة البحريــة، وللمســاعدة 

ا.   يف تدريب البلدان األعضاء على مكافحة القرصنة البحرية وتطوير قدرا
  
  

  .اعُتمد


