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 موجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧رسالة مؤرخـة        
  املمثل الدائم لنيجرييا لدى األمم املتحدة

    
أن مــن املقــرر أن يعقــد جملــس األمــن حتــت رئاســة نيجرييــا نقاشــا  بــيــشرفين إبالغكــم   

بعـــاء القرصـــنة يف خلـــيج غينيـــا، وذلـــك يـــوم األر : مفتوحـــا عـــن الـــسالم واألمـــن يف أفريقيـــا
وللمــساعدة يف توجيــه النقــاش يف هــذا املوضــوع، أعــددنا . ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ١٩

  .“القرصنة يف خليج غينيا”بعنوان مفاهيمية مذكرة 
  .وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثائق جملس األمن  

  
  أوغووجوي . أو) توقيع(

  ،ةالسفري
  ة الدائمةاملمثل
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 املوجهــة إىل األمــني ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٧مرفــق الرســالة املؤرخــة     
  العام من املمثلة الدائمة لنيجرييا لدى األمم املتحدة

  
  مذكرة مفاهيمية: القرصنة يف خليج غينيا    

  
  حملة عامة    

، حتـت رئاسـة نيجرييـا، جلـسة         ٢٠١١أكتـوبر   /سيعقد جملـس األمـن يف تـشرين األول          
صـنة يف خلـيج غينيـا،    مـع التركيـز علـى القر   “ السالم واألمـن يف أفريقيـا    ”وع  إحاطة عن موض  
  . بعد هذه اجللسةوسيتخذ قرار

فــرغم أن القرصــنة يف . ال مغــاالة أبــداً يف التــشديد علــى احلاجــة امللحــة هلــذه املناقــشة    
ــة ســواحل            ــسبة للقرصــنة قبال ــو احلــال بالن ــا ه ــشكل واســع كم ــها ب ــغ عن ــا ال ُيبلَّ ــيج غيني خل

صومال، فقـد أصـبحت سـائدة لدرجـة جتعلـها اليـوم ثانيـة املـشاكل األكثـر حتديـداً يف القـارة                 ال
وللقرصـنة يف خلـيج غينيـا أثـر سـليب عميـق علـى األمـن والتجـارة                   . األفريقية يف جمـال القرصـنة     

واألنــشطة االقتــصادية األخــرى يف بلــدان املنطقــة املطلــة علــى خلــيج غينيــا، وهــي منطقــة غنيــة 
  .ملعدنية وموارد الطاقةباملوارد ا
والركنان األساسـيان النعـدام األمـن النـاجم عـن القرصـنة مهـا انعـدام احلمايـة لألفـراد                       

ونـــاقالت الـــنفط مـــن أعمـــال العنـــف وغيـــاب إطـــار أمثـــل علـــى الـــصعيدين دون اإلقليمـــي    
  .اإلقليمي لضمان األمن البحري أو

ويف . يز املبـادرات الوطنيـة القائمـة      وقد استجابت بلدان املنطقة هلذا اخلطر املتزايد بتعز         
اآلونــة األخــرية بــدأت هــذه البلــدان أيــضاً الــدخول يف شــراكات مــن أجــل تعزيــز هنــج إقليمــي 

  . لألمن البحري، إدراكاً منها ألمهية اجلهود املشتركة
ــة شــاملة ملكافحــة القرصــنة يف        ــشكل التعــاون اإلقليمــي األســاس لعملي ــوخى أن ي ويت

 نظـراً للقيـود املتمثلـة يف نقـص القـدرات املاليـة واللوجـستية، يلـزم تـضافر                    إال أنـه  . خليج غينيـا  
  .الدعم الدويل لتعزيز املواجهة اإلقليمية املنسقة للقرصنة

  
  معلومات أساسية    

. القرصنة يف خليج غينيا ال تتزايد فحسب من حيث تواترها بل إهنا تـزداد عنفـاً أيـضاً                   
 املاضـي تقتـصر علـى الـساحل لتتجـاوز اآلن خلـيج       وقد اتسع نطـاق اهلجمـات الـيت كانـت يف       

 هجومـاً لنيجرييـا     ٢٩ سجل املكتب البحـري الـدويل        ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦ويف الفترة من    . غينيا
وقــد وثقــت فرقــة . ٢٠١١مــارس /وحــدها، وُســجِّلت مخــس هجمــات أخــرى قبــل هنايــة آذار
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حـر وهجمـات قراصـنة       حادثة سـطو يف عـرض الب       ٢٩٣العمل النيجريية املعنية باألمن البحري      
وتــشري املعلومــات الــواردة مــن . ٢٠٠٨إىل  ٢٠٠٣ يف الفتــرة مــن  وحــدهاعلــى ســفن الــصيد

مصادر خارجيـة أن هنـاك نقـصا يف اإلبـالغ عـن حـوادث مهامجـة الـسفن علـى طـول سـاحل                         
خليج غينيا ألن الكثري من مشغِّلي السفن يترددون يف تقدمي اإلبالغ بسبب الـضغوط التجاريـة            

  . من أعمال انتقاميةأو خوفاً
فاخلــسارة الــسنوية الــيت يتحملــها . وتكلــف القرصــنة االقتــصادات احملليــة مبــالغ طائلــة   

البحـري  اقتصاد املنطقة واليت تصل إىل بليوين دوالر من عائدات نفط املناطق البحريـة والـصيد     
 تـدرجيياً مـن   ال ميكن حتمله بالنسبة ملنطقـة مـا زالـت تتعـاىف      هي مثن باهظ جدا     والنقل البحري   
ــنفط .  األهليــةبورعقــود مــن احلــ  ــا يف املــستقبل   يفواالســتثمارات يف صــناعة ال  غــرب أفريقي
وبالفعــل فــإن رحبيــة أي عمليــات جديــدة للتنقيــب عــن الــنفط قبالــة ســواحل . معرضــة للخطــر

وقد تضررت أيضاً صناعة النقل البحـري       . الكامريون وغينيا االستوائية ودلتا هنر النيجر مهددة      
. بشكل كبري نتيجة الرتفاع أقساط التأمني على الـسفن الـيت تبحـر قبالـة شـواطئ خلـيج غينيـا             
  .فعلى سبيل املثال تعترب مجهورية بنن اآلن خطراً عالياً على املالحة بالنسبة لشركات التأمني

  
  ما الذي جيري عمله؟: اإلجراءات اإلقليمية    

نة املخــل باالســتقرار، سياســات حمورهــا تتبــع دول املنطقــة، إدراكــاً منــها ألثــر القرصــ   
. الدولة مثل تشديد إجراءات أمن احلدود ونشر القـوات اخلاصـة يف املنـاطق املعرضـة للقرصـنة                  

ولكن ال جيري توحيد هذه اجلهود وال توجه مباشرة ملعاجلة انعدام األمن البحـري علـى طـول                  
  .ساحل خليج غينيا

رك، بـشكل متزايـد أمهيـة اتبـاع هنـج إقليمـي       إال أن الدول املطلة على اخلليج بدأت تد       
أوسع نطاقا لألمن البحـري، إمـا عـن طريـق اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا أو جلنـة                        

ــا  ــيج غيني ــدول غــرب    / آب٢٢ويف . خل ــصادية ل أغــسطس، وجــه جملــس وزراء اجلماعــة االقت
وجـاء  . ل وشـامل  أفريقيا مفوضية اجلماعة االقتـصادية للتـصدي ملـشكلة القرصـنة بـشكل عاجـ              

هذا التوجيـه عقـب ورود شـكاوى مـن بعـض الـدول األعـضاء، مـن بينـها بـنن، مـن أن خطـر                      
  . القرصنة له آثار سلبية خطرية على اقتصادها

 دعا رئيس اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا فيكتـور           ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   
ــة       ــسقة ملكافحــة القرصــنة، تــشمل تــسيري دوريــات حبري ــة من غبيهــو إىل اختــاذ إجــراءات إقليمي

وخالل املناقشة العامة اليت دارت يف إطار دورة اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة               . مشتركة دائمة 
عدد من زعماء دول غرب أفريقيـا إىل مزيـد مـن دعـم     سبتمرب دعا   /السادسة والستني يف أيلول   

  .األمم املتحدة والدعم الدويل لكي ال تصبح املنطقة مالذاً للقراصنة
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 (-SC/10372،٢٠١١أغـسطس  / آب٣٠ة املؤرخ ـــن للصحافــس األمــان جملـي بيــوف  

AFR/2236(،  تجاريــة  اعتــرف جملــس األمــن بــاألثر املــدمر للقرصــنة علــى األمــن، واألنــشطة ال
واالقتــصادية علــى الــصعيد دون اإلقليمــي، وشــدد علــى احلاجــة إىل التنــسيق علــى الــصعيد         

إىل تقدمي الدعم الدويل للبلـدان املعنيـة، واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،                  واإلقليمي  
واجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا وغــري ذلــك مــن املنظمــات املعنيــة مــن أجــل تعزيــز   

  . املبذولة ملعاجلة هذا التهديداجلهود
وقد اختذت املنظمة البحرية لغرب ووسـط أفريقيـا خطـوات متواضـعة لرعايـة التعـاون                  

ــدعم للــدول ١٩٧٥فقــد قــدمت املنظمــة منــذ تأسيــسها يف عــام   . علــى املــستوى اإلقليمــي   ال
نئ وتنـسيق النقـل   األعضاء يف جمال اإلدارة التعاونية جلميع املسائل البحرية مبا يف ذلك أمن املوا  

ولكــن ال يـزال هنــاك بعـض الثغــرات يف مـا يتعلــق بتـدابري مكافحــة القرصـنة وجتــارة      . البحـري 
  . املخدرات وتزويد السفن بالوقود بصورة غري مشروعة

  
  اهلدف    

ستمكن هذه اإلحاطة جملس األمن مـن التعـرف بـشكل متعمـق علـى ظـاهرة القرصـنة            
وسيــستعرض اجمللــس . والتنميــة علــى الــصعيد اإلقليمــي يف خلــيج غينيــا وآثارهــا علــى الــسالم  

  . بشكل منهجي منو القرصنة وبروزها كتهديد لألمن العاملي
وهناك حاجة ملحـة إىل اسـتراتيجية إقليميـة حتظـى بـدعم دويل حمـدد اهلـدف، وتوجـه                    

يـة  مراقبة السواحل وحراسـة املنـاطق االقتـصادية اخلالـصة وإنفـاذ املعاهـدات واالتفاقيـات الدول                
ــانون البحــار     ــم املتحــدة لق ــة األم ــل اتفاقي ــى     . مث ــذه االســتراتيجية عل ــل ه ــوم مث وجيــب أن تق
وقــد وضــعت إطــار . التعــاون وتنــسيق اجلهــوديف االســتثمار املركَّــز يف اليــد العاملــة واملــوارد و

وقـد  . العمل ملكافحة القرصنة يف األساس األمـم املتحـدة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة الدوليـة               
.  اإلطـــار باالســتناد إىل قـــرارات األمــم املتحـــدة ذات الـــصلة  تنفيــذ الــة الـــصومال إىل  أدت ح

ويعتـزم األمـني العـام بالفعـل إيفـاد          . وسيكون دور األمـم املتحـدة حموريـاً لنجـاح هـذه اجلهـود             
ــة ــاين    بعث ــشرين الث ــنن يف ت ــيم إىل ب ــه     /تقي ــدعم تقدم ــة ل ــارات املمكن ــوفمرب الستكــشاف اخلي ن
  .املتحدة األمم

  :ناقشة التساؤالت التاليةاملذلك ميكن أن تتناول بالبحث ول  
كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يدعم بفعالية اجلهود اإلقليمية لضمان األمن البحـري               •  

  يف خليج غينيا، نتيجة لألنشطة غري املشروعة للقراصنة؟ 



S/2011/644  
 

11-55017 5 
 

اجلماعـة  كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يدعم بفعالية املؤسسات دون اإلقليميـة مثـل              •  
االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، وجلنــة   
خليج غينيا يف تعزيـز األمـن البحـري مـن حيـث صـلته مبنـع األعمـال غـري القانونيـة يف                        

  خليج غينيا؟ 
كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يقدم املساعدة بشكل فعال لدول خليج غينيـا هبـدف              •  

 يف املنطقــة ويف أمــاكن أخــرى، مــن أجــل ردع الــذين يرتكبــون أعمــال بنــاء القــدرات
  قرصنة وسطو مسلح ضد السفن ومكافحتهم ومنعهم واعتراضهم وتقدميهم للعدالة؟

  كيف ميكن للدول تشجيع مستويات أعلى من الدعم والتنسيق؟   •  
حــة كيــف ميكــن للمجتمــع الــدويل تعزيــز إجــراءات التنــسيق والتعــاون يف جمــال مكاف    •  

  القرصنة بني الدول واألقاليم واملنظمات والصناعة ويف كل منها؟
كيف ميكن للدول واجلهات الفاعلة األخـرى الـيت تـشارك يف رعايـة ضـحايا القرصـنة                    •  

توفري الرعاية للذين هـامجهم أو اخـتطفهم قراصـنة وألسـرهم خـالل املرحلـة الـيت تلـي                    
  تعرضهم للصدمة؟

ستعراض وحتسني املبادئ التوجيهية اليت تـضعها املنظمـة       كيف ميكن للمجتمع الدويل ا      •  
البحرية الدولية للحكومات واملالحني؟ كيف ميكن للمجتمع الدويل تشجيع االمتثـال           
ألفضل ممارسات اإلدارة يف صناعة النقل البحري وااللتزام بالتدابري الوقائيـة والدفاعيـة          

  سفن؟تدابري التهرب املستصوبة اليت ينبغي أن تتبعها ال
كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يزيد الضغوط السياسية بشكل آمن وفّعـال مـن أجـل                 •  

  تأمني إطالق سراح مجيع الرهائن الذين حيتجزهم قراصنة؟
  


	رسالة مؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة
	يشرفني إبلاغكم بأن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن تحت رئاسة نيجيريا نقاشا مفتوحا عن السلام والأمن في أفريقيا: القرصنة في خليج غينيا، وذلك يوم الأربعاء 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وللمساعدة في توجيه النقاش في هذا الموضوع، أعددنا مذكرة مفاهيمية بعنوان ”القرصنة في خليج غينيا“.
	وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) أو. جوي أوغووالسفيرة،الممثلة الدائمة
	مرفق الرسالة المؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثلة الدائمة لنيجيريا لدى الأمم المتحدة
	القرصنة في خليج غينيا: مذكرة مفاهيمية
	لمحة عامة

	سيعقد مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 2011، تحت رئاسة نيجيريا، جلسة إحاطة عن موضوع ”السلام والأمن في أفريقيا“ مع التركيز على القرصنة في خليج غينيا، وسيتخذ قرار بعد هذه الجلسة.
	لا مغالاة أبداً في التشديد على الحاجة الملحة لهذه المناقشة. فرغم أن القرصنة في خليج غينيا لا يُبلَّغ عنها بشكل واسع كما هو الحال بالنسبة للقرصنة قبالة سواحل الصومال، فقد أصبحت سائدة لدرجة تجعلها اليوم ثانية المشاكل الأكثر تحديداً في القارة الأفريقية في مجال القرصنة. وللقرصنة في خليج غينيا أثر سلبي عميق على الأمن والتجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى في بلدان المنطقة المطلة على خليج غينيا، وهي منطقة غنية بالموارد المعدنية وموارد الطاقة.
	والركنان الأساسيان لانعدام الأمن الناجم عن القرصنة هما انعدام الحماية للأفراد وناقلات النفط من أعمال العنف وغياب إطار أمثل على الصعيدين دون الإقليمي أو الإقليمي لضمان الأمن البحري.
	وقد استجابت بلدان المنطقة لهذا الخطر المتزايد بتعزيز المبادرات الوطنية القائمة. وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه البلدان أيضاً الدخول في شراكات من أجل تعزيز نهج إقليمي للأمن البحري، إدراكاً منها لأهمية الجهود المشتركة. 
	ويتوخى أن يشكل التعاون الإقليمي الأساس لعملية شاملة لمكافحة القرصنة في خليج غينيا. إلا أنه نظراً للقيود المتمثلة في نقص القدرات المالية واللوجستية، يلزم تضافر الدعم الدولي لتعزيز المواجهة الإقليمية المنسقة للقرصنة.
	معلومات أساسية

	القرصنة في خليج غينيا لا تتزايد فحسب من حيث تواترها بل إنها تزداد عنفاً أيضاً. وقد اتسع نطاق الهجمات التي كانت في الماضي تقتصر على الساحل لتتجاوز الآن خليج غينيا. وفي الفترة من 2006 إلى 2010 سجل المكتب البحري الدولي 29 هجوماً لنيجيريا وحدها، وسُجِّلت خمس هجمات أخرى قبل نهاية آذار/مارس 2011. وقد وثقت فرقة العمل النيجيرية المعنية بالأمن البحري 293 حادثة سطو في عرض البحر وهجمات قراصنة على سفن الصيد وحدها في الفترة من 2003 إلى 2008. وتشير المعلومات الواردة من مصادر خارجية أن هناك نقصا في الإبلاغ عن حوادث مهاجمة السفن على طول ساحل خليج غينيا لأن الكثير من مشغِّلي السفن يترددون في تقديم الإبلاغ بسبب الضغوط التجارية أو خوفاً من أعمال انتقامية.
	وتكلف القرصنة الاقتصادات المحلية مبالغ طائلة. فالخسارة السنوية التي يتحملها اقتصاد المنطقة والتي تصل إلى بليوني دولار من عائدات نفط المناطق البحرية والصيد البحري والنقل البحري هي ثمن باهظ جدا لا يمكن تحمله بالنسبة لمنطقة ما زالت تتعافى تدريجياً من عقود من الحروب الأهلية. والاستثمارات في صناعة النفط في غرب أفريقيا في المستقبل معرضة للخطر. وبالفعل فإن ربحية أي عمليات جديدة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل الكاميرون وغينيا الاستوائية ودلتا نهر النيجر مهددة. وقد تضررت أيضاً صناعة النقل البحري بشكل كبير نتيجة لارتفاع أقساط التأمين على السفن التي تبحر قبالة شواطئ خليج غينيا. فعلى سبيل المثال تعتبر جمهورية بنن الآن خطراً عالياً على الملاحة بالنسبة لشركات التأمين.
	الإجراءات الإقليمية: ما الذي يجري عمله؟

	تتبع دول المنطقة، إدراكاً منها لأثر القرصنة المخل بالاستقرار، سياسات محورها الدولة مثل تشديد إجراءات أمن الحدود ونشر القوات الخاصة في المناطق المعرضة للقرصنة. ولكن لا يجري توحيد هذه الجهود ولا توجه مباشرة لمعالجة انعدام الأمن البحري على طول ساحل خليج غينيا.
	إلا أن الدول المطلة على الخليج بدأت تدرك، بشكل متزايد أهمية اتباع نهج إقليمي أوسع نطاقا للأمن البحري، إما عن طريق الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو لجنة خليج غينيا. وفي 22 آب/أغسطس، وجه مجلس وزراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفوضية الجماعة الاقتصادية للتصدي لمشكلة القرصنة بشكل عاجل وشامل. وجاء هذا التوجيه عقب ورود شكاوى من بعض الدول الأعضاء، من بينها بنن، من أن خطر القرصنة له آثار سلبية خطيرة على اقتصادها. 
	وفي أيلول/سبتمبر 2011 دعا رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فيكتور غبيهو إلى اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لمكافحة القرصنة، تشمل تسيير دوريات بحرية مشتركة دائمة. وخلال المناقشة العامة التي دارت في إطار دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السادسة والستين في أيلول/سبتمبر دعا عدد من زعماء دول غرب أفريقيا إلى مزيد من دعم الأمم المتحدة والدعم الدولي لكي لا تصبح المنطقة ملاذاً للقراصنة.
	وفــي بيـان مجلــس الأمــن للصحافـــة المؤرخ 30 آب/أغسطس 2011،SC/10372-) AFR/2236)، اعترف مجلس الأمن بالأثر المدمر للقرصنة على الأمن، والأنشطة التجارية والاقتصادية على الصعيد دون الإقليمي، وشدد على الحاجة إلى التنسيق على الصعيد الإقليمي وإلى تقديم الدعم الدولي للبلدان المعنية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وغير ذلك من المنظمات المعنية من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذا التهديد.
	وقد اتخذت المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا خطوات متواضعة لرعاية التعاون على المستوى الإقليمي. فقد قدمت المنظمة منذ تأسيسها في عام 1975 الدعم للدول الأعضاء في مجال الإدارة التعاونية لجميع المسائل البحرية بما في ذلك أمن الموانئ وتنسيق النقل البحري. ولكن لا يزال هناك بعض الثغرات في ما يتعلق بتدابير مكافحة القرصنة وتجارة المخدرات وتزويد السفن بالوقود بصورة غير مشروعة. 
	الهدف

	ستمكن هذه الإحاطة مجلس الأمن من التعرف بشكل متعمق على ظاهرة القرصنة في خليج غينيا وآثارها على السلام والتنمية على الصعيد الإقليمي. وسيستعرض المجلس بشكل منهجي نمو القرصنة وبروزها كتهديد للأمن العالمي. 
	وهناك حاجة ملحة إلى استراتيجية إقليمية تحظى بدعم دولي محدد الهدف، وتوجه مراقبة السواحل وحراسة المناطق الاقتصادية الخالصة وإنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجب أن تقوم مثل هذه الاستراتيجية على الاستثمار المركَّز في اليد العاملة والموارد وفي التعاون وتنسيق الجهود. وقد وضعت إطار العمل لمكافحة القرصنة في الأساس الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية. وقد أدت حالة الصومال إلى تنفيذ الإطار بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وسيكون دور الأمم المتحدة محورياً لنجاح هذه الجهود. ويعتزم الأمين العام بالفعل إيفاد بعثة تقييم إلى بنن في تشرين الثاني/نوفمبر لاستكشاف الخيارات الممكنة لدعم تقدمه الأمم المتحدة.
	ولذلك يمكن أن تتناول بالبحث المناقشة التساؤلات التالية:
	• كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بفعالية الجهود الإقليمية لضمان الأمن البحري في خليج غينيا، نتيجة للأنشطة غير المشروعة للقراصنة؟ 
	• كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بفعالية المؤسسات دون الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ولجنة خليج غينيا في تعزيز الأمن البحري من حيث صلته بمنع الأعمال غير القانونية في خليج غينيا؟ 
	• كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة بشكل فعال لدول خليج غينيا بهدف بناء القدرات في المنطقة وفي أماكن أخرى، من أجل ردع الذين يرتكبون أعمال قرصنة وسطو مسلح ضد السفن ومكافحتهم ومنعهم واعتراضهم وتقديمهم للعدالة؟
	• كيف يمكن للدول تشجيع مستويات أعلى من الدعم والتنسيق؟ 
	• كيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز إجراءات التنسيق والتعاون في مجال مكافحة القرصنة بين الدول والأقاليم والمنظمات والصناعة وفي كل منها؟
	• كيف يمكن للدول والجهات الفاعلة الأخرى التي تشارك في رعاية ضحايا القرصنة توفير الرعاية للذين هاجمهم أو اختطفهم قراصنة ولأسرهم خلال المرحلة التي تلي تعرضهم للصدمة؟
	• كيف يمكن للمجتمع الدولي استعراض وتحسين المبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية للحكومات والملاحين؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي تشجيع الامتثال لأفضل ممارسات الإدارة في صناعة النقل البحري والالتزام بالتدابير الوقائية والدفاعية تدابير التهرب المستصوبة التي ينبغي أن تتبعها السفن؟
	• كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يزيد الضغوط السياسية بشكل آمن وفعّال من أجل تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين يحتجزهم قراصنة؟

