بيان قطاع الصناعة البحرية
 82يونيو 8108
يرحب قطاع الصناعة البحرية من خالل ممثميو المشاركين في فعاليات المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة ،بااللتزام المتواصل
لدولة اإلمارات العربية المتحدة لمتوصل إلى حمول قصيرة ومتوسطة وطويمة األجل لمشكمة القرصنة البحرية عبر الشراكات بين
الحكومات والقطاع.
ويسر القطاع اإلشارة إلى التقدم الممموس في المجاالت التي تمت في المؤتمر األول العام الماضي ،وخاصة في مجاالت:
 .1التواجد العسكري المتزايد في البحار قبالة سواحل الصومال ،وفي خميج عدن والمحيط اليندي.
 .2التحسن في تبادل المعمومات بين القوات العسكرية والسفن التجارية.

ولكن يشير القطاع إلى قمقو العميق من التصاعد الممحوظ في وتيرة العنف الذي يتعرض لو البحارة عمى الرغم من االنخفاض
الذي شيدتو حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي المياه المجاورة ليا منذ انعقاد المؤتمر االفتتاحي في عام .2111

باإلضافة إلى ذلك ،فإن الظروف الالإنسانية التي يتم فييا احتجاز الرىائن والتي غالباً ما تستمر لفترات طويمة ال تزال تشكل
مصدر قمق بالنسبة إلينا.

ويدعو القطاع السمطات الصومالية الفيدرالية واإلقميمية إلى العمل مع مكاتب األمم المتحدة ذات الصمة ومع وكاالت المساعدة
اإلنسانية بيدف إنيا معاناة البحارة المحتجزين ،وأن يتم اتخاذ اإلج ار ات الالزمة إليقاف العنف ضد ىؤال األبريا .
ويشير القطاع إلى أنو لم يتم مؤخ اًر تسجيل أي ىجوم ناجح عمى السفن التجارية التي تحمل عمى متنيا عناصر حراسة مسمحة

يتم توظيفيا في سياق استجابة القطاع العممية وان كان بتردد لمواجية القرصنة البحرية .ولكن ىذا اإلج ار يتم في ظل عدم
الوضوح حول تحديد مسؤولية الحكومات مقارنة بمسؤولية المنظمات التجارية وذلك فيما يختص بحماية طواقم السفن واألصول،
وفي حال االشتباك مع القراصنة .كما ال يوجد أي معيار خاص أو الئحة قواعد تحدد أطر عمل الشركات األمنية الخاصة
وموظفييا العاممين عمى متن السفن.

وبنا عمى ذلك ،يدعو القطاع المجتمع الدولي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تنظيم صناعة األمن البحري من
خالل وضع معايير واضحة وثابتة لعمل الحراس األمنيين العاممين عمى متن السفن ،وتوضيح الحدود الفاصمة بين مسؤولية
القطاعين العام والخاص في ىذا السياق ،إضافة إلى وضع معايير لتنظيم عمل شركات األمن البحري والحراس .ويسر القطاع
أن يشير إلى أنو تم المضي قدماً في ىذا االتجاه من خالل وضع واصدار دليل المنظمة البحرية الدولية حول الحراسة

المسمحة.

وفي الختام ،يود قطاع الصناعة البحرية أن يعرب عن قمقو إ از التكاليف االقتصادية التي تتكبدىا الحكومات والقطاع في

تعامميا مع اآلثار المباشرة لمقرصنة ومن ضمن ذلك زيادة التواجد العسكري وتوظيف حراس أمنيين خاصين ،كما يود القطاع
أن يشير إلى أىمية العمل لمتوصل إلى حمول طويمة األمد لمشكمة القرصنة البحرية .ولذلك يدعو القطاع إلى تفعيل التعاون
بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص بيدف تحديد وتنفيذ مشروعات طويمة األمد مالئمة عمى
اليابسة وخاصة تمك المتعمقة بتنمية المجتمع واالقتصاد في الصومال بيدف معالجة جذور مشكمة القرصنة.
وسيعمل القطاع الذي يشارك ممثموه في ىذا المؤتمر اليوم بصورة فعالة مع المنظمات الحكومية ذات الصمة والشركا اآلخرين
في القطاع لدعم تحقيق ىذه األىداف.

