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  )٢٠١١ (١٩٧٦القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٥١٢الــ ــسان ١١ املعقــ  /نيــ

  ٢٠١١ أبريل
    

  ،جملس األمنإن   
 ١٩١٨ اناحلالــة يف الــصومال، وال ســيما القــرار بــشأن  إىل قراراتــه الــسابقة إذ يــشري  

  ،)٢٠١٠ (١٩٥٠ و) ٢٠١٠(
ل القرصــنة والــسطو املــسلح إزاء مــا تــشكله أعمــا شــديد وإذ ال يــزال يــساوره قلــق  

ــدول األخــرى   متزايــدن هتديــد مــضــد الــسفن يف البحــر متــارس  الــيت ــة يف الــصومال وال  للحال
 ولــسالمة البحــارة وغريهــم املنطقــة، وللمالحــة الدوليــة وســالمة الطــرق البحريــة التجاريــة، يف
راصـنة   الق مـن جانـب   إزاء ازديـاد مـستوى العنـف        إذ يساوره أيضا قلـق بـالغ         و األشخاص، من

  السطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال،أعمال  يف الضالعنيواألشخاص 
 القراصـنة الـذين ينـشطون    أيـدي ممارسة احتجاز الرهـائن علـى       تنامي   دين بشدة يوإذ    

الـيت يواجههـا    إزاء الظـروف الالإنـسانية     وإذ يعرب عن قلقه الشديد    قبالة سواحل الصومال،    
يطالــب إذ وعلــى أســرهم، الــذي يتركــه ذلــك سليب الــثــر ألا منــه لوإدراكــ يف األســر، الرهــائن

 أمهيـة التعـاون بـني الـدول األعـضاء بـشأن            إىل يـشري وإذ  إلفراج الفوري عن مجيـع الرهـائن،        با
  الرهائن،أخذ مسألة 

 على أمهية إجياد حل شامل ملشكلة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة        وإذ يشدد   
  سواحل الصومال،

ــدوإذ ي   ــاء  ؤك ــات ضــرورة بن ــستدام   إمكان ــصادي امل ــو االقت ــق النم ــصومال  يف حتقي  ال
بـصورة  ا يـسهم يف القـضاء   مبـ  الفقـر،   فيهـا كوسيلة ملعاجلة األسباب الكامنة وراء القرصـنة، مبـا          
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األنـشطة  علـى   القرصنة والسطو املـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل الـصومال و             أعمال   ة على دائم
  ،غري املشروعة املرتبطة هبا

احترامــه لــسيادة الــصومال وســالمته اإلقليميــة واســتقالله الــسياسي   يعيــد تأكيــد وإذ   
يتـصل مبـوارده الطبيعيـة       لقـانون الـدويل فيمـا     ا ل ذلك مـا لـه مـن حقـوق وفقـ          ويشمل  ووحدته،  

، وفقــا للقــانون القيــام إىل أمهيــة وإذ يــشري ، مبــا فيهــا مــصائد األمســاك، قبالــة ســواحلهالواقعــة 
، مبـا يف ذلـك      ة غـري مـشروع    والـتخلص مـن النفايـات بـصورة       لصيد غري املشروع    امبنع  الدويل،  

 املتعلقـة بأعمـال   دعـاءات   اليف ا  علـى ضـرورة التحقيـق        وإذ يـشدد  املواد الـسامة،    التخلص من   
 النفايات بصورة غري مشروعة،من لصيد غري املشروع والتخلص ا

املتعلقـــة دعـــاءات  لال يف الوقـــت نفـــسه إزاء اســـتخدام القراصـــنةوإذ يــساوره القلـــق   
ــصيد غــري املــشروع  ب ــتخلص مــن ال ــر    وال ــة لتربي ــصومالية يف حماول ــاه ال ــسامة يف املي  النفايــات ال

  ، اإلجرامية أنشطتهم
املتحـدة    أن القـانون الـدويل، علـى النحـو الـذي جتـسده اتفاقيـة األمـم        يعيد تأكيدوإذ    

ســيما املــواد  ، وال)“فاقيــةاالت” (١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠لقــانون البحــار املؤرخــة  
علــى مكافحــة القرصــنة   الــذي ينطبــق   منــها، حيــدد اإلطــار القــانوين    ١٠٥ و ١٠١ و ١٠٠

  والسطو املسلح يف البحر، فضال عن األنشطة البحرية األخرى،
ــذا القــرار ال   ك تأكيــدكــذلعيــد وإذ ي   ــا يتعلــق باحلالــة     أن أحكــام ه تنطبــق إال فيم

ــدو    يف ــوق ال ــصومال، وال متــس حق ــررة مبوجــب     ال ــسؤولياهتا املق ــا أو م ــضاء والتزاماهت ل األع
  القانون الدويل،

واملنظمات اإلقليمية القادرة على املـشاركة يف جهـود         لدول  ل وإذ يكرر تأكيد دعوته     
مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الـصومال، علـى وجـه اخلـصوص، أن                 

ــساق مــع القــ    ــشارك يف تلــك اجلهــود يف ات ــدويل الواجــب  ) ٢٠١٠ (١٩٥٠رار ت ــانون ال والق
ــشر      ــسان، وذلــك بن ــانون حقــوق اإلن ــشمل ق ــا ي ــق، مب ــة وأســلحة وطــائرات   التطبي ســفن حبري

عـــسكرية، واحتجـــاز الـــزوارق والـــسفن واألســـلحة ومـــا يتـــصل هبـــا مـــن املعـــدات األخـــرى  
ال املــستخدمة أو الــيت يوجــد أســاس معقــول لالشــتباه يف أهنــا سُتــستخدم يف ارتكــاب أعمــ         

  القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال، والتصرف فيها،
 على أمهية تعزيز العمل اجلاري ملعاجلة املشاكل النامجة عـن حمدوديـة قـدرة               وإذ يشدد   

هم فـي  القراصـنة املـشتبه   علـى حماكمـة  خـرى يف املنطقـة   األدول الـ النظام القضائي يف الصومال و    
  على حنو فعال،
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ــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     وإذ يالحــظ    مــع التقــدير املــساعدة الــيت يقــدمها حالي
احنة، بالتنـسيق مـع فريـق االتـصال      املهات  اجلدولية و النظمات  غريه من امل  باملخدرات واجلرمية و  

القرصنة قبالة سواحل الـصومال، لتعزيـز قـدرة الـنظم القـضائية ونظـم الـسجون                 كافحة  املعين مب 
 القراصــنة املــشتبه فــيهم اكمــةحمعلــى شيل ودول أخــرى يف املنطقــة يف الــصومال وكينيــا وسيــ

  ، التطبيق الواجبلقانون الدويل حلقوق اإلنساناوسجن املدانني منهم، مبا يتسق و
 اكمـة رمي القرصـنة وتيـسري حم  من أجـل جتـ    بالدول اليت عدلت قوانينها احمللية       يشيدوإذ    

  ذلـك  يف  مبـا  ،رياسالـ ا يتـسق والقـانون الـدويل        القراصنة املشتبه فيهم يف حماكمهـا الوطنيـة، مبـ         
  الصدد،  على ضرورة أن تواصل الدول جهودها يف هذاوإذ يشددقانون حقوق اإلنسان، 

ختلــو عــدد مــن الــدول يف  ة احملليــنيانو أن القــيالحـظ مــع القلــق يف الوقــت نفــسه إذ و  
عالــة للقراصــنة  جنائيــة فإلقامــة حماكمــات  أو أحكــام إجرائيــة  /أحكــام جتــرم القرصــنة و   مــن

  فيهم، املشتبه
ــراج عــــن إزاء االضــــطرار إىل قلــــق ال عــــن عــــرب كــــذلكيوإذ    ــبري اإلفــ عــــدد كــ

تأكيـد   عيـد يوإذ  القرصنة دون مثوهلم أمـام العدالـة،         أعمال   ماألشخاص املشتبه يف ارتكاهب    من
البحــر قبالــة   أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يفأن عــدم حماكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن

 وقـد عقـد العـزم      ،اجملتمع الدويل ملكافحة القرصنة   اليت يبذهلا   هود  اجلحل الصومال يقوض    سوا
   القراصنة،حماسبةلضمان الالزمة الظروف على هتيئة 
طـــوات احلامســـة لتعزيـــز جهـــود  مزيـــد مـــن اخلاختـــاذإىل  امللحـــةباحلاجـــة  وإذ يـــسلّم  
  القرصنة، مكافحة
املتـصلة  املـسائل القانونيـة     ب املعينمني العام   مستشار اخلاص لأل  لل عن امتنانه    وإذ يعرب   

 استكــشاف حلــول  جلهــوده يف ســبيلغ،الــسيد جــاك النــ، احل الــصومالوالقرصــنة قبالــة ســب
ــدة ل ــصدي جدي ــة   لت ــر فعالي ــى حنــو أكث ــة ســاحل     لعل ــسلح يف البحــر قبال ــسطو امل لقرصــنة وال

،  منــهمجن املــدانني القراصــنة املــشتبه فــيهم، وســ زيــادة فاعليــة حماكمــة شملا يــممــالــصومال، 
ــدير ي إذو ــع التقــ ــظ مــ ــات  الحــ ــتنتاجات واملقترحــ ــضمنها  االســ ــيت تــ ــرهالــ ــوع تقريــ   املرفــ
  ،S/2011/30األمن الوارد يف مرفق الوثيقة  جملس إىل

تـؤدي  حوادث القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الـصومال   أن وإذ يقرر   
م واألمـــن الـــدوليني لـــسالخطـــراً يهـــدد اكل  يف الـــصومال الـــيت ال تـــزال تـــشاحلالـــةتفـــاقم إىل 
  املنطقة، يف
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 املتـصلة املـسائل القانونيـة     ب املعـين  بتقرير املستشار اخلاص لألمني العـام        رحبي  - ١  
  بالقرصنة قبالة سواحل الصومال؛

استمرار حالة عدم االستقرار يف الصومال هو واحد مـن األسـباب             بأن   ميسلّ  - ٢  
يسهم يف مشكلة القرصنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة             أنه   و ،الكامنة وراء مشكلة القرصنة   

  اسـتجابة شـاملة مــن جانـب اجملتمـع الــدويل    ضـرورة وجــود  علـى  شدديــوسـواحل الـصومال،   
  ؛وراءهاالكامنة واألسباب ملعاجلة القرصنة 

   بالدول أن تتعاون، عند االقتضاء، بشأن مسألة أخذ الرهائن؛يهيب  - ٣  
األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة،   مكتـــبول،  الـــدوإىل يطلـــب  - ٤  

ــصومال      ــسياسي لل ــم املتحــدة ال ــائي، ومكتــب األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  واملنظمــات ،وبرن
 مساعدة احلكومة االحتادية االنتقالية والسلطات اإلقليمية يف الصومال يف إقامة نظـام             اإلقليمية،
رة الـشرطة يف املنـاطق الـيت ينعـدم فيهـا القـانون              سـيط بـسط   سيادة القانون و  فرض  ، و للحوكمة

احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      أيـضا إىل    طلـب   يو،  القرصـنة باألنشطة الربيـة املتـصلة      حيث جتري   
  سلطات اإلقليمية زيادة جهودها يف هذا الصدد؛والالصومال  يف

 دعـــم النمـــو االقتـــصادي املـــستدامواملنظمـــات اإلقليميـــة  إىل الـــدول يطلـــب  - ٥  
 القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة            ة علـى  دائمـ بصورة  ا يسهم يف القضاء     مبالصومال   يف

ــذلك،         ــصلة ب ــة األخــرى املت ــشطة غــري القانوني ــضال عــن األن ــصومال، ف وال ســيما ســواحل ال
   القرصنة يف الصومال؛بشأناجملاالت ذات األولوية اليت أوصى هبا مؤمتر اسطنبول  يف

نظمــات اإلقليميــة إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم واملــساعدة إىل  الــدول وامل يــدعو  - ٦  
 الوطنيـة وفقـا    املـوانئ د األمسـاك وأنـشطة  ئ تطـوير مـصا  من أجل جهود  ما يبذله من  الصومال في 

ــة،   ــخلطــة العمــل اإلقليمي ــة ترســيم حــدود   دشدوي ــاطق يف هــذا الــصدد علــى أمهي ــة املن  البحري
  يف أقرب وقت ممكن؛ التفاقيةللصومال وفقا ل

ــ  - ٧   منطــوق  مــن ٢الفقــرة إىل  مــن الديباجــة أعــاله و ٧  و٦الفقــرتني إىل  شريي
ــرا    طلــبيو، )٢٠١٠ (١٩٥٠القــرار   إىل األمــني العــام أن يقــدم يف غــضون ســتة أشــهر تقري

الـصيد غـري املـشروع      االدعـاءات املتعلقـة ب     نمحايـة املـوارد الطبيعيـة وامليـاه الـصومالية، وعـ            نع
املـواد الـسامة، قبالـة      الـتخلص مـن     ، مبـا يف ذلـك       ة غـري مـشروع    النفايات بـصورة   والتخلص من 

ــيت أجر     ــار الدراســات ال ــصومال، مــع األخــذ يف االعتب ــاســواحل ال ــامج  اه ــشأن برن  يف هــذا ال
عـرب عـن اسـتعداده      ياملختصة األخرى، و    واملنظمات غريه من الوكاالت  املتحدة للبيئة و   األمم

  إلبقاء املسألة قيد االستعراض؛



S/RES/1976 (2011)  
 

11-29542 5 
 

 علـى أن تنظـر   ، منفـردة أو يف إطـار املنظمـات الدوليـة املختـصة            ،دول الـ  ثحي  - ٨  
الـصيد غــري املـشروع والــتخلص مـن النفايــات بــصورة     ادعــاءاتق يف يـ تحقيف البـشكل إجيــايب  

هـذه اجلـرائم عنـدما      املقاضـاة عـن     هبدف  مشروعة، مبا يف ذلك التخلص من املواد السامة،          غري
  هتا؛ان لواليويرتكبها أشخاص خاضع

 بالـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة الـــيت تتعـــاون مـــع احلكومـــة االحتاديـــة هيـــبي  - ٩  
زيادة التنسيق فيما بينـها علـى       أن تواصل   االنتقالية يف مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال        

، مبا يف ذلـك مـن خـالل فريـق االتـصال             يها والرد عل  هاومنع حنو فعال لردع هجمات القراصنة    
  نة قبالة سواحل الصومال؛القرصكافحة املعين مب

 الـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة الـــيت تتعـــاون مـــع احلكومـــة االحتاديـــة شجعيـــ  - ١٠  
، ال سـيما مـن خـالل دعـم           فيـه   خفر السواحل  ة الصومال يف تعزيز قدر    على مساعدة االنتقالية  

ذا  الـسلطات اإلقليميـة الـصومالية يف هـ         مـع  ا وزيـادة تعاوهنـ    قدرات مراقبـة الـسواحل مـن الـرب،        
جلنـة اجمللـس املنـشأة عمـال     مـن  املوافقـة الالزمـة     احلـصول علـى     الصدد، حسب االقتـضاء، بعـد       

  ؛)٢٠٠٩ (١٩٠٧ و )١٩٩٢ (٧٥١ ينبالقرار
، واملنظمة البحريـة الدوليـة،      األمم املتحدة  الدول، واملنظمات اإلقليمية، و    يدعو  - ١١  

املـايل الـالزم لتنفيـذ مدونـة جيبـويت          والشركاء اآلخرين املالئمني، إىل تقـدمي كـل الـدعم الـتقين و            
األفريقــي نــوب اجلالــسلوك، وخطــة العمــل اإلقليميــة لألمــن البحــري يف شــرق أفريقيــا و لقواعــد 

تقريـر  ، و ٢٠١٠أكتـوبر   /وزراء يف موريشيوس يف تشرين األول     عليها ال  اتفق   اليت ياهلنداحمليط  و
ين مبكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل     فريق االتـصال املعـ   يف املنطقة الذي وضعه حتياجات  التقييم ا 

كافحـة  ملإرادة سياسـية    مـن    دول املنطقة يف هذه الوثـائق        ه عن مبا أعربت  مع االعتراف ،  الصومال
  القرصنة بكل الوسائل املمكنة، مبا يف ذلك من خالل احملاكمة والسجن؛

حريـة  اجلهود اليت تبذهلا صناعة النقل البحري، بالتعاون مـع املنظمـة الب        ب يشيد  - ١٢  
 ونـشر نـسخة   وضع، يف وفريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال      الدولية  

حبـر  يف منطقـة  أفـضل املمارسـات اإلداريـة لـردع القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال و               حمدثة من   
تطبيــق أفــضل املمارســات بصــناعة النقــل البحــري قيــام  لالبالغــة علــى األمهيــة شددويــ ،العــرب

  ؛أفضل املمارسات اإلداريةا يف املوصى هب
جتــرمي القرصــنة مبوجــب علــى  مجيــع الــدول، مبــا يف ذلــك دول املنطقــة، حيــث  - ١٣  

ــيانوق ــها الداخلي ــد ، ةن ــة جتــرمي التحــريض مــع التأكي ارتكــاب أعمــال القرصــنة   علــى  علــى أمهي
  ؛ة ارتكاهباوحماولالرتكاهبا  والتآمر هاوتيسري
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 ويف هـذا الـصدد،      ،ضع للواليـة القـضائية العامليـة       بأن القرصنة جرمية ختـ     ميسلّ  - ١٤  
ــهي ــنة  الـــدول إىل النظـــر بعـــني القبـــول يف مالحقـــة  كـــرر دعوتـ الـــذين فـــيهم املـــشتبه القراصـ

 مـع القـانون الـدويل حلقـوق         متاشيا،   منهم  املدانني جناحل الصومال، وس  وقبالة س توقيفهم   يتم
  ؛ الواجب التطبيقاإلنسان
 بتمويــل  بــصورة غــري مــشروعة  يقومــون مــع مــن  تحقيــقال ضــرورة يؤكــد  - ١٥  

االســتفادة منــها  أو هــاتنظيمهلــا أو تخطــيط أو الهجمــات القراصــنة قبالــة ســواحل الــصومال،  
أن األفـراد والكيانـات الـذين حيرضـون علـى      بـ  وحماكمتـهم، مـع التـسليم   بصورة غري مشروعة،    

 يف أعمـال القرصـنة      ضـالعني هـم أنفـسهم     يكونـون   عمـدا   أو تيـسريها    أعمال القرصنة   ارتكاب  
 عــن اعتزامــه أن يبقــي قيــد االســتعراض  ويعــرب ، القــانون الــدويلمبوجــبعلــى النحــو احملــدد 

 معــايري انطبقــت علــيهمإمكانيــة تطبيــق عقوبــات موجهــة ضــد هــؤالء األفــراد والكيانــات إذا    
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار  من ٨ احملددة يف الفقرة  يف القوائماإلدراج
ومكتــب األمــم فــردة أو بالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة،   الــدول، مندعويــ  - ١٦  

دراسـة  إىل  ،  )اإلنتربـول (املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         واملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،     
 يف البحـر للتأكـد مـن أن قوانينـها            فيهم  القراصنة املشتبه  املتعلقة باحتجاز أطرها القانونية احمللية    

،  الواجــب التطبيــق حلقــوق اإلنــسان  تفــق مــع القــانون الــدويل   تة،  إجــراءات معقولــ تتــضمن
ى األدلـة الـيت ميكـن اسـتخدامها          الدول إىل دراسة اإلجـراءات احملليـة للحفـاظ علـ           أيضا دعويو
فريــق االتــصال املعــين  شجعيــو هــذه األدلــة، يــةقبولمضــمان مــن أجــل اإلجــراءات اجلنائيــة  يف

  ملسامهة يف هذا العمل؛لى امبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال ع
 واملنظمـات اإلقليميـة، منفـردة أو بالتعـاون مـع جهـات              ، الدول كذلك دعوي  - ١٧  
مـساعدة الـصومال    إىل  واإلنتربـول،   مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          من بينها   

ة، مبـا يف ذلـك     إنفـاذ القـانون ملكافحـة القرصـن       قدراهتا يف جمال    وغريه من دول املنطقة يف تعزيز       
لتحريـات املاليـة وتعزيـز قـدرات الطـب      لتنفيذ قوانني مكافحة غسل األموال وإنـشاء وحـدات    

ــةالـــشرعي، كـــأدوات  ــنة، الـــضالعة الـــشبكات اإلجراميـــة الدوليـــة  ملكافحـ  يف أعمـــال القرصـ
  بــصورة غــري مــشروعةيقومــون مــع مــنيف هــذا الــسياق علــى ضــرورة دعــم التحقيــق  ؤكــديو

االسـتفادة   أو   هـا تنظيمهلـا أو    تخطـيط   أو ال قراصنة قبالة سـواحل الـصومال،       هجمات ال بتمويل  
  ؛وحماكمتهمبصورة غري مشروعة، منها 

 علـى أمهيـة مواصـلة تعزيـز مجـع األدلـة علـى أعمـال القرصـنة والـسطو                     يشدد  - ١٨  
ــصومال    ــواحل الـ ــة سـ ــر قبالـ ــسلح يف البحـ ــاوحفظ املـ ــههـ ــصة،  ا وإحالتـ ــسلطات املختـ  إىل الـ

ــاملب رحــبيو ــل  زي ــن العم ــب ا د م ــن جان ــات    م ــول واجملموع ــة واإلنترب ــة الدولي ــة البحري ملنظم
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لمحافظــة علــى مــسرح اجلرميــة بعــد أعمــال   للبحــارة لالــصناعية للمــساعدة يف تــوفري التوجيــه  
 اإلجـراءات اجلنائيـة   سـياق   تقـدمي األدلـة يف      مـن    إىل أمهية متكـني البحـارة        مع اإلشارة القرصنة،  

  ؛ على أعمال القرصنةيف املقاضاةنجاح اللكفالة 
تبـادل األدلـة واملعلومـات ألغـراض إنفـاذ         علـى    الدول واملنظمات الدوليـة      ثحي  - ١٩  

  ؛ منهم القراصنة املشتبه فيهم، وسجن املداننيحماكمةة يمكافحة القرصنة بغية ضمان فعال نيانوق
ــب  - ٢٠   ــة   إىل يطلـ ــات اإلقليميـ ــدول واملنظمـ ــين    الـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ومكتـ

ــة التطبيــقلنظــر، مبــا يتفــق مــع القواعــد   خــدرات واجلرميــة ابامل لقــانون الــدويل حلقــوق  ل الواجب
ني اند املـ  القراصـنة و،  تـهم التدابري الرامية إىل تيسري نقل القراصنة املشتبه هبـم حملاكم         يف  اإلنسان،  

الـيت   علـى اجلهـود   ثينيونقل ذات الصلة، ال، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات وترتيبات     هملسجن
   يف هذا الصدد؛بذهلا فريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال حىت اآلن

لتعاون مع بعضها   ل الصومال   يف باستعداد اإلدارات الوطنية واإلقليمية      رحبي  - ٢١  
القراصــنة مــن إعــادة تمكني الــ هبــدف ، القراصــنة املــشتبه هبــمحتــاكم ومــع الــدول الــيت ،الــبعض

خرى إىل الصومال يف إطار ترتيبات مناسبة لنقـل الـسجناء، مبـا يتفـق مـع أحكـام                   املدانني مرة أ  
 يف هـذا الـصدد   ويقـر قوق اإلنـسان،   حلقانون الدويلال ها مبا فيالواجبة التطبيق،القانون الدويل   

لـصومال، والـيت    يف ا املناقشات اليت جرت بني حكومة سيـشيل واإلدارات الوطنيـة واإلقليميـة             ب
 الـصومال بعـد     إىل إطار قانوين لنقـل القراصـنة املـدانني          علىق من حيث املبدأ     أسفرت عن اتفا  

   الدول على مواصلة جهودها يف هذا الصدد؛شجعيوحماكمتهم وإدانتهم يف سيشيل، 
باالعتمــاد ، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  الــدول ثحيــ  - ٢٢  

 املساعدة الدولية لزيادة سـعة      على توحيد  ،إلقليميةدعم من اجلهات املاحنة، واملنظمات ا     ال على
بونتالنـد وصـوماليالند   السجون يف الصومال، مبـا يف ذلـك عـن طريـق بنـاء سـجون إضـافية يف         

 التــدريب ملــوظفي الــسجون وفقــا  تــوفري إىل املكتــب أن يواصــل طلــبيوالقــصري، األجــل  يف
  االمتثال هلذه املعايري؛قوق اإلنسان ومواصلة رصد حبللمعايري الدولية ذات الصلة 

مكتـب األمـم املتحـدة       من احلكومة االحتادية االنتقالية، مبساعدة مـن         يطلب  - ٢٣  
، صـياغة واعتمـاد جمموعـة كاملـة مـن القـوانني ملكافحـة القرصـنة،                 املعين باملخدرات واجلرمية  

ز التقـــدم احملـــربيف بونتالنـــد واختـــذت هـــذا الـــصدد بـــاخلطوات اإلجيابيـــة الـــيت   يفيرحـــبو
  ؛صوماليالند يف

ــ  - ٢٤    ، التنـــسيق الفعـــال جلهـــود مكافحـــة القرصـــنة ضـــرورة كفالـــة علـــى شدديـ
 بوصـفه   للصومالاألمم املتحدة السياسي  األمني العام تعزيز مكتب   منيف هذا الصدد     طلبيو

  مكافحة القرصنة، مبا يف ذلك عملية كمباال؛جهة التنسيق باألمم املتحدة املعنية جبهود 
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ــد  - ٢٥   ــة       يؤي ــشاء حمــاكم أو غــرف يف املنطق ــة إلن ــذهلا دول املنطق ــيت تب ــود ال اجله
 مبــا تــوفره الــدول واملنظمــات الدوليــة، يف ظــل التــشاور  ويرحــبخمصــصة ملكافحــة القرصــنة، 

 إىل  ويطلـب فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، من دعم لتلك اجلهـود،              مع
  ناسبة ملساعدة الدول واملنظمات يف تلك األنشطة؛أن يتخذ التدابري امل العام األمني

 حملاكمـة  متخصصة   ية إنشاء حماكم صومال    يف نظر على وجه السرعة   ي أن   قرري  - ٢٦  
 ملكافحـة   حمكمـة متخصـصة  سواء يف الصومال أو يف املنطقة، مبا يف ذلك   فيهم  القراصنة املشتبه   

مال، علـــى النحـــو املـــشار إليـــه صولـــل احلـــدود اإلقليميـــة تتجـــاوز واليتـــها القـــضائيةالقرصـــنة 
 املتعلقـة  القانونيـة    املعـين باملـسائل   التوصيات الواردة يف تقرير املستشار اخلـاص لألمـني العـام             يف

ــة ســ   ــسيد جــاك النــ  ومبكافحــة القرصــنة قبال ــصومال ال ــة   (غاحل ال ــق الوثيق ، )S/2011/30مرف
ــانون حقــوق اإلنــسان    مبــا مــني العــام أن يقــدم   إىل األطلــبيو، الواجــب التطبيــق يتفــق مــع ق
وظفني املـ مـشاركة   آليـات احملاكمـة تلـك ويتنـاول أيـضا،      طرائـق  نغضون شهرين تقريرا عـ    يف
فريـق االتـصال    مـع مراعـاة عمـل       وذلـك    األخـرى،    ة الدولي ة الدعم واملساعد  أشكالدوليني و ال

ــصومال      ــة ســواحل ال ــة  املعــين مبكافحــة القرصــنة قبال ــدول املعني ــع ال ــشاور م ــ  يفوبالت ، ةاملنطق
  مه اختاذ املزيد من القرارات بشأن هذه املسألة؛ازتعاعن  ويعرب
 املتـضررة مـن أعمـال       ،الدول واجلهات الفاعلة مـن غـري الـدول        من   كال   حيث  - ٢٧  

تقـدمي الـدعم للمـشاريع املـذكورة        علـى    الـدويل،    دوائر النقل البحري  القرصنة، وعلى األخص    
دعم مبـادرات الـدول     لالل الصندوق االستئماين     من خ  ،حتجازباال و املتصلة باحملاكمات أعاله  

  كافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال؛مل
  . أن يبقي املسألة قيد النظريقرر  - ٢٨  

  
  
  


