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  )٢٠١٠ (١٩٥٠ بقرار جملس األمن العماملقدم تقرير األمني العام     
    

  مقدمة  - الأو  
املـؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٥٠ مـن قـرار جملـس األمـن          ٢٢ بـالفقرة    اليقدم هذا التقرير عم     - ١

، الذي طلب فيه اجمللـس إيلَّ أن أقـدم تقريـراً عـن تنفيـذ ذلـك          ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣
. يف مـا يتعلـق بالقرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل الـصومال                   القرار وعن احلالـة     

/  تـشرين األول   ٢٧ويعرض التقرير معلومات مستكملة عن التقييم الـوارد يف تقريـري املـؤرخ              
، ويــستند )٢٠٠٩ (١٨٩٧ املقــدم عمــالً بقــرار جملــس األمــن ،)S/2010/556 (٢٠١٠أكتــوبر 

  .٢٠١١أكتوبر /ن األول تشري٣إىل املعلومات اليت وردت حىت 
وكما هو احلـال بالنـسبة لتقريـري الـسابق، فـإن التقيـيم والتوصـيات التاليـة تـستند إىل                   - ٢

 مـن القـرار     ٢١ الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة وفقـاً للفقـرة              املعلومات الـيت قدمتـها إيلََّ     
الربتغـال، بلغاريـا،    أسـتراليا، أملانيـا، إيطاليـا،       : وقدمت املعلومـات كـل مـن      ). ٢٠١٠ (١٩٥٠

بنما، البوسـنة واهلرسـك، تركيـا، الـدامنرك، سـنغافورة، هنغاريـا، واليابـان، والـسوق املـشتركة                   
). النـاتو (لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واالحتاد األورويب، ومنظمة حلف مشـال األطلـسي             

 للـشرطة اجلنائيـة     وأجريت أيضا مشاورات يف إطار منظومة األمم املتحدة ومع املنظمة الدوليـة           
  .)اإلنتربول(
وينظر هذا التقرير يف حالة القرصنة ويتفحص األنشطة السياسية والقانونيـة والتنفيذيـة               - ٣

اليت اضـطلعت هبـا الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة واألمـم املتحـدة وشـركاؤها يف جمـال                      
  .خيتتم مبالحظاتمكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال، و

  
  التطورات الرئيسية املتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال  - اثاني  

 سفينة يف املياه املقابلة لـسواحل    ١٨٥وتشري تقارير املنظمة البحرية الدولية إىل تعرض          - ٤
ــسعة األوىل مــن عــام     ــصومال هلجمــات، خــالل األشــهر الت ، ممــا أدى إىل اختطــاف  ٢٠١١ال



S/2011/662
 

2 11-54409 
 

 ٢٠١١ت معظـــم اهلجمـــات الـــيت أدت إىل اختطـــاف ســـفن خـــالل عـــام ووقعـــ. ســـفينة ٢٨
 ســـفينة ٣٧ هجومـــاً مت اإلبـــالغ عنـــه و ١٦٤ هـــذا باملقارنـــة مـــع ،غـــرب احملـــيط اهلنـــدي يف
، ٢٠١١أكتـوبر   /يف بدايـة تـشرين األول     و. ٢٠١٠اختطافها خالل الفتـرة نفـسها مـن عـام            مت

، وذلـك مقابـل احتجـاز        سـفينة  ١٥ة  ن احملتجـز  ـ شخـصاً وعـدد الـسف      ٣١٦ن  ــدد الرهائ ــبلغ ع 
  .٢٠١٠أكتوبر / سفينة يف تشرين األول١٨ رهينة و ٣٨٩

عـن طريـق جمموعـة إجـراءات اختـذهتا القـوات البحريـة وحتـسني                هذا االخنفاض   وحتقق    - ٥
للحمايــة مــن أعمــال  تنفيــذ توجيهــات املنظمــة البحريــة الدوليــة وأفــضل املمارســات اإلداريــة    

ومشل ذلك تطبيقـاً أفـضل مـن        . اليت طورها قطاع النقل البحري    لصومال  القرصنة املنطلقة من ا   
وأفـادت القـوات   . وزيادة الـوعي باحلالـة الـسائدة   جانب السفن التجارية لتدابري احلماية الذاتية      

اهلجمـات يف العـام املاضـي،      يف املائـة مـن  ٧٥البحرية أن التدخل العسكري حـال دون وقـوع    
 هذا العام معـدل النجـاح نفـسه باختـاذ إجـراءات قويـة، مبـا يف                  يف حني حققت السفن التجارية    

  . الغرف احملصنةذلك استخدام
اهلجمــات الــذي ارتفــع يف بدايــة العــام   عــدد الريــاح املومسيــة، اخنفــض  فتــرة وبــسبب   - ٦

ــادة يف منطقــة     وارتفاعــاً ملحوظــاً يف حــوض الــصومال  ــه شــهد زي غــرب احملــيط اهلنــدي ولكن
 أنـه   علـى . مان املندب ويف حبر العرب على مقربة أكثر من ساحل عُ          باب/جنوب البحر األمحر  

غـرب احملـيط اهلنـدي مـع هنايـة فتـرة          و املتوقع أن يزيد عـدد اهلجمـات يف حـوض الـصومال            من
  .املومسية الرياح

وقد ثبتت يف خليج عدن جدوى االستراتيجية العسكرية اليت تقوم علـى وجـود القـوة             - ٧
تران مــع عمليــات حبريــة قــرب الــساحل الــشرقي للــصومال الحتــواء   بــاالقوقــوة الــرد البحريــة 

 أن ذلــك أدى إىل انتقــال عمليــات القراصــنة غــري. أنــشطة جمموعــات عمــل القراصــنة وردعهــا
احملـيط  إىل مناطق أبعد عن ساحل الصومال حـىت         جغرافياً إىل البحر األمحر وحوض الصومال و      

 مـيال حبريـاً،     ١ ٧٥٠حار على مـسافات تـصل إىل        وينشط القراصنة حالياً يف أعايل الب     . اهلندي
ولقد فرض االنتشار اجلغرايف ألنشطة القراصـنة املزيـد    . عدد هجمات القراصنة  يتواصل تزايد   و

ــة   ــة القليل ــام مرتكبــو .مــن العــبء علــى القــوات البحري  أعمــال القرصــنة  وإضــافة إىل ذلــك، ق
للـسفن مـن خـالل زيـادة اسـتخدام          بتكييف أساليبهم للحيلولة دون اسـترداد القـوات البحريـة           

، وهــم غالبــاً مــا يبقــون أفــراد طاقمهــا   “كــسفن دعــم”الــسفن احملتجــزة واملراكــب الــشراعية  
  .احملتجزين على متنها كدروع بشرية

وزاد هذا التطور من هتديد القرصـنة جلميـع الـسفن الـيت تعـرب احملـيط اهلنـدي، ممـا أدى                        - ٨
وإىل جانـب دفـع فـديات       .  يسددها قطاع النقل البحـري      إىل ارتفاع أقساط التأمني اليت     بدوره
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مرتفعة باستمرار وتغيري مسار السفن وما يستهلكه مـن وقـت، بـدأت تكـاليف النقـل البحـري         
  .تتزايد، مما خيلف آثاراً سلبية على االقتصاد العاملي

وقـد تعـززت قـدرة عـصابات        . وحتولت القرصنة الصومالية إىل جرمية منظمـة متطـورة          - ٩
ــادة   الق ــراداهتمراصــنة علــى اهلجــوم بفــضل زي ــة  إي ــة مــن فــرض فــديات مرتفع عــام  ويف.  املتأتي

نـاقالت الـنفط      أسلحة أثقل وأفضل نوعية، املزيـد مـن        باستخدام، استهدف القراصنة،    ٢٠١١
الــصومال، تفيــد التقــارير  ويف. وزادت أيــضاً أعمــال العنــف ضــد البحــارة. والــسفن الــشراعية

نة بعمليــات علــى طــول الــساحل الــشرقي بأكملــه للبلــد، مبــا يف ذلــك   حاليــاً عــن قيــام القراصــ
  .انطالقاً من املناطق اليت تسيطر عليها حركة الشباب

 رهينـة حيتجـزهم حاليــاً القراصـنة فـوق أراضــي     ٣١٦وتـثري القلـق بـشكل خــاص حمنـة       - ١٠
ئن الرهــاومــن بــني هــؤالء  . “دوغوغــامل”ذلك يف وكــ، “بونتالنــد”الــصومال، وال ســيما يف 

حبارة من مجيع أحناء العامل، وكذلك أشخاص من أوروبا الغربية ميارسـون املالحـة علـى سـبيل                  
وقــدمت الـــسلطات يف هــذه املنـــاطق مــساعدة حيويــة لـــضمان إطــالق ســـراح      . االســتجمام 

 شـركات النقـل    متـضافرة تبـذهلا  وجيري تنفيذ ذلـك اإلجـراء عـادة مـن خـالل جهـود             . الرهائن
ويف بعــض احلـــاالت،  . رى يف القطــاع اخلــاص، واحلكومــات   البحــري، وجهــات فاعلــة أخــ    

بينمـا  اضطلعت األمم املتحدة بدور أكرب، ويشمل ذلـك احلـاالت الـيت يفـرج فيهـا عـن سـفينة                     
بعــض أفــراد طاقمهــا رهــن االحتجــاز، أو احلــاالت الــيت يواجــه فيهــا الرهــائن صــعوبات   يظــل 

  .للعودة إىل أوطاهنم
  

  سلطاتاجلهود اليت تبذهلا ال  -ثالثا   
ــن     - ١١ ــس األم ــرار جمل ــاً لق ــرارات   ،)٢٠١٠ (١٩٥٠وفق ــواردة يف الق ــد األذون ال  مت متدي

املتعلقــــــة بأنــــــشطة مكافحــــــة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧، و )٢٠٠٨ (١٨٥١ ، و)٢٠٠٨ (١٨٤٦
 تـــشرين ٣وحـــىت . القرصـــنة يف امليـــاه اإلقليميـــة قبالـــة ســـواحل الـــصومال وداخـــل الـــصومال

ولـة عـضو أو منظمـة إقليميـة إضـافية إخطـاراً مـسبقاً عـن                 ، مل تقدم أية د    ٢٠١١أكتوبر  /األول
تعاوهنا مع احلكومة االحتادية االنتقالية يف الصومال ملكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحـر              

  .قبالة سواحل الصومال
وأعلنت احلكومة االحتادية االنتقالية يف الصومال عـن التزامهـا بالقـضاء علـى القرصـنة                  - ١٢

استراتيجية وطنية ملكافحة القرصنة على النحو املنصوص عليـه يف خريطـة طريـق      ووافقت على   
ووافقــــت احلكومــــة االحتاديــــة االنتقاليــــة،  . ٢٠١١ســــبتمرب /مقديــــشو الــــصادرة يف أيلــــول

ــد” و ــامل”  و“بونتالنـ ــسياسات     “دوغوغـ ــري، والـ ــن البحـ ــوير األمـ ــاً لتطـ ــل معـ ــى العمـ  علـ
ــنة، وتـــد  ــة القرصـ ــة مبكافحـ ــة  والتـــشريعات املتعلقـ ــاملوارد الطبيعيـ ــا يتعلـــق بـ ــة يف مـ ابري احلمايـ
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وتشمل األنشطة الرامية إىل تيسري حتقيـق هـذه األهـداف إنـشاء منطقـة اقتـصادية                 . الصومال يف
تعــيني منــسق معــين بــشؤون مكافحــة القرصــنة يف احلكومــة االحتاديــة    وخالــصة يف الــصومال؛ 

اعتمـاد اسـتراتيجية    وانون البحـري؛     الق إعمالإنشاء قدرة على    واالنتقالية ضمن وزارة حمددة؛     
الشروع يف برامج إمنائية إلشـراك اجملتمـع احمللـي يف مكافحـة             وأمنية حبرية متفق عليها ومنسَّقة؛      

بناء القـدرات داخـل قطـاع العدالـة اجلنائيـة،           والقرصنة، ترتبط باملشاريع االقتصادية الساحلية؛      
ــة مبكافحــة القرصــنة   ــشريعات املتعلق ــستطلو. وســن الت ــاً   عت ــة حالي ــة االنتقالي ــة االحتادي  احلكوم

  .نشر دوريات يف مياه الصوماللاخليارات التجارية املتاحة 
ــة    - ١٣ ــدمت فرقـ ــنة يف   الوقـ ــة القرصـ ــة مبكافحـ ــل املعنيـ ــد”عمـ ــدد  “بونتالنـ ــساعدة لعـ  املـ
ــالتقرير     مــن ــرة املــشمولة ب ــاء الفت ــذين تقطعــت هبــم الــسبل أثن وعرضــت ســلطات . البحــارة ال
 املـساعدة الدوليـة لتنميـة قـدرات         هي تلتمس ياستها املتعلقة مبكافحة القرصنة، و     س “بونتالند”

  .حرس السواحل وحمطات رصد السواحل
أعربـت  و.  تـضم أنـشط قواعـد القراصـنة        “دوغوغـامل ”ويف اآلونة األخـرية، أصـبحت         - ١٤

 عـن عزمهــا علـى إنــشاء وحـدة شــرطة    “دوغوغــامل”فرقـة العمــل املعنيـة مبكافحــة القرصـنة يف    
  .حبرية على الشاطئ وقبالته

، اليت يشــارك فيهــا كل مــن احلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـة            ة كمباال ــوأصبحت عملي   - ١٥
 أداة فعالـة لتيـسري اإلعـداد املـشترك خلطـط            ،“غـاملودوغ ” و   “بونتالنـد ”و  “ صوماليالند”و  

ليــة والــسلطات اإلقليميــة وناقــشت احلكومــة االحتاديــة االنتقا. مكافحــة الفرصــنة يف الــصومال
 أفضل السبل الكفيلة بتنفيذ التشريعات البحرية وتعزيز قدرة الصومال على حماكمـة املـشتبه يف              

 يف لنـدن ويف     ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١٦قـدا يف    ُعأثنــــاء اجتمـاعني      قيامهــم بأعمــال القرصنــة  
فـاق بـني احلكومـة االحتاديـة     ومؤخراً، قامت عمليـة كمبـاال بتيـسري ات    . مايو يف نريويب  / أيار ٢٦

االنتقاليــة والــسلطات اإلقليميــة لإلعــالن رمسيــاً عــن إنــشاء املنطقــة االقتــصادية اخلالــصة يف          
ــه يف خريطــة الطريــق   ــة  . الــصومال، علــى النحــو املعلــن عن وتعمــل احلكومــة االحتاديــة االنتقالي

األمـر الـذي     القرصـنة،    واملناطق الثالث حالياً على إنشاء مكاتب حملية ملنسقي أنشطة مكافحة         
 وشددت السلطات الصومالية على أن القضاء على القرصـنة يف الـصومال             .يتطلب متويال دوليا  

ــنجح إال  ــن ي ــدم       إذا ل ــصدى لع ــاطق هنجــاً شــامالً يت ــة واملن ــة االنتقالي ــة االحتادي اتبعــت احلكوم
  .االستقرار وغياب اإلدارة وإنفاذ القوانني

  
  دي للقرصنة قبالة سواحل الصومالالتعاون الدويل للتص  - ارابع  

ــة الدوليــة،    ٢٠١١فربايــر / شــباط٣يف   - ١٦ ، وبالتعــاون مــع األمــني العــام للمنظمــة البحري
واملديرين التنفيذيني لربنامج األغذية العاملي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة،             
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ة العمـل ملكافحـة القرصـنة    وكذلك كبار ممثلي قطاع النقل البحري، سـاعدُت يف إطـالق خطـ           
وهتـدف  . “تنـسيق الـرد   : القرصـنة ”  و ٢٠١١جتاوباً مع موضـوع اليـوم البحـري العـاملي لعـام             

ىل إهذه اخلطة إىل تعزيز التركيـز علـى املـساعي الراميـة إىل مكافحـة القرصـنة بكافـة أنواعهـا و                     
 علــى املــستوى وتــسعى أهــدافها الرئيــسية إىل زيــادة الــضغط. تيــسري جهــد عــاملي أوســع نطاقــاً

ــذين حيتجــزهم القراصــنة؛      ــادئ والــسياسي لــضمان إطــالق ســراح مجيــع الرهــائن ال تنقــيح املب
تعزيز مـستويات أعلـى مـن الـدعم     والتوجيهية للمنظمة البحرية الدولية وحتسينها والترويج هلا؛      

والتنــسيق مــع القــوات البحريــة؛ تــشجيع التنــسيق والتعــاون بــني الــدول واملنــاطق واملنظمــات     
 قـدرات املنـاطق الـيت تنتـشر فيهـا عمليـات القرصـنة يف                بنـاء املـساعدة يف    ووالقطاع الـصناعي؛    

  .العامل، وتوفري الرعاية لألشخاص الذين يهامجهم القراصنة أو خيطفوهنم وألسرهم
، عملت املنظمة البحريـة الدوليـة علـى تعزيـز املزيـد مـن التعـاون بـني                   ٢٠١١ويف عام     - ١٧

نظمــات ويف مــا بينــها عــن طريــق تبــادل املعلومــات؛ وتنــسيق اجلهـــود         الــدول واملنــاطق وامل  
العسكرية واملدنية؛ وإعـداد مبـادرات إقليميـة وتنفيـذها، مثـل مدونـة جيبـويت لقواعـد الـسلوك                    

  .التابعة للمنظمة البحرية الدولية
 يف كمبـاال    ٢٠١١يونيـه   /  حزيـران  ٣وأقر فريق االتصال الدويل املعين بالـصومال، يف           - ١٨

بضرورة مساعدة الصومال واملنطقة على بناء القدرات يف جمال مكافحـة القرصـنة، مـن خـالل                
 ميكـن أن تـسهم      وإدرار الـدخل  عملية كمباال، وعلى إنشاء مشاريع بريـة لتـوفري فـرص العمـل              

ــة     ــة بـــــصورة دائمـــ ــا مـــــن األنـــــشطة غـــــري القانونيـــ ــنة وغريهـــ . يف القـــــضاء علـــــى القرصـــ
وبنـهاغن، أقـر فريـق االتـصال بـأن احلـل ملـشكلة القرصـنة                 يف ك  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٣٠ ويف

 -يـــستوجب اتبـــاع هنـــج شـــامل يعـــاجل األســـباب اجلذريـــة الـــسياسية واألمنيـــة واالجتماعيـــة  
وحث املشاركون أيـضاً املؤسـسات االحتاديـة        . االقتصادية يف الصومال، ومحاية املوارد البحرية     

ـــاالنتقالي ـــة علـ ـــى اعتمـ ــشريعات ملكافحـ ـــاد ت ـــة القرصنـ ـــة وعلــى النظـ ـــر فـ ــة  ــ ي إعــالن منطق
  .اقتصادية خالصة

  
 فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال  - ألف  

القرصنة قبالـة  ب، أنشئ فريق االتصال املعين      )٢٠٠٨ (١٨٥١عمال بقرار جملس األمن       - ١٩
بـني   العمل فيمـا  وتنسيق لتيسري املناقشات ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٤سواحل الصومال يف    

أكتـوبر  /ويف تـشرين األول   . الدول واملنظمات هبدف مكافحة القرصنة قبالة سواحل الـصومال        
 مــشاركا مــن الــدول األعــضاء واملنظمــات ٦٦ يــضم أكثــر مــن  االتــصال، كــان فريــق٢٠١١

 .الدولية واإلقليمية وغري احلكومية
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ــق    - ٢٠ ــصالوواصــل فري ــسيق  االت ــة التن ــق كفال ــ الوثي ــدويل للكفــاح ضــد  عل ــصعيد ال  ى ال
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  (رئاسـة مجهوريـة كوريـا    يف ظـل     واالجتمـاع املـسلح،   والـسطو   القرصنة  
ــا ) ٢٠١٠ ــاير /كــانون الثــاين(وســنغافورة ) ٢٠١١مــارس /آذار(وتركي ويواصــل ). ٢٠١١ين

ــق،  ــة  بتعــاونالفري ــة االنتقالي ــة األخــ  وثيــق مــع احلكومــة االحتادي  محــل، رى واإلدارات اإلقليمي
 ضـد هـذا التهديـد    ة وحامسـ ةشـامل علـى اختـاذ إجـراءات    األطراف املعنيـة علـى الـصعيد الـدويل         

بـشكل منـتظم خـالل الفتـرة        االتـصال   واجتمعت األفرقة العاملة األربعة التابعـة لفريـق         . العاملي
 .املشمولة بالتقرير

ين بتنــسيق العمليــات  املعــ١اجتمــع الفريــق العامــل وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٢١
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية  اململكــة املتحــدة  رئاســةحتــت وبنــاء القــدرات اإلقليميــة  

 ٢٠١١فربايـر   / وشـباط  ٢٠١٠أكتـوبر   /دعم من املنظمـة البحريـة الدوليـة، يف تـشرين األول           بو
دي الـوعي املـشترك وتفـا      آليـة رؤسـاء   مـن   وتلقـى إسـهامات منتظمـة       . ٢٠١١يونيـه   /وحزيران

العــسكرية، ال ســيما طــائرات  التــضارب تــربز ألعــضائه أوجــه القــصور الرئيــسية مــن الناحيــة    
إتاحــة أيــضا  ١ ويواصــل الفريــق العامــل.  البحريــة ونــاقالت الــنفط لتمــوين الــسفن اتالــدوري
وأقر فريق االتـصال االحتياجـات ذات       . للحوار بني البلدان املسامهة بالقوات العسكرية     منتدى  

برنــــامج لبنــــاء القــــدرات يف ذلــــك دعــــم ، مبــــا ١يت حــــددها الفريــــق العامــــل األولويــــة الــــ
ــة ــويت   /اجلنائي ــة جيب ــذ مدون ــصومال ويف املنطقــة؛ وتنفي ــسلوك القــضائية يف ال ــاء  لقواعــد ال ؛ وبن

الشرطة البحرية والقـوات     و األمن البحري خلفر السواحل    و القدرات يف جمال مكافحة القرصنة    
ة العمـل اإلقليميـة بـشأن القرصـنة واألمـن البحـري يف منطقـة                اإلقلـيم، وفقـا خلطـ     يف  العسكرية  

منطقـة اقتـصادية خالـصة للـصومال؛        وإنـشاء   فريقي واحملـيط اهلنـدي؛      األنوب  اجل و  أفريقيا شرق
ــراءات  األمــن البحــري يف  ضــمان  إقليميــة شــاملة للقطاعــات ملكافحــة القرصــنة و    واختــاذ إج

 عـن طريـق عمليـة كمبـاال وبرنـاجمي األمـم             ال سـيما  الصومال، تولت تيـسريها األمـم املتحـدة،         
 .املتحدة لسيادة القانون وإصالح القطاع األمين

 علــى اجلوانــب القانونيــة ملكافحــة  ،الــدامنركتترأســه  الــذي ،٢ركــز الفريــق العامــل يو  - ٢٢
أربـع  الفريـق  واجتمـع  . القرصنة، بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            

ــالتقرير مــرات خــالل ال  ــرة املــشمولة ب ــهج املــشترك يف معاجلــة اجلوانــب    . فت ــز الن وواصــل تعزي
قـضايا  األنشطة القضائية اجلارية، مبا فيهـا       ب املتعلقةالقانونية وفهمها عن طريق تبادل املعلومات       

جمموعـة  إىل   الفريق العامل وثائق قانونيـة       أضافو. رصنةقة مقدمة أمام احملكمة ملكافحة ال     حمدد
ــدول األعــضاء واملنظمــات     األدوات ا ــة الــيت تــستخدم كتوجيهــات لفريــق االتــصال وال لقانوني

 كيفيـة ضـمان حماكمـة املـشتبه       ٢وناقش الفريق العامـل     .  مجيع جوانب مكافحة القرصنة    بشأن
 ،، بوســائل منــها حتليــل اخليــارات الــيت قــدمها جــاك النــغ  حماكمــة فعالــةيف ارتكــاهبم القرصــنة 
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ويف . بالقرصنة قبالة سواحل الـصومال    املتعلقة  ملسائل القانونية   عين با السابق امل املستشار اخلاص   
ر  أحكـامهم بالـسجن أو يف انتظـار صـدو           مـدة  الوقت الـراهن، يقـضي أكثـر مـن ألـف قرصـان            

  . يف النظم الوطنية لعشرين دولةحكم
 لنقـل القراصـنة احملكـوم علـيهم مـن الـدول الـيت               ا قانونيـ  ا إطـار  ٢ الفريق العامل    ووضع  - ٢٣

شيل سيـ وأسفر هذا العمل عن إبرام اتفاقـات بـني          . قامت مبحاكمتهم إىل السجن يف الصومال     
مـل اجلهـود الراميـة    اويؤيـد الفريـق الع    . “صوماليالند ” و “بونتالند”والصومال تشمل إداريت    

 الـذي يقدمـه   الـذي يتوقـف أيـضا علـى اسـتمرار الـدعم             موضع التنفيذ، األمر    اإلطار  وضع  إىل  
  جانــب لبنــاء ســجون وفــق املعــايري الدوليــة يف الــصومال والتعــاون الوثيــق مــن   اجملتمــع الــدويل

 .السلطات الصومالية

وغــريه مــن املقــدرات يف قطــاع  مــسألة تعزيــز الــوعي الــذايت ٣ويتنــاول الفريــق العامــل   - ٢٤
وخـالل الفتـرة    . الواليات املتحدة، بدعم من املنظمة البحرية الدوليـة       الشحن البحري، وتترأسه    

مـن خـالل فـريقني      وعمـل عـن طريـق املراسـالت         اجتمع الفريق العامل مرتني     شمولة بالتقرير   امل
عــاملني فيمــا بــني الــدورات معنــيني بالتوجيهــات املتعلقــة باجلهــات اخلاصــة املقدمــة للخــدمات   

لمنظمـة البحريـة الدوليـة    أداة لتوجيه دول العلم بشأن اسـتعمال     لإطار  وضع   وب ،األمنية املسلحة 
. هاوالـدفاع ضـد   منـها   إلفـالت   القرصـنة وا  جتنـب   من أجل   فضل املمارسات   المتثال أل لضمان ا 

ــة     الــيت طورهــا قطــاع النقــل  وعــالوة علــى ذلــك، جــرى اســتكمال أفــضل املمارســات اإلداري
 .على نطاق واسعالبحري وعممت كتيبات بشأهنا 

لدبلوماسـية   الذي يـسعى إىل حتـسني اجلهـود ا       ٤اجتماعني للفريق العامل      مصر توعقد  - ٢٥
مرتني خـالل الفتـرة املـشمولة        الفريق العامل    اجتمعو. واإلعالمية املتعلقة جبميع جوانب القرصنة    

على حتسني تنـسيق خمتلـف الرسـائل اإلعالميـة املقدمـة حتـت رعايـة االسـتراتيجية          بالتقرير وعمل   
ع لالتـصاالت  التقـدم الـذي أحـرزه مـشرو    أيضا العامل الفريق ورصد . اإلعالمية لفريق االتصال  

تــوىل تيــسريه مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي   واجملتمعــات احملليــة الــصومالية،   تنفيــذه يفجــرى 
ــة        ــدول ملكافحــة القرصــنة قبال ــادرات ال ــدعم مب ــصندوق االســتئماين ل ــل مــن ال ــصومال بتموي لل

  .سواحل الصومال
ــود يف     - ٢٦ ــه املعقـ ــصال، يف اجتماعـ ــق االتـ ــشأ فريـ ــوز١٤وأنـ ــه / متـ ــق ، ا٢٠١١يوليـ لفريـ
ويعتزم الفريق العامل اجلديد، برئاسة إيطاليا، تنـسيق اجلهـود          .  املعين بالتدفقات املالية   ٥ ملالعا

الرامية إىل تعقب التدفقات املاليـة غـري املـشروعة وتعطيلـها، مـع إبـراز دور اجلهـات الـيت متـول                       
عقــدت و. عمليــات القرصــنة وســائر اجلهــات الــضالعة بــشكل غــري مباشــر يف متويــل القرصــنة   

  .اجتماعات حتضريية يف الواليات املتحدة ومجهورية كوريا وإيطاليا
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عن طريـق   وواصلت األمم املتحدة دعم عمل فريق االتصال واألفرقة العاملة التابعة له              - ٢٧
  . بني أعضائهار وتيسري احلو، والتنسيق،توفري اخلربة الفنية

  
  الصومال افحة القرصنة قبالة سواحلالصندوق االستئماين لدعم مبادرات الدول ملك  - باء  

قــام الــصندوق االســتئماين لــدعم مبــادرات الــدول ملكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل           - ٢٨
قـدم الـصندوق   يو. ، بتعزيز أنشطته وتوسـيع نطاقهـا     ٢٠١٠يف أوائل عام    أنشئ  الصومال، الذي   

رات يف املنطقـة علـى      دعم ملشاريع تتراوح بـني جتديـد الـسجون املكتظـة وبنـاء القـد              الاالستئماين  
جاذبيـة القرصـنة لـدى الـشباب          وشـن محـالت ضـد      ،حماكمة واحتجاز القراصنة احملكـوم علـيهم      

استـضافته    يفت، وشـارك ٢٠١١أبريـل   /يف مؤمتر للماحنني انعقد يف ديب يف نيسان       و. الصوماليني
والرات  مــن ددوالرمليــون  ٤,٦مبلــغ االســتئماين اإلمــارات العربيــة املتحــدة، تلقــى الــصندوق  

. مـن القطـاع اخلـاص للمـرة األوىل        تربعـات     فيها جديدة، مبا تربعات  شكل   الواليات املتحدة يف  
اجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك صـناعة النقـل البحـري، إىل             وهذه التربعات مهمة وأدعو مرة أخرى       

  . الصندوق االستئماينمواصلة دعم
تلقــى مــا يبلــغ قــد الســتئماين الــصندوق اكــان ، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٤ويف   - ٢٩

االســتئماين وأوصــى جملــس الــصندوق   . دوالر منــذ إنــشائه مليــــون  ٨,٣ي ــــ حوالهــــجمموع
وقــدمت املــشاريع حــىت  . مــشروعا ١٤مــا جمموعــه  ماليــني دوالر لتمويــل ٧صرف حــوايل بــ

  . دعما لألنشطة املتصلة بإنفاذ القوانني واحملاكمة واالحتجاز، أساسا،اآلن
  

  لتعاون اإلقليميا  - جيم  
ــان     - ٣٠ ــمنــذ صــدور تقريــري األخــري، وقعــت دولت ــة ناأخري جيبــويت لقواعــد  علــى مدون

 ٢٠١٠نــوفمرب /، أال ومهــا إريتريــا، يف تــشرين الثــاينظمــة البحريــة الدوليــةلمنالتابعــة لالــسلوك 
ــة املتحــدة  ــسان،واإلمــارات العربي ــل / يف ني ــذلك . ٢٠١١أبري ــدول املوقّ يوب ــغ جممــوع ال عــة بل

بلدا، من بينها إثيوبيـا واألردن وإريتريـا وترتانيـا واإلمـارات العربيـة املتحـدة وجـزر القمـر                     ١٨
وجيبويت والسودان وسيشيل والصومال وعمـان وكينيـا ومدغـشقر ومـصر وملـديف واململكـة           

  .العربية السعودية وموريشيوس واليمن
جيـري  اليت  لقواعد السلوك،   يت  حرز تقدم يف مجيع اجلوانب املتعلقة بتنفيذ مدونة جيبو        وأُ  - ٣١

وقامت املنظمة بتـوفري التـدريب      . عن طريق املنظمة البحرية الدولية    إىل حد كبري    متويلها وإدارهتا   
 وعقـدت حلقـات عمـل       ،على الوعي بـاألحوال البحريـة للمـوظفني يف مراكـز تبـادل املعلومـات              

 يف شـراكة    ،لقـانون البحـري   وجيري وضع برنامج إقليمي للتدريب على عمليات إنفـاذ ا         . إقليمية
 تــشغيل مراكـز تبــادل املعلومــات  وبـدأ . مـع منظمــة حلـف الــشمال األطلـسي واالحتــاد األورويب   
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عة علـى مدونـة جيبـويت        متصلة جبميع الدول الثماين عشرة املوقّ      ، وهي اآلن  ٢٠١١أوائل عام    يف
ري تعزيــز الــوعي ويف ترتانيــا، جيــ.  شــبكة تبــادل املعلومــات علــى اإلنترنــتلقواعــد الــسلوك عــرب

الرادارات الساحلية والنظام اآليل لتحديد اهلويـة، باالتـصال         حتديث  باألحوال البحرية من خالل     
وعقـدت املنظمـة    . البحـر  مع البحرية الترتانيـة يف مركـز دار الـسالم لتنـسيق عمليـات اإلغاثـة يف                

لـشؤون  امبـشاركة مكتـب      و ، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      معالبحرية الدولية   
ــة ــة العامــة لألمــم املتحــدة  القانوني ــابع لألمان ــة لوضــع هنــج مــشترك بــني     الت ، حلقــات عمــل أولي

إلنفـاذ القـانون البحـري يف جيبـويت ونـريويب كجـزء مـن برنـامج أوسـع نطاقـا           متعـددة  وكـاالت  
  .لفعاعلى حنو بحري المن األ ضرورية لتوفري  تعدة مشتركة بني الوكاالتئلتهيئة بي

ــي    - ٣٢ ــي    ،وواصــل االحتــاد األفريق ــوب األفريق ــا واجلن ــشرق أفريقي ــشتركة ل ــسوق امل  ، وال
 واهليئــة احلكوميــة الدوليــة ، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،ومجاعــة شــرق أفريقيــا

ــة  ــة بالتنمي ــة احملــيط اهلنــدي ،املعني ــة للجنــوب األفريقــي إدراج املــسائل   ، وجلن  واجلماعــة اإلمنائي
  .ة بالقرصنة يف جداول أعماهلااملتصل
واعتمد وزراء من منطقة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقـي واحملـيط اهلنـدي اسـتراتيجية           - ٣٣

ــة لألمــن البحــري   ــة وخطــة عمــل إقليمي ــوزاري اإلقليمــي الثــاين املعــين   ،إقليمي  يف االجتمــاع ال
حملـيط اهلنـدي، املعقـود    بالقرصنة واألمن البحري يف منطقة شرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي وا         

وتنص االستراتيجية على وضع إطـار إقليمـي        . ٢٠١٠أكتوبر  /يف موريشيوس يف تشرين األول    
وسـينطوي  .  وتعزيز األمن البحري بواسطة هنج قائم على ثالثة أركان         ،ملنع ومكافحة القرصنة  

 ملكافحــة القرصــنة يةلــصومالألراضــي اوضــع وتنفيــذ خطــة عمــل ل ) ١ (: مــا يلــيذلــك علــى
يل وتقــين مــن اجملتمــع  بــدعم مــا،وتــشجيع دول املنطقــة علــى حماكمــة القراصــنة  )٢(؛ هــاومنع

وتـشمل خطـة    . وتعزيز قـدرات دول املنطقـة علـى ضـمان أمـن مناطقهـا البحريـة                )٣(الدويل؛  
.  وتـدابري بنـاء القـدرات      ، والعمـل املـشترك    ، والتعـاون  ،العمل اإلقليميـة أيـضا تبـادل املعلومـات        

 املؤلفـة مـن الـسوق املـشتركة لـشرق أفريقيـا       ،اللجنة األقاليمية لتنسيق التعاون   تؤدي   وتقرر أن 
واجلنوب األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا واهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة وجلنـة احملـيط                  

ــي    ــوب األفريق ــة للجن ــة اإلمنائي ــدي واجلماع ــسيق    واالحتــاد األورويباهلن ــة التن ــة آللي  دور األمان
  .مية لدعم تنفيذ خطة العملاإلقلي
 اسـتثنائيا للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي اجتماعـا      التـابعني  وعقـد وزراء الـدفاع     - ٣٤
، اعتمـدوا خاللـه اسـتراتيجية إقليميـة ملكافحـة القرصـنة             ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٥بريتوريا يف    يف

. بيـق وجنـوب أفريقيـا     البحريـة مـن ترتانيـا وموزام      سـالح   وقاموا بتشكيل فرقة عمل تضم قواد       
ويتوقع أن حتدد فرقة العمل مركزا على مستوى املنطقـة يف جنـوب أفريقيـا لتنـسيق املعلومـات                   
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 بلــدان اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي علــى شــجعواو. واالســتخبارات املتعلقــة بالقرصــنة
كمتـهم وسـجنهم أو   تعزيز األطر القانونية اإلقليميـة واحملليـة إللقـاء القـبض علـى القراصـنة وحما            

 علـــى أمهيـــة هـــذه التـــدابري إىل جانـــب تبـــادل االســـتخبارات  واوأكـــد. إعـــادهتم إىل أوطـــاهنم
ــاه       ــرا ألن املي ــصلة نظ ــة ذات ال ــة الدولي ــدات البحري ــى املعاه ــصديق عل ــةوالت ــة   يف الواقع منطق

ة عمليــات العــسكرية البحريــة الدوليــالاجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي تقــع خــارج نطــاق  
  .اجلارية قبالة القرن األفريقي

، أيـدت دول  ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٠ويف اجتماع عقـد يف دار الـسالم يف          - ٣٥
بـني شـرطة    بالتعـاون   و. منطقة شرق أفريقيا إنشاء أفرقة إقليمية مشتركة للتحقيق بعـد اإلفـراج           

أبريـل  /نيـسان  يفنة أفرج عنها قراصنة صوماليون      جنوب أفريقيا واإلنتربول، جرى فحص سفي     
  .، مما أدى إىل استعادة كمية كبرية من األدلة ما زالت قيد التحليل٢٠١١

، عقــدت اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــع شــركة  ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٩  و١٨ويف   - ٣٦
خاصة، مـؤمترا دوليـا رفيـع املـستوى يف ديب أكـد علـى أمهيـة الـشراكات بـني القطـاعني                       موانئ  

 ال ميكـن مكافحـة القرصـنة    هواتفق املشاركون على أنـ . فاح ضد القرصنةالعام واخلاص يف الك 
إال بتنفيذ استراتيجية شاملة تأخـذ بعـني االعتبـار أيـضا األسـباب اجلذريـة واجلوانـب اإلنـسانية                    

  . البحريةنةللقرصاحليوية واالقتصادية 
ــضاف  - ٣٧ ــنة    تواستــ ــا بالقرصــ ــستوى معنيــ ــع املــ ــا رفيــ ــؤمترا دوليــ ــشيل مــ ــة سيــ    حكومــ
 وتقـدمي دعـم سياسـي       ، ركز على تنفيذ قوانني البحار بطريقة أفـضل        ،سبتمرب/ أيلول ٨  و ٧ يف
ــن ــبم ــة،     جان ــات الوطني ــة واحلكوم ــساحلية   و املنظمــات الدولي ــدول ال ــدرات يف ال ــاء الق . بن

وأعلنت حكومة سيشيل أيضا أهنا ستستضيف مركزا للتحلـيالت والعمليـات البحريـة سـريكز               
  .غري املشروعةأيضا على حتليل األنشطة 

شارك يف عمليــات تــومنظمــة دولــة  ٤٧ســبتمرب، اجتمــع ممثلــون عــن  / أيلــول١٤ويف   - ٣٨
 ملناقـشة سـبل تعزيـز       ،مكافحة القرصنة يف احمليط اهلندي يف مقر منظمـة حلـف مشـال األطلـسي              

  .يف احمليط اهلندياليت يبذهلا كل منها  هوداجلأوجه التآزر بني خمتلف 
  

  ية قبالة ساحل الصومالاألنشطة البحر  -دال   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حافظـت القـوات البحريـة الـثالث املتحالفـة واملتعـددة                  - ٣٩

. اجلنسيات اليت تسهم يف مكافحة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال علـى وجودهـا يف املنطقـة                   
يــة إضــافة إىل ذلــك، قــام عــدد مــن الــدول األعــضاء بــشكل مــستقل بنــشر قطــع عــسكرية حبر   

املنطقـة يف إطــار اجلهــود الدوليـة ملكافحــة القرصــنة، بعــضها بالتنـسيق مــع حتالفــات متعــددة     يف
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وتضطلع التحالفات البحريـة أيـضا بـدور تنـسيقي للقـوات العاملـة يف خلـيج عـدن                   . اجلنسيات
  .وحوض الصومال

  
  االحتاد األورويب    

ــة األوىل لالحتــاد األورويب    - ٤٠ ــة البحري ــدور حمــوري  ،“نطــاأطل” ،تواصــل العملي ــام ب  القي
القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة           ومكافحـة   اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لـردع         يف

ومـــدد جملـــس أوروبـــا واليـــة العمليـــة ملـــدة ســـنتني إضـــافيتني يف كـــانون . ســـواحل الـــصومال
ألورويب بالنـسبة  ، باعتبار ذلك جـزءا مـن االسـتراتيجية العامليـة لالحتـاد ا      ٢٠١٠ديسمرب  /األول

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، قامـت بلـدان مـن االحتـاد األورويب وبلـدان                 . للقرن األفريقي 
 ســـفينة ٣٢ علـــىمـــسامهة مـــن خـــارج االحتـــاد األورويب بنـــشر قطـــع حبريـــة تـــضم مـــا يزيـــد  

  . فرد، باعتبار ذلك جزءا من العملية١ ٨٠٠دولة، وأربع طائرات يف املتوسط و  ١١ من
 هـي محايـة سـفن برنـامج األغذيـة           أطلنطاوأحد اجلوانب اهلامة اليت تركز عليها عملية          - ٤١

 كـذلك مرافقـة     ت مائـة سـفينة منـها، وجـر        علـى  إىل اآلن مرافقـة مـا يزيـد          تالعاملي، الـيت جـر    
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . شحنات مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال          

ــة   ــضية واحــدة للمحاكمــة     نطــاأطلأحبطــت عملي ــد مــن هجمــات القراصــنة وأحالــت ق  العدي
 يوليـه / متـوز  ١٤وعالوة على ذلك، وقع االحتاد األورويب اتفاقا مع موريشيوس يف           . سيشيل يف

  . لنقل من يشتبه يف قيامهم بارتكاب أعمال القرصنة٢٠١١
القرصـنة  حـة  مكاف األجـل مـن أجـل       طويلـة  االحتـاد األورويب أيـضا يف جهـود          ويشارك  - ٤٢

 يــدعم تنفيــذ االســتراتيجية اإلقليميــة الــيت   ذلــك أنــه. عــن طريــق املــضي يف مــسارين رئيــسيني  
 يف املـؤمتر الـوزاري لبلـدان شـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي واحملـيط اهلنـدي املعقـود               اعُتمدت

. مليــون يــورو ٢٥مــشروع يبلــغ حجــم متويلــه مــن خــالل ، ٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول يف
 أيضا تقدمي مساعدة لتمكني بلدان املنطقة من السيطرة على مياهها اإلقليمية ومناطقهـا              ويعتزم

  .االقتصادية اخلالصة
  

  طلسيألمنظمة حلف مشال ا    
 يف اجلهـود الـيت      ،‘درع احمليط ’ من خالل عملية     ،تساهم منظمة حلف مشال األطلسي      - ٤٣

وتـشتمل املبـادرة علـى عـدد        .  الـصومالية  يبذهلا اجملتمع الدويل ملكافحة القرصنة قبالة الـسواحل       
 أقــصاه مخــس ســفن تابعــة ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي تقــوم بــدوريات يف امليــاه  نمــن الــسف

وعمليـة درع  . الواقعة قبالة سواحل القرن األفريقي وعلى امتـداد ممـر العبـور املوصـى بـه دوليـا              
حـىت تـصل إىل مـدخل مينـاء        البحار مـصرح هلـا مبرافقـة الـسفن الـيت تـستأجرها األمـم املتحـدة                  
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 الـسفن    عـدد   مـا ال يقـل عـن ثلـث         عـادة وتوفر عملية منظمة حلف مشال األطلـسي        . مقديشيو
 فيـه منظمـة حلـف مشـال        تـضطلع احلربية يف ممر العبور املوصى به دوليا يف خلـيج عـدن، الـذي               

  .٢٠١١يونيه / املنسق منذ حزيرانبدوراألطلسي 
 مؤخرا استعراضا استراتيجيا لعملية درع احملـيط        وأجرت منظمة حلف مشال األطلسي      - ٤٤

الــيت االت اجملــوخلــصت إىل أن دورهــا يف مكافحــة القرصــنة ســوف يــستمر يف التركيــز علــى   
 بنـاء وباإلضافة إىل ذلك، وافقـت منظمـة حلـف مشـال األطلـسي علـى                . يزة نسبية مبفيها  حتظى  

  . يف حدود إمكانياهتا وقدراهتا اإلقليميةالقدرات
  

  ت البحرية املشتركةالقوا    
، فالقوات البحرية املشتركة هي حتـالف       (S/2010/556) كما أشرت يف تقريري السابق      - ٤٥

ري عمليـات متكاملـة ومنـسقة     جيـ  دولة، تقوده الواليات املتحدة، و     ٢٥حبري دويل مؤلف من     
 عدن وخليج عمـان وحبـر العـرب واخللـيج العـريب والبحـر األمحـر وأجـزاء مـن احملـيط                 خليج يف

فرقـة  : متميـزة هـي   مـشتركة   فـرق عمـل     ثـالث   وتتكون القوات البحرية املشتركة مـن       . اهلندي
. ١٥٢ -  وفرقــة العمــل املــشتركة١٥١ -  وفرقــة العمــل املــشتركة١٥٠ -العمــل املــشتركة 

ة العمـل   ـــ ن خـالل فرق   ـــ ة القرصـنة م   ـــ ة عمليـات ملكافح   ــة املـشترك  ــــ وات البحري ــــ ري الق ــوجت
يف وتـساعد    عمليـات األمـن البحـري        ١٥٢ و   ١٥٠ فرقتـا العمـل      بينما جتري  ،١٥١املشتركة  

  .بناء القدرات اإلقليمية يف منطقة العمليات
، يف ردع ١٥١وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، جنحـــت فرقـــة العمـــل املـــشتركة    - ٤٦

 للقراصـنة، وأنقـذت سـفينة حتمـل قراصـنة علـى متنـها، واسـتجابت لنـداءات                    متعددة هجمات
طوارئ من سفن تواجه مشاكل وضبطت كميات كبرية من السلع املهربة، مبـا فيهـا األسـلحة                 

ــصلة  واملخــدرات  ــواد املت ــة العمــل املــشتركة  أدتإضــافة إىل ذلــك،  و. هبــاوامل  دورا ١٥١ فرق
ــا يف ــة  حيوي ــذ عملي ــشجيع وتنفي ــة  ت ــضارب” إزال ــدول    “ الت ــسفن وال ــع ال ــني مجي التكتيكــي ب

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اضــطلعت فرقــة العمــل   .  عــدناألعــضاء العاملــة يف خلــيج 
ــشتركة  ــسق         ١٥١امل ــدور املن ــا ب ــوم حالي ــا وتق ــه دولي ــور املوصــى ب ــر العب ــسق يف مم ــدور املن  ب

  .حوض الصومال يف
  

  جهود إضافية بذلتها الدول األعضاء    
رديـة تقـوم هبـا      تعـددة اجلنـسيات بأنـشطة ف      املتكتمل اجلهود اليت تبـذهلا قـوات التحـالف            - ٤٧

 وجنوب ، اإلسالمية إيرانوقد نشرت كل من مجهورية      . الدول األعضاء قبالة سواحل الصومال    
أفريقيا، والصني، وكينيا، وماليزيا، واململكـة العربيـة الـسعودية، واهلنـد، واليابـان، والـيمن سـفنا                  
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بـدرجات متفاوتـة    وقامت سفن تلـك البلـدان،       . أو طائرات حبرية ملكافحة القرصنة يف املنطقة      /و
من التنسيق مع قوات التحـالف، مبرافقـة مئـات الـسفن التجاريـة وتـوفري احلمايـة املباشـرة لـسفن                      

 وأجرت عمليات إنقـاذ لـسفن تواجـه         ؛جتارية معينة، مبا يف ذلك السفن اليت أفرج عنها القراصنة         
ضا الـصني   ووافقت أيـ  .  وضبطت كميات كبرية من األسلحة وغريها من السلع املهربة         ؛مشاكل

 على حنو أكثر فعالية، عن طريـق إنـشاء فريـق عامـل لتنـسيق               تنسيق جهودها واهلند واليابان على    
  .التضارب القوافل باعتبار ذلك جزءا من مبادرة الوعي املشترك وتفادي

  
   العسكرية- تنسيق املبادرات العسكرية واملدنية     

.  البحريـة قبالـة سـواحل الـصومال        أقيمت عدة آليات لتنسيق أنشطة القطع العـسكرية         - ٤٨
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمرت مبادرة الـوعي املـشترك وتفـادي التـضارب، برئاسـة                و

القــوات البحريــة املــشتركة، ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي، والقــوة البحريــة التابعــة لالحتــاد    
ــةللمجموويف االجتمــــاع األخــــري .  يف حتــــسني التنــــسيق العــــسكري ،األورويب ــود عــ ، املعقــ

 منظمـة، مبـا يف ذلـك        ١٤ بلـدا و     ٢٧ علـى ، جرى متثيل ما يزيد      ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٠ يف
ن البحـري والتنـسيق، جنبـا إىل جنـب مـع التحالفـات الثالثـة وممثلـي               ــــ ة باألم ـــ الوكاالت املعني 

  .البحري النقل
ظمـة البحريـة الدوليـة    التنفيذ الكامل إلرشادات املن   والعسكري   - التنسيق املدين ميثل  و  - ٤٩

رئيسية يف اسـتراتيجية محايـة التجـارة العامليـة يف املنـاطق             العناصر  ال ،وأفضل املمارسات اإلدارية  
 اآلليـة الرئيـسية حلمايـة الـسفن التجاريـة الـيت             وال تزال . اليت تشتد فيها إمكانية التعرض للخطر     

ود البحري من خـالل اسـتخدام        والوج النقل البحري  يف التعاون بني     تتمثلمتر عرب خليج عدن     
يوليـه  /ممر العبـور املوصـى بـه دوليـا، علـى النحـو الـذي أيدتـه املنظمـة البحريـة الدوليـة يف متـوز                         

ويتيح هذا للمرور التجاري الذي سبق تسجيله عبور املناطق البحرية عاليـة اخلطـورة              . ٢٠٠٩
املوفدة من بلدان تقـوم بنـشرها       يف األوقات املالئمة، حبماية القطع البحرية اليت جتوب املنطقة و         

منطقـة احملـيط اهلنـدي     ويف. بشكل مستقل، من قبيـل االحتـاد الروسـي والـصني واهلنـد واليابـان           
ــزال الــوعي    ــساعا، ال ي ــر ات ــيت باألوضــاع وجتنــب األكث ــشطة القرصــنة    اجلماعــات ال تقــوم بأن

علق بالتهديـدات إىل    وتقوم القوات البحرية بانتظام بإصدار معلومات تت      . مفتاح املوقع ويشكل  
 والتابعـة ملركـز عمليـات التجـارة         )القـرن األفريقـي   (السفن املسجلة لدى مركز األمن البحري       

  .البحرية التابع للمملكة املتحدة يف ديب
ــة وإضــفاء الطــابع الرمســي عليهــا      وإضــافة إىل  - ٥٠  هــذه اجلهــود، مثــة حاجــة لتوســيع اآللي
 عليهــا القطــع حتــصلأن تتــاح املعلومــات الــيت وجيــب .  واملقاضــاةالتحقيــقأجــل أغــراض  مــن

 هيئـات إنفـاذ القـانون واهليئـات القـضائية، مـن قبيـل فريـق                 ملختلـف العسكرية يف عرض البحـر      
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ــن        ــس األمـ ــرار جملـ ــال بقـ ــشأ عمـ ــا املنـ ــصومال وإريتريـ ــين بالـ ــد املعـ ، )٢٠١٠ (١٩١٦الرصـ
التحقيـق    للمـساعدة يف وأصدرت املنظمة البحرية الدولية مـؤخرا مبـادئ توجيهيـة      . واإلنتربول

 هــاباعتبار) MSC.1/Circ.1404( جــرائم القرصــنة والــسطو املــسلح الــيت تتعــرض هلــا الــسفن   يف
  .ملدونة املمارسات الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية املتعلقة بنفس املوضوعتكملة 

  
عم بعثـة  املساعدة املقدمة إىل برنامج األغذيـة العـاملي ومكتـب األمـم املتحـدة لـد                 - هاء  

  االحتاد األفريقي يف الصومال
. يشكل تقدمي املساعدة اإلنـسانية إىل منطقـة الـصومال بـشكل آمـن أمـرا بـالغ األمهيـة                     - ٥١

يف ذلـك    مليون شخص متضرر من اجلفاف يف القرن األفريقـي، مبـا  ١٤ويف الوقت احلايل، مثة  
ساعدة يف بلــدان  الجــئ يلتمــسون املــ٨٠ ٠٠٠ مليــون شــخص يف الــصومال، وحنــو ٣,٧حنــو 

ويشكل ضمان سالمة وكفاءة النقل البحـري أولويـة لـدى برنـامج األغذيـة               . أخرى يف املنطقة  
العــاملي مــن أجــل تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية إلنقــاذ األرواح إىل الــسكان املعرضــني للخطــر يف  

ة لالحتـاد    التابعـة للقـوة البحريـ      أطلنطـا وقـد بـدأت عمليـة       . الصومال ويف املنطقة األكثر اتساعا    
، )٢٠٠٨ (١٨١٦، و   )٢٠٠٨ (١٨١٤ن  ــــ س األم ــــ رارات جمل ـــا لق ــا دعم ـي عمله ــاألوروب

وتتمثـــل واليتـــها يف املـــسامهة يف محايـــة الـــسفن     ). ٢٠٠٨ (١٨٤٦، و )٢٠٠٨ (١٨٣٨و 
خطـر  تقدم املعونات الغذائيـة إىل الـسكان املعرضـني لل          يــي الت ــة العامل ـــج األغذي ــة لربنام ــالتابع

التابعة ملكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال             السفن  ال، و ــي الصوم ــف
ي خلـيج عـدن وقبالـة    ـــ ة للخطر اليت تبحر فـــى السفن املعرضــى البعثة؛ وإلــي تنقل مواد إل ــالت

  .سواحل الصومال
 تابعـة لربنـامج األغذيـة    ، مل تتعـرض أي سـفينة حتمـل أغذيـة    أطلنطـا ومنـذ نـشر عمليـة      - ٥٢

ــنة  ــوم مـــن القراصـ ــاملي إىل هجـ ــاد األفريقـــي يف الـــصومال   غـــري. العـ ــة االحتـ ــدادات بعثـ  أن إمـ
مت بـشكل آمـن اصـطحاب    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير . تعرضت حملاولتني باءتا بالفشل   قد

خـالل  الـصومال مـن       طن من مساعدات برنامج األغذية العاملي إىل       ٦٢ ٠٠٠سفن حتمل حنو    
ويعمــل برنــامج األغذيــة العــاملي بــشكل وثيــق مــع القــوة  . مــوانئ مقديــشيو وبوساســو وبربــرة

البحرية التابعة لالحتاد األورويب من أجل تأمني إبـرام اتفاقـات مـع دول العلـم لكفالـة أن تقـوم                     
مفرزة محاية الـسفن بـالركوب علـى مـنت الـسفن مـن أجـل حتـسني احلمايـة الـيت تقـدمها القـوة                

وعقــب إبــرام اتفــاق بــني منظمــة . أطلنطــاة التابعــة لالحتــاد األورويب مــن خــالل عمليــة البحريــ
حلف مشال األطلسي واألمم املتحدة، سيبدأ خالل فتـرة وجيـزة تـدريب مفـرزة محايـة الـسفن                   

ســفن معينــة مــنت  وســيتم االســتعانة بــاملفرزة علــى. التابعــة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال



S/2011/662  
 

11-54409 15 
 

على أساس كـل حالـة    ، وذلكمدادات إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال لتقدمي اإل خمصصة
  .على حدة

  
  اجلهود اإلضافية املبذولة حلماية املالحة الدولية قبالة سواحل الصومال  -واو   

أقرت جلنة السالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية يف دورهتا الثامنـة والثمـانني                - ٥٣
 أمـن الـشركات للمـساعدة يف هتيئـة          ملـوظفي  اإلرشادات املقدمـة     ٢٠١٠أواخر عام   املعقودة يف   

الــشركة والطــاقم حلــاالت الطــوارئ عنــد التعــرض لالختطــاف مــن جانــب القراصــنة يف غــرب  
 جلنــة  اعتمــدت، ٢٠١١ مــايو/ويف أيــار). MSC.1/Circ.1390(احملــيط اهلنــدي وخلــيج عــدن    

ثمــانني قــرارا بــشأن تنفيــذ اإلرشــادات املتعلقــة بأفــضل  الــسالمة البحريــة يف دورهتــا التاســعة وال
 تتخـذ إجـراءات مـن أجـل كفالـة      على أن بقوة مجيع األطراف املعنية  حيثاملمارسات اإلدارية،   

وباإلضافة إىل الوثيقـة  ). MSC.324 (89)القرار (ل ـذه بشكل أفضــتنفيذ تدابري احلماية الذاتية ه
MSC.1/Circ.1404   إرشادات مؤقتة إىل أصـحاب الـسفن ومـشغلي الـسفن     ، قدمت اللجنة أيضا 

استخدام أفراد األمـن املـسلحني الـذين جيـري التعاقـد معهـم مـن شـركات                   بشأن   وربابنة السفن 
ــنة           ــورة القرصــ ــا خطــ ــشتد فيهــ ــيت تــ ــاطق الــ ــسفن يف املنــ ــنت الــ ــى مــ ــوا علــ ــة ليكونــ خاصــ

)MSC.1/Circ.1405( وقدمت كذلك توصيات مؤقتة إىل دول العلَم MSC.1/Circ.1406)(.  
 املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة املـــساعدة علـــى املـــضي يف إعـــداد هـــذه املبـــادئ  وتواصـــل  - ٥٤

 فيمـا بـني     ُعقـد ويف اجتمـاع    .  كليهمـا  التوجيهية من خالل جلنة السالمة البحرية وجلنة التيسري       
 /أيلــول ١٥ إىل ١٣ الفتــرة مــن يفالــدورات للفريــق العامــل املعــين بــاألمن البحــري والقرصــنة 

سبتمرب، على النحو الذي أذنت به جلنة السالمة البحرية، مت استعراض اإلرشادات املؤقتـة الـيت                
 منقحــة لــدول املــوانئ  مؤقتــةصــدار توصــياتإ يف الــدورة التاســعة والثمــانني للجنــة، و أُعــدت

والسواحل، وأصحاب السفن، ومشغليها وربابنها، ودول العلـم، فيمـا يتعلـق باسـتخدام أفـراد          
سلحني الــذين جيــري التعاقــد معهــم مــن شــركات خاصــة ليكونــوا علــى مــنت الــسفن  األمــن املــ

 مــن موقــف املنظمــة البحريــة ات اإلرشــادهغــري هــذتوال . املنــاطق الــيت تــشتد فيهــا اخلطــورة يف
الدولية بشأن استخدام أفراد األمن املسلحني الذين جيري التعاقد معهـم مـن شـركات خاصـة،                 

 مـا إذا كـان ينبغـي        ، بـشكل فـردي     دولة من دول العلم أن تقرر      والذي ال يزال مفاده أن لكل     
ــراد أمــن مــسلحني أم ال   أل اإلذن ــأن يــستعان ف ــيت حتمــل علمهــا      ب ــى مــنت الــسفن ال .  هبــم عل
 العلم السماح هبذه املمارسة، يرجـع األمـر إىل هـذه الدولـة كـي تقـرر       إحدى دول قررت   وإذا

  .اإلذنالشروط اليت مبقتضاها يتم منح 
 رسالة وجهت إيلَّ، أعربت الغرفة الدولية للنقل البحري عن أسفها لـنقص فعاليـة               ويف  - ٥٥

اســتخدام أفــراد األمــن املــسلحني الــذين جيــري التعاقــد معهــم مــن شــركات خاصــة علــى مــنت   
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 حـراس عـسكريني   مؤلفـة مـن  وقدمت الغرفة مقترحا بإنشاء قـوة تابعـة لألمـم املتحـدة          . السفن
  . العسكريةمسلحني ميكن نشرهم على السفن

وعكف برنامج األغذية العاملي على العمل بـشكل وثيـق مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة                    - ٥٦
والقوة البحرية التابعة لالحتـاد األورويب مـن أجـل حتـسني سـالمة الـسفن املـستخدمة مـن أجـل                      

ة وركـزت املبـادرات علـى التـدابري الرادعـة مـن قبيـل إدراج مفـرز                . عملياتنا املتعلقة بالـصومال   
 الـشركات الـيت تـشغل الـسفن الـيت حتمـل             للتعاقد مـع  محاية السفن يف أحكام العقود، والسعي       

ــا        ــسفن معه ــة ال ــات حلماي ــة لالحتــاد األورويب اتفاق ــة التابع ــوة البحري ــالم دول أبرمــت الق . أع
وحسَّن برنامج األغذية العاملي زمن السفر عن طريق تنظيم جداول املوانئ بشكل أفضل ومـن               

  .جار السفن احلديثة على األجل الطويلخالل استئ
  

  عتبارات املتعلقة حبقوق اإلنساناملسائل القانونية، مبا يف ذلك اال  - زاي  
تقرير املستشار اخلاص لألمني العـام املعـين باملـسائل القانونيـة املتـصلة مبكافحـة القرصـنة                      

  قبالة سواحل الصومال
قانونية املتصلة مبكافحة القرصنة قبالة سـواحل       قّدم مستشاري اخلاص املعين باملسائل ال       - ٥٧

 مقترحـا عـن التـدابري       ٢٥يتـضمن   ) ، املرفـق  (S/2011/30الصومال، لدى اختتام واليتـه، تقريـرا        
وتناولـت تلـك املقترحـات عـددا        . اليت يتعني اختاذها ملكافحة القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال          

وقد رّحب جملـس األمـن يف قـراره         . القتصادية ا -من املسائل القانونية والسياسية واالجتماعية      
  .تنتاجات واملقترحات الواردة فيهبذلك التقرير وأشار مع التقدير إىل االس) ٢٠١١ (١٩٧٦

  
  حماكمة القراصنة املشتبه فيهم    

خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تزايـد عـدد حماكمـات القراصـنة املـشتبه فـيهم تزايـدا                       - ٥٨
قرصـان مـشتبه فـيهم       ١ ٠٠٠، كان أكثـر مـن       ٢٠١١أكتوبر  /األول  تشرين ٣ففي  . ملحوظا

إسـبانيا؛ وأملانيـا؛ واإلمـارات    : دولة خمتلفة هـي  ٢٠قد ُحوكموا أو كانوا ينتظرون احملاكمة يف     
ــا؛ و   ــة املتحــدة؛ وبلجيك ــة العربي ــمجهوري ــا؛     املتحــدةزانياـتن ــة كوري ــر؛ ومجهوري ؛ وجــزر القم

 وكينيــا؛ وماليزيــا؛ ومدغــشقر؛ وملــديف؛ واهلنــد؛   وسيــشيل؛ والــصومال؛ وعمــان؛ وفرنــسا؛ 
وجــاءت هــذه احملاكمــات مثــرة  . دا؛ والواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ واليابــان؛ والــيمن ــــوهولن
ا؛ وتعزيـز تقاسـم   ـــة وحفظهـــع األدلــم؛ وحتّسن مجــه فيهـــة املشتبـد القبض على القراصن ــلتزاي
سياسية لالضـطالع   د اإلرادة الـ   ـدول وتزايـ  ـــ بعـض ال   يــة ف ر التشريعي ــ األط دومات؛ وتوطي املعل

  .بتلك احملاكمات
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غري أنه مل جترِ بعُد حماكمة عدد كبري من املشتبه يف ارتكاهبم أعمـال القرصـنة جملموعـة                    - ٥٩
لــك جنــاح القراصــنة يف التــهرب متنوعــة مــن األســباب القانونيــة والعمليــة والــسياسية، مبــا يف ذ 

بحرية، وعدم كفاية األدلة الالزمـة للمقاضـاة، وعـدم تعـيني سـلطة قـضائية            قبضة القوات ال   من
ل جديــد عــن إنفــاذ القــانون، يــرد  ويقــدم فــص. لــديها القــدرة واالســتعداد إلجــراء احملاكمــات 

الطبعة الرابعة من منشور املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بأفـضل املمارسـات اإلداريـة للمالّحـني                   يف
وأنـشأت  . بشأن حفـظ األدلـة ومجعهـا يف مرحلـة مـا بعـد احلـادث       ومالكي السفن، توجيهات   

 آلية ُتقّدم من خالهلا املـشورة اآلنيـة ملـالكي الـسفن    ) اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  
  .والصناعات اخلاصة يف هذا الصدد

  
  بناء القدرات    

شرطة اجلنائيـة، ومكتـب   اضطلع كل من املنظمة البحرية الدوليـة، واملنظمـة الدوليـة للـ         - ٦٠
الشؤون القانونية، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                  
واجلرمية، وهيئات أخرى، مبجموعة من األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول على تنمية قـدراهتا              

لتـام  م يف ظل االحتـرام ا     يف ما يتعلق بالقبض على القراصنة املشتبه فيهم واحتجازهم وحماكمته         
  .للقواعد واملعايري الدولية

واستنادا إىل الـدعم املقـدم مـن فريـق االتـصال املعـين مبكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل                        - ٦١
ــا         ــاء مؤمتَريه ــول أثن ــيت اختــذهتا اإلنترب ــرارات ال ــة التاســعة، والق ــه العام ــصومال، خــالل دورت ال

تب واشنطن العاصـمة التـابع لإلنتربـول حاليـا علـى            مكعكف  يمَيني األفريقي واألورويب، ي   اإلقل
وضع قاعدة بيانات عاملية عـن القرصـنة البحريـة سـُتدمج فيهـا جمموعـة متنوعـة مـن املعلومـات                      

عـــم مـــا تـــضطلع بـــه الـــدول األعـــضاء  واالســـتخبارات املتعلقـــة بالقرصـــنة البحريـــة هبـــدف د 
رطـة يف أعمـال القرصـنة البحريـة         التحقيقات واحملاكمات اجلارية للشبكات اإلجرامية املنخ      من

وســُتنقل قاعــدة البيانــات تلــك إىل األمانــة العامــة لإلنتربــول يف عــام  . قبالــة ســواحل الــصومال
  . وسُيتاح الوصول إليها ألوساط إنفاذ القانون الدويل٢٠١٢

وواصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقــدمي املــساعدة للــشرطة يف الــصومال وبنــاء     - ٦٢
ــابعون إلدارة التحقيقـــات .قـــدراهتا ــباط تـ ــة يف كـــل مـــن   فقـــد تلقـــى ضـ “ بونتالنـــد” اجلنائيـ

.  ضابطا، التدريب الالزم خالل الفترة املشمولة بـالتقرير        ٩٦، بلغ جمموعهم    “صوماليالند” و
وســعيا إىل تعزيــز قــدرة اجلهــاز القــضائي الــصومايل علــى حماكمــة القراصــنة املــشتبه فــيهم وفقــا 

 قاضيا ومـّدعيا عامـا مـن خـالل بـرامج التـدريب        ٣٢ج َمن بلغ جمموعهم     للمعايري الدولية، خترّ  
فقـد أمـّد    . دن هرجيـسة ومقديـشو وبوساسـو      امج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف مـ        املعتمدة من برن  

ــالتجهيزات حمكمــة    ــامج اإلمنــائي ب ــات الربن ــيت ُتجــري معظــم احملاكمــات   اجلناي يف بوساســو ال
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ـــاملتعلقــة بالقرصن وامتــد نطــاق برنــامج املعونــة القــضائية الــذي يــضطلع بــه   . الي الــصومـــــة فـ
 ،“صـوماليالند ”دوق االستئماين، ليشمل مجيع املناطق يف       ـن الصن ـم م ــج اإلمنائي، بدع  ــالربنام

 واملناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة االحتادية االنتقاليـة يف مقديـشو، حيـث قـدم               “بونتالند” و
 قراصنة مـشتبه فـيهم   ١٠٧ل ثآالف شخص وم ٦جملان ألكثر من املشورة والتمثيل القانونني با 

وقـد أوشـك تـشييد سـجن غـاردو علـى االكتمـال ويتوقـع أن           . خالل الفترة املشمولة بـالتقرير    
  .٢٠١١ بونتالند حبلول هناية عام ُيسلّم لسلطات

نطقـة  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، توسـع نطـاق اجلهـود املبذولـة إلدمـاج بلـدان امل          - ٦٣
وواصــل املكتــب تقــدمي الــدعم  . يف بــرامج مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  

ــا مــن خــالل زيــادة بنــاء قــدر  لربنــامج مكافحــة القرصــنة يف   اجلهــاز القــضائي واملــّدعني  ة كيني
 التجديــد والتــدريب يف الــسجون الكينيــة الــيت   واالضــطالع بأنــشطةالعــاّمني وإنفــاذ القــانون، 

وُنظّمـت يف   .  شخصا يشتبه يف ارتكاهبم القرصنة أو صدرت حبقهم أحكـام إدانـة            ١٤٣حتتجز  
يف كامــل نــريويب دورة تدريبيــة ملــدة ثالثــة أســابيع عــن التحقيــق اجلنــائي ودورة ملــدة أســبوع    

ــوا  ــذي اضــطلع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      يفســجن شــيمو ال تي  مومباســا، ال
 إىل ذلك، وّسع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         وباإلضافة. واجلرمية بتجديده 

نطاق الدعم الذي يقدمه لسيـشيل، باعتبـار ذلـك مثـرة ملوافقـة حكومـة ذلـك البلـد علـى تـويل                        
دور أوســع نطاقــا يف إجــراء احملاكمــات املتعلقــة بالقرصــنة، كمــا يتــوىل املكتــب إجنــاز أعمــال    

رى علـى وجـه الـسرعة بـذل اجلهـود الراميـة إىل              وجيـ . تشييد مبىن سجن يتـسع لـستني شخـصا        
ومـن بـني اإلجنـازات الرئيـسية يف هـذا           . زيادة القدرة علـى احتجـاز القراصـنة داخـل الـصومال           

ويف بوساســو، قــام املكتــب . ٢٠١٠الــصدد افتتــاح ســجن هرجيــسة اجلديــد قــرب هنايــة عــام  
  .ل الصندوق االستئماينبتجديد سجن من خال

 الصومال يف آخر املطاف من استضافة احملاكمات املتعلقـة بالقرصـنة،     وسعيا إىل متكني    - ٦٤
يبيــة لــصاحل املــّدعني العــاّمني نظّــم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة دورة تدر 

وواصــل املكتــب تيــسري إعــادة القراصــنة املــدانني والــذين  . كــل مــن صــوماليالند وبونتالنــد يف
 املنطقــة، والــصوماليني املهــاجرين بــصورة غــري مــشروعة الــذين قــضوا مــدة عقوبتــهم يف بلــدان

، ٢٠١٠ويف أواخـر عـام      . حكم برباءهتم من هتم القرصنة املنسوبة إليهم، إىل وطنهم الصومال         
نـريويب إىل   مـن صوماليا، حكم برباءهتم مـن هتـم تتعلـق بالقرصـنة،      ١٧ساعد املكتب يف إعادة   

ــد” ــة األخــرية، أُع . “بونتالن ــد ويف اآلون ــد بعــد      ١٠ي ــهم بونتالن ــال صــوماليني إىل موطن رج
  . مدة العقوبة املفروضة يف كينياإدانتهم بتهم ارتكاب أعمال قرصنة وقضاء
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  التشريعات الوطنية املتعلقة بالقرصنة    
أعــد كــل مــن مكتــب الــشؤون القانونيــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، ومكتــب األمــم     - ٦٥

رميــة، وثــائق توجيهيــة عــن عناصــر التــشريعات الوطنيــة املتعلقــة املتحــدة املعــين باملخــدرات واجل
بالقرصنة، تركّز على تنفيذ الـصكوك القانونيـة الدوليـة مبوجـب االختـصاصات الـيت يتمتـع هبـا                    

. ٢٠١١مــايو / الدوليــة يف أيــاركــل منــها، أصــدرهتا اللجنــة القانونيــة التابعــة للمنظمــة البحريــة
موعة التـشريعات الوطنيـة املتعلقـة بالقرصـنة الـيت قدمتـها             أتاح مكتب الشؤون القانونية جم     وقد

  . يف موقعه الشبكي لالطالع عليهاالدول إىل األمم املتحدة،
  

  املسائل املتعلقة باملقاضاة    
 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على أن تتعاون مجيـع الـدول         ١٠٠تنص املادة     - ٦٦

وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، أبــرم عــدد مــن  . نةالقرصــمكافحــة إىل أقــصى حــد ممكــن يف 
  . حماكمة القراصنة املشتبه فيهمالدول اتفاقات ترمي إىل تيسري

ــل        - ٦٧ ــشيل وكـ ــة سيـ ــني حكومـ ــدانني، بـ ــنة املـ ــل القراصـ ــات لنقـ ــى اتفاقـ ــع علـ ومت التوقيـ
ــن ــة، و   م ــة االنتقالي ــة االحتادي ــد” احلكوم ــك   . “صــوماليالند”  و“بونتالن ــرام تل ــسىن إب ــد ت  وق

 التابع لفريـق االتـصال املعـين بالقرصـنة          ٢االتفاقات بفضل العمل الذي اضطلع به الفريق العامل         
، وهي اتفاقـات سـتمكّن سيـشيل مـن نقـل القراصـنة الـصوماليني املـدانني                قبالة سواحل الصومال  

ومنــذ التوقيــع علــى تلــك . لقــضاء األحكــام الــصادرة حبقهــم“ صــوماليالند”و “ بونتالنــد”إىل 
عــن رغبتــها يف إمعــان النظــر يف تلــك املــسألة قبــل البــدء يف   “ صــوماليالند”تعــرب  اقــات،االتف
سجن الـ أما يف حالة بونتالند، فقد جتري أول عملية نقـل فـور اسـتكمال أعمـال جتديـد                   . التنفيذ

  .بوساسو اليت ينجزها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاملركزي يف 
ــرم االحتــاد    - ٦٨ ــا  وأب ــشيوس اتفاق ــورطهم يف  يتعلــق مباألورويب وموري حاكمــة املــشتبه يف ت

. أعمــال القرصــنة الــذين حتتجــزهم القــوة البحريــة التابعــة لالحتــاد األورويب ملكافحــة القرصــنة   
  .ووضع املكتب برناجما مشتركا مع االحتاد األورويب لدعم تنفيذ تلك احملاكمات

رات واجلرميـــة تقـــارير تفيـــد بـــأن   باملخـــدوقـــد تلقـــى مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   - ٦٩
 بعـد دفـع رشـاوى       “صـوماليالند ”قرصانا مـدانني قـد مت اإلفـراج عنـهم مـن الـسجون يف                 ٦٠

 “صـوماليالند ”ويبـدو أن البيانـات الـيت أدلـت هبـا الـسلطات يف               . ملسؤويل احملـاكم والـسجون    
لـى  ال من أحد السجون ع     كما تردد أن قاضيا أقدَم ومسؤو      ،للوفود الوطنية الزائرة تؤكد ذلك    

  .األقل قد أُقيال من منصبيهما
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وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، نظـر جملـس األمـن وفريـق االتـصال يف آليـات إضـافية              - ٧٠
فقد اقترح مستشاري اخلـاص، يف تقريـره، تعزيـز سـيادة القـانون              . حملاكمة القراصنة املشتبه فيهم   

بونتالنـد   تألف من حمكمتني متخصصتني إحـدامها يف يف الصومال من خالل إنشاء نظام قضائي ي     
. واألخرى يف صوماليالند وإنشاء حمكمة متخصصة صـومالية تتجـاوز واليتـها النطـاق اإلقليمـي               

ــه جملــس األمــن يف قــراره     ــران ١٥ ، قــدمُت يف)٢٠١٠ (١٩٧٦وعلــى حنــو مــا طلب ــه /حزي يوني
ذلـك مـشاركة املـوظفني       يف مبـا عن طرائق آليات تلك املقاضاة،      ) S/2011/360( تقريري   ٢٠١١

الدوليني وأشكال الـدعم واملـساعدة الدوليـة األخـرى، آخـذا بعـني االعتبـار عمـل الفريـق املعـين                      
  .الدول املعنية يف املنطقة مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وبالتشاور مع

  
  محاية األطفال    

ــهاكات ا     - ٧١ ــة باالنت ــالغ املعني ــة الرصــد واإلب ــال   تواصــل آلي ــة ضــد األطف جلــسيمة املرتكب
ــرار جملــس األمــن       يف ــصومال عمــال بق ــذها يف ال ــيت جيــرى تنفي  ١٦١٢الرتاعــات املــسلحة، وال
ــشاركني يف القرصــنة    )٢٠٠٥( ــال امل ــق املعلومــات عــن األطف ــن كــانون   . ، توثي ــرة م ففــي الفت

مجاعـات   حاالت لتجنيد أطفـال يف صـفوف   ١٠، مت توثيق   ٢٠١٠فرباير  /يناير إىل شباط  /الثاين
، مت توثيـق    ٢٠١٠وباإلضافة إىل ذلـك، وخـالل عـام         . القرصنة اليت تعمل قبالة ساحل بونتالند     

ويف .  والتحاقهم جبماعات القرصـنة يف بونتالنـد        عدة حاالت هلروب أطفال من حركة الشباب      
 حالــة مت التحقــق مــن صــحتها عــن انتــهاكات حلقــوق  ١٤، تلقــت األمــم املتحــدة ٢٠١١عــام 

 حالـة يف منطقـة جنـوب وسـط     ١٢ أُفيد بأن مـصدر حـالتني منـها يف بونتالنـد و         الطفل، حيث   
وكانت تسع من احلاالت املبلّغ عنها تتعلق باالغتصاب ومخس منـها باختطـاف غـري          . الصومال
منطقـة وسـط الـصومال وكانـت مجيـع        /ومت توثيـق مجيـع احلـاالت التـسع يف جالكـايو           . مشروع

نـصف حـاالت االغتـصاب      ويـزعم أن    .  عامـا  ١٦ عـن    ضحايا االغتصاب فتيات تقل أعمارهن    
ولـذا يـتعني وضـع أحكـام قانونيـة وأخـرى        . تلك أهنا عمليات اغتصاب مجاعية اقترفهـا قراصـنة        

تتعلق بالسياسات لكفالة أن ُيعاَمل هؤالء األطفال وفقا للمعايري والقواعد الدوليـة ذات الـصلة،            
  .ُيتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك عقوبات أوأجل محاية كل طفل ُيدعى أنه انتهك قانون ال من
  

  حقوق اإلنسان    
تضمنت دراسات أجريت يف اآلونة األخرية إشارات عديدة إىل تزايد نزوع القراصـنة               - ٧٢

وتلقـي هـذه    . إىل ممارسة العنف إزاء رهائنهم، سواء كان عنفـا جـسديا قاسـيا أو إيـذاًء نفـسيا                 
ولـئن كـان يتواصـل      .  يكتسيها تقدمي املعتدين للعدالـة     الدراسات الضوء على األمهية البالغة اليت     

يف عدة دول إجراء احملاكمات املتعلقة بأعمال القرصنة، فإن تعزيز سيادة القـانون يف الـصومال      
وال تـزال   . يتسم بأمهية حمورية يف حتقيق العدالـة دون املـساس بـسالمة البلـد اإلقليميـة وسـيادته                 
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ــسا   ــصلة حبقــوق اإلن ــارات املت ــه االعتب ــة يف توجي ــدول   ن ذات أمهي ــيت تتخــذها ال  اإلجــراءات ال
مجيع مراحل عمليات مكافحة القرصنة، مبا يف ذلك القبض على املشتبه فـيهم واحتجـازهم                 يف

. وحماكمتهم ونقلهم، وهي باملثل اعتبـارات ذات أمهيـة يف مـا يتعلـق بـسجن القراصـنة املـدانني                   
مـال الـيت يـضطلع هبـا كـل مـن برنـامج األمـم                وتساعد األمم املتحدة الصومال، من خالل األع      

املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة السياسي للـصومال، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                
ميــة، علــى بنــاء القــدرة الالزمــة     اإلنــسان، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلر     

  .لعدالةجماالت حقوق اإلنسان واألمن وا يف
  

  ءات احملددة اهلدفاجلزا  - خامسا 
يشري التقرير النهائي الذي أعده فريق الرصـد املعـين بالـصومال وإريتريـا، املنـشأ عمـال                    - ٧٣

، إىل تنـــامي )S/2011/433 (٢٠١١يوليـــه / متـــوز١٨، والـــصادر يف )٢٠١٠ (١٩١٦بـــالقرار 
، عــن القرصــنةالرصــد فمــن بــني التوصــيات الــيت قــدمها فريــق . أمهيــة املفاوضــني عــن القراصــنة

توصيته بتسمية قراصنة معروفني حيـدد فريـق الرصـد أو الـدول األعـضاء هويتـهم الختـاذ تـدابري             
حمددة اهلدف حبقهم؛ وبالقيام، كتدبري مؤقت، بإنـشاء هيئـة حتقيـق متخصـصة تنـاط هبـا واليـة                    
مجــع املعلومــات وإقامــة األدلــة وتــسجيل إفــادات الــشهود؛ واعتبــار احملركــات اخلارجيــة، الــيت   

 يـشكل نقلـها أو بيعهـا أو         “مزدوجـة االسـتخدام   ” حـصانا فمـا فـوق، أصـنافا          ٤٠وة  تعمل بق 
ــام والكامــل؛ ووضــع إطــار        ــد األســلحة الع ــا حمــتمال حلظــر توري ــصومال خرق ــصديرها إىل ال ت
تنسيقي وتنظيمـي شـفاف ملـنح تـراخيص الـصيد؛ وتعـيني ضـابط مـسؤول تـابع ملنظمـة حلـف                       

 إليـه طلبـات رمسيـة للتعـاون وتبـادل املعلومـات؛             مشال األطلـسي جيـوز لفريـق الرصـد أن يوجـه           
وإنشاء إطار قانوين دويل لتنظيم أنـشطة الـشركات اخلاصـة لألمـن البحـري الـيت تـوفر احلمايـة                     

راصـنة عمـال   وأوصى فريق الرصد بتحديد أمساء عدة زعماء ق . املسلحة للسفن يف املياه الدولية    
  ).٢٠٠٨ (١٨٤٤  جملس األمنبقرار
الـذي مـدد    ) ٢٠١١( ٢٠٠٢، اختـذ جملـس األمـن القـرار          ٢٠١١يوليـه   /وز مت ٢٩ويف    - ٧٤

عملـه يف   الرصـد   بدأ فريق   و. مبوجبه والية فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا ووسع نطاقها        
 وسيواصــل التحقيــق بــشأن ميليــشيات القراصــنة واملمــولني وامليــسرين    ٢٠١١ ســبتمرب/أيلــول

  .دمي تقارير عنهموالداعمني الفعليني واملستفيدين وتق
  

  املتحدة لألمم التنسيقي الدور  - سادسا 
 معقـدا  حتـديا  الـصومال  سـواحل  قبالـة  البحـر  يف املسلح والسطو القرصنة مواجهة متثل  - ٧٥
 فاعلـة  جهـات  شمليـ  إذ متعـددة،  اأوجهـ  هلـا  التـصدي  يتخـذ و .الدويل واجملتمع الصومال أمام
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 واســعا نطاقــا شمليــ كمــا واســعة، جغرافيــة منطقــة إىل تنتمــي الــدول، غــري ومــن الــدول مــن
 التـصدي  هـذا  املتحـدة  األمـم  دعمـت  وقـد  .والعـسكري  املدين اجملالني من كل يف اخلربات من
 لنجـاح  اجلوهريـة  األمـور  ومـن  .متخصـصة  ووكـاالت  وبـرامج عـدة إدارات     حـشد  طريـق  عن
 ترمـي  الـيت  لعامـة ا االسـتراتيجية  ضـمن  تكاملها يضمن مبا فعال، حنو على تنسيقها اجلهود هذه
 يف تواجهـه  الـيت  للتحـديات  التصدي املطاف هناية يف ميكنه لكيحتقيق السالم يف الصومال      إىل
  .والنظام القانون فرض جمال
 ملكافحـة  التنـسيق  جهـة ، بـصفته    للـصومال  الـسياسي  املتحـدة  األمـم  مكتبولقد أنشأ     - ٧٦

ــة القرصــنة  وتتــألف هلــا مقــرا نــريويب نمــ تتخــذ متكاملــة عمــل فرقــة الــصومال، ســواحل قبال
 نـريويب،  جمموعـة  تـسمى  الـصومال،  خيـص  فيما والعاملة الصلة ذات املتحدة األمم كيانات من
 ملكافحـة  عامل تقين فريق رئاسة يف أيضا املكتب ويشترك .اإلقليمية املنظمات من شركاء وهلا

 ويـضطلع  .القرصـنة  فحةملكا املبذولة اجلهوداملنخرطة يف    األعضاء الدول من مبشاركة القرصنة
ــسري   املكتــب ــسيقكــذلك بتي ــصومالية، اجلهــود تن ــة املنظمــة مــع باالشــتراك ال ــة البحري  الدولي
 جهـود  ويقـود  ،كمبـاال  عمليـة  طريـق  عـن  واجلرميـة،  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمم ومكتب
ــة ــام يفو .التوعي ــب   ٢٠١١ ع ــق املكت ــةأطل ــة محل ــق عــن إعالمي ــيني، شــركاء طري ــت حمل  مشل

 ذلـك  يف وشـارك  .الـصومال  وسـط  مـن  اجلنـويب  الـشطر  يف أخـرى  إعالميـة  محلةو“ ونتالندب”
 ووسـائل  ،واملـرأة  الـشباب  ومجاعـات  ،حكوميـون  ومـسؤولون  ،ودينيـون  حمليون قادة املشروع
  .الصومالية اإلعالم
 ةاملتكاملـ  العمـل  لفرقـة  التـابع  بالقرصـنة  املعـين  الفرعـي  العامل الفريق واصل املقر، ويف  - ٧٧
التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة           الـسياسية  الـشؤون  إدارة ترأسـه  والذي ،بالصومال املعنية

 تبـادل  لكفالـة  بانتظـام  اجتماعاتـه  واإلنتربـول،  املتحـدة  األمـم  هيئـات  من هيئة ١٦ من ويتألف
 يـرأس  ذلـك،  إىل وإضـافة  .القرصـنة  مكافحـة  جمـال  يف املتحـدة  األمم جهود وتنسيق املعلومات

 ملكافحـة  الـدول  مبـادرات  لـدعم  االسـتئماين  الـصندوق  الـسياسية  للـشؤون  العـام  األمـني  وكيل
 فريـق  مع وثيقة بصورة بالعململتزمة   املتحدة األمم تزال وال .الصومال سواحل قبالة القرصنة
ــصال ــتراتيجية األولويـــات لوضـــع االتـ ــةمل الـــدويل للتـــصدي االسـ ــنة، كافحـ  ولـــضمان القرصـ

  .الصومال يف السالم لعملية املشترك دعمنا مععلى حنو وثيق  هوداجل تلك تتكامل أن
  

  مالحظات - اسابع 
 قبالـة سـواحل   القرصـنة خـالل سـنوات قليلـة تقـدما يف مكافحـة             الـدويل  اجملتمـع أحرز    - ٧٨

 القرصـنة  أحـداث  عدد تقليل يف األعضاء للدول املتواصل البحري الوجود جنح وقد .الصومال
جيـري القـبض     الـذين  القراصـنة  عدد زيادة إىل وأدى املنطقة، تلك يف لبحرا يف املسلح والسطو
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 مـن  ومتنوعة كبرية جمموعة بني والتنسيق املعلومات تبادلوشهد   .للمحاكمةوتقدميهم   عليهم
 . حتسنا كـبريا   املبتكرةالوعي املشترك وتفادي التضارب      آلية طريق عن الدولية البحرية القوات
 .الدوليـة  القـانون  إنفاذ وجهات السفن ومالكالبحرية   القوات بني اونالتع مستوى ارتفع وقد

 املمارسـات  أفـضل  تنفيـذ  طريـق  عـن  وسـفنهم  مـوظفيهم  حبمايـة  الـسفن  مـالك  من مزيد ويقوم
 نطـاق  علـى وهي معممة    القرصنة، دــضي  ــأمام اعـــدف طــختعترب   تــزال ما يــالت ة،ـــاإلداري
 القرصـنة ات  ــــ ري عملي ــــ ملدب ةــــــ املاليالت  ـــ ب املعام ـــــ تعق ىــــــ عل لـــ العم أن اــــ كم .عــواس
 .تقدما حيرز

 العـاملي،  األغذية برنامج قدمها واليت إليها احلاجة متس اليت اإلنسانية الشحنات ومحاية  - ٧٩
 تعد محاية قيِّمـة مـن حيـث أهنـا         الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة إمداد خطوط محاية وكذلك

 .ختفف من حدة املعاناة داخل الـصومال، وتـساعد علـى حتمـل الـتغريات العـسكرية يف امليـدان                   
 األطلــسي مشــال حلــف ومنظمــة األورويب  االحتــاد مــن بينــهاجهــات عــدة إىل شــكري وأقــدم
 .البحرعرض  يف الردع جهود يف املشاركني األعضاء الدول ومجيع

ا يف احتـواء القراصـنة، ال يـزال هتديـد     وعلى الرغم من النجاحات اليت أحـرزت مـؤخر        - ٨٠
وميتد يف الواقع هذا التهديد إىل مناطق أوسع بسبب الوسـائل املتاحـة للقراصـنة          . القرصنة قائما 

ــع هجمــات القراصــنة           ــع أن ترتف ــن املتوق ــك، م ــن ذل ــضال ع ــا، وف ــدى تطوره ـــزايد م ــيت يت ال
لـذا، مـن الـالزم    . املومسيـة الصوماليني بـشدة يف األسـابيع القادمـة عقـب اخنفـاض حـدة الريـاح          

على الدول األعضاء والعناصر الفاعلة الدولية األخرى مضاعفة اجلهود مـن أجـل املـضي قُـدما                 
 .انطالقا من النجاحات اليت أُحرزت مؤخرا

 ومجاعـات  الـشباب  حركة بني روابط بوجود أفادت اليت التقاريريساورين القلق من    و  - ٨١
ــز   .القراصــنة ــك أن تعزي ــدابريذل ــاذ ت ــانون إنف ــيت الق ــا قامــت ال ــسلطات بعــض هب ــة ال  اإلقليمي

 منطقــة مــع تتــداخل منــاطقاجتــاه  يف اجلنــوب، إىل القراصــنة أوكــارأدى إىل دفــع  الــصومال يف
  .الشباب حركة نفوذ
 فيهـا  الفـوز  ميكـن  ال الـصومال  سواحل قبالة القرصنة مع املعركة أن على شددت وقد  - ٨٢
 ذلـك  ويـشري  .والتنميـة  القانون وسيادة واألمن الردع تتناول لةمتكام استراتيجية طريق عن إال

 جانـب  مـن  سـواء  ،القـوة  مـن  مبزيـد  معاجلتـها  ينبغـي  القرصـنة  تغـذي  اليت العوامل أن إىل النهج
 عنــصرا القرصــنة مكافحــة جهــود تكــون أن وجيــب .الــدويل اجملتمــع جانــب مــن أو الــصومال
 املتعلقـة األجـزاء    تعـد  ،يف هـذا الـصدد    و .ومالالـص  يف السالم عملية من يتجزأ ال جزءا يشكل
 يف خطـوة مـؤخرا    عليهـا  االتفـاق  مت الـيت  وـــمقديـش  قـــ طري ةــــ خريط يـــ ف ةـــ القرصن ةــمبكافح
 .الصحيح االجتاه



S/2011/662
 

24 11-54409 
 

 يف مؤقتـة  أولويـات  وضع املهم فمن ،حموري هدف القرصنة على القضاء أن حني ويف  - ٨٣
 البحـري  لألمـن  احلاليـة  العمليـات يف تكملـة     ألهـداف ا هـذه يتمثـل أحـد     و .اآلفة تلك مكافحة

علـى   .الدوليـة  وامليـاه  الـساحل  بـني  الواقعة املنطقة يف الساحلية، املياه يفاجلهود   من مزيدببذل  
املتـصلة بتطـوير     شواغلالـ و االقتـراح  هـذا  يثريهـا  اليت باملوارد املتعلقة القانونية املسائلأنين أعي   

 .ويستلزم هذا اجلانب من مكافحة القرصنة اهتماما أكرب. طقةاملن يف السواحلقدرات خفر 

 يـــةإمكان يف النظـــر علـــى اجلنـــسيات املتعـــددة واملنظمـــات األعـــضاء الـــدول وأشـــجع  - ٨٤
 بريـة  مبـادرات  اختاذ بينها من بسبل للقرصنة، اجلذرية األسباب معاجلة يف أكرب بقدر تهامسامه
 إىل وإضـافة  .القـانون  إنفـاذ  جمـال  ويف البحـري  اجملـال  يف واإلقليميـة  الـصومالية  القدرات لتقوية
 القراصـنة  يـستخدمها  الـيت  اللوجـستية  السلسلة متزيقمثة حاجة إىل زيادة استطالع ُسبل        ذلك،
 املاليــة قوهتــا القرصــنة يف املنخرطــة اجملموعــاتتــستخدم  أن يف يتمثــل خطــر هنــاكف .الــرب علــى
املعـامالت يف    اسـتهداف  وينبغـي  .نطاقهـا  وتوسيع الرب على املوجودة ميليشياهتا لتدعيمنرياهنا  و

 مـن  بـسبل  وذلـك  شـدة،  أكثـر  حنـو  علـى  القراصـنة  عـصابات  هبـا  تقـوم  الـيت  األسلحةاألموال و 
 تـدعيم  إىل يـؤدي  أن ذلـك  شأن منف .بالصومال اخلاص اجلزاءات نظام استخدامتشديد   بينها

 علــى للقرصــنة املــدبرة الــرؤوس ضــعوو بالقرصــنة،التحقيقــات املتــصلة  يف الرصــدواليــة فريــق 
 .املناظرة اجلزاءات قائمة

 يف زالـوا  مـا  الـذين  العـامل  أحنـاء  مجيـع  مـن  الـضحايا  مـصري  بـشأن بالغ القلق    ويساورين  - ٨٥
 وأشــجع .والإنــسانية ســيئة ظــروف يف احتجــازهم جيــريوغالبــا مــا  .اجملــرمني القراصــنة أيــدي
 الـيت  املبـادرات  نطـاق  توسـيع  علـى  اإلنـسانية  الـشؤون  ومنظمـات وقطاع النقل البحري     الدول
 .القراصـنة  هجـوم  لصدمة تعرضوا ممن وغريهم املختطفني البحارة عن املعاناة رفع على تساعد
 عقـد مـن أجـل      ديب يفمـؤخرا    ُعــقد  الـذي  القرصـنة  مكافحـة  مؤمتروجهها   اليت الدعوة وأؤيد
 علـى  معاونتنـا  يف اشـتركوا  مـن  يـع جلم امتنـاين  عـن  أعـرب  أن وأود .املسائل هذه يتناول مؤمتر

واملنظمــات اإلقليميــة  واحلكومــات الــصومالية الــسلطات ذلــك يف امبــ الرهــائن، ســراح إطــالق
  . ذات الصلةاملتحدة األممقطاع النقل البحري وهيئات و
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	ثانيا - التطورات الرئيسية المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال
	4 - وتشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى تعرض 185 سفينة في المياه المقابلة لسواحل الصومال لهجمات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مما أدى إلى اختطاف 28 سفينة. ووقعت معظم الهجمات التي أدت إلى اختطاف سفن خلال عام 2011 في غرب المحيط الهندي، هذا بالمقارنة مع 164 هجوماً تم الإبلاغ عنه و 37 سفينة تم اختطافها خلال الفترة نفسها من عام 2010. وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر 2011، بلغ عــدد الرهائــن 316 شخصاً وعدد السفـن المحتجزة 15 سفينة، وذلك مقابل احتجاز 389 رهينة و 18 سفينة في تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	5 - وتحقق هذا الانخفاض عن طريق مجموعة إجراءات اتخذتها القوات البحرية وتحسين تنفيذ توجيهات المنظمة البحرية الدولية وأفضل الممارسات الإدارية للحماية من أعمال القرصنة المنطلقة من الصومال التي طورها قطاع النقل البحري. وشمل ذلك تطبيقاً أفضل من جانب السفن التجارية لتدابير الحماية الذاتية وزيادة الوعي بالحالة السائدة. وأفادت القوات البحرية أن التدخل العسكري حال دون وقوع 75 في المائة من الهجمات في العام الماضي، في حين حققت السفن التجارية هذا العام معدل النجاح نفسه باتخاذ إجراءات قوية، بما في ذلك استخدام الغرف المحصنة.
	6 - وبسبب فترة الرياح الموسمية، انخفض عدد الهجمات الذي ارتفع في بداية العام ارتفاعاً ملحوظاً في حوض الصومال وغرب المحيط الهندي ولكنه شهد زيادة في منطقة جنوب البحر الأحمر/باب المندب وفي بحر العرب على مقربة أكثر من ساحل عُمان. على أنه من المتوقع أن يزيد عدد الهجمات في حوض الصومال وغرب المحيط الهندي مع نهاية فترة الرياح الموسمية.
	7 - وقد ثبتت في خليج عدن جدوى الاستراتيجية العسكرية التي تقوم على وجود القوة البحرية وقوة الرد بالاقتران مع عمليات بحرية قرب الساحل الشرقي للصومال لاحتواء أنشطة مجموعات عمل القراصنة وردعها. غير أن ذلك أدى إلى انتقال عمليات القراصنة جغرافياً إلى البحر الأحمر وحوض الصومال وإلى مناطق أبعد عن ساحل الصومال حتى المحيط الهندي. وينشط القراصنة حالياً في أعالي البحار على مسافات تصل إلى 750 1 ميلا بحرياً، ويتواصل تزايد عدد هجمات القراصنة. ولقد فرض الانتشار الجغرافي لأنشطة القراصنة المزيد من العبء على القوات البحرية القليلة. وإضافة إلى ذلك، قام مرتكبو أعمال القرصنة بتكييف أساليبهم للحيلولة دون استرداد القوات البحرية للسفن من خلال زيادة استخدام السفن المحتجزة والمراكب الشراعية ”كسفن دعم“، وهم غالباً ما يبقون أفراد طاقمها المحتجزين على متنها كدروع بشرية.
	8 - وزاد هذا التطور من تهديد القرصنة لجميع السفن التي تعبر المحيط الهندي، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أقساط التأمين التي يسددها قطاع النقل البحري. وإلى جانب دفع فديات مرتفعة باستمرار وتغيير مسار السفن وما يستهلكه من وقت، بدأت تكاليف النقل البحري تتزايد، مما يخلف آثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي.
	9 - وتحولت القرصنة الصومالية إلى جريمة منظمة متطورة. وقد تعززت قدرة عصابات القراصنة على الهجوم بفضل زيادة إيراداتهم المتأتية من فرض فديات مرتفعة. وفي عام 2011، استهدف القراصنة، باستخدام أسلحة أثقل وأفضل نوعية، المزيد من ناقلات النفط والسفن الشراعية. وزادت أيضاً أعمال العنف ضد البحارة. وفي الصومال، تفيد التقارير حالياً عن قيام القراصنة بعمليات على طول الساحل الشرقي بأكمله للبلد، بما في ذلك انطلاقاً من المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب.
	10 - وتثير القلق بشكل خاص محنة 316 رهينة يحتجزهم حالياً القراصنة فوق أراضي الصومال، ولا سيما في ”بونتلاند“، وكذلك في ”غالمودوغ“. ومن بين هؤلاء الرهائن بحارة من جميع أنحاء العالم، وكذلك أشخاص من أوروبا الغربية يمارسون الملاحة على سبيل الاستجمام. وقدمت السلطات في هذه المناطق مساعدة حيوية لضمان إطلاق سراح الرهائن. ويجري تنفيذ ذلك الإجراء عادة من خلال جهود متضافرة تبذلها شركات النقل البحري، وجهات فاعلة أخرى في القطاع الخاص، والحكومات. وفي بعض الحالات، اضطلعت الأمم المتحدة بدور أكبر، ويشمل ذلك الحالات التي يفرج فيها عن سفينة بينما يظل بعض أفراد طاقمها رهن الاحتجاز، أو الحالات التي يواجه فيها الرهائن صعوبات للعودة إلى أوطانهم.
	ثالثا - الجهود التي تبذلها السلطات
	11 - وفقاً لقرار مجلس الأمن 1950 (2010)، تم تمديد الأذون الواردة في القرارات 1846 (2008)، و 1851 (2008)، و 1897 (2009) المتعلقة بأنشطة مكافحة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال وداخل الصومال. وحتى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، لم تقدم أية دولة عضو أو منظمة إقليمية إضافية إخطاراً مسبقاً عن تعاونها مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
	12 - وأعلنت الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال عن التزامها بالقضاء على القرصنة ووافقت على استراتيجية وطنية لمكافحة القرصنة على النحو المنصوص عليه في خريطة طريق مقديشو الصادرة في أيلول/سبتمبر 2011. ووافقت الحكومة الاتحادية الانتقالية، و ”بونتلاند“ و ”غالمودوغ“ على العمل معاً لتطوير الأمن البحري، والسياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة القرصنة، وتدابير الحماية في ما يتعلق بالموارد الطبيعية في الصومال. وتشمل الأنشطة الرامية إلى تيسير تحقيق هذه الأهداف إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في الصومال؛ وتعيين منسق معني بشؤون مكافحة القرصنة في الحكومة الاتحادية الانتقالية ضمن وزارة محددة؛ وإنشاء قدرة على إعمال القانون البحري؛ واعتماد استراتيجية أمنية بحرية متفق عليها ومنسَّقة؛ والشروع في برامج إنمائية لإشراك المجتمع المحلي في مكافحة القرصنة، ترتبط بالمشاريع الاقتصادية الساحلية؛ وبناء القدرات داخل قطاع العدالة الجنائية، وسن التشريعات المتعلقة بمكافحة القرصنة. وتستطلع الحكومة الاتحادية الانتقالية حالياً الخيارات التجارية المتاحة لنشر دوريات في مياه الصومال.
	13 - وقدمت فرقة العمل المعنية بمكافحة القرصنة في ”بونتلاند“ المساعدة لعدد من البحارة الذين تقطعت بهم السبل أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وعرضت سلطات ”بونتلاند“ سياستها المتعلقة بمكافحة القرصنة، وهي تلتمس المساعدة الدولية لتنمية قدرات حرس السواحل ومحطات رصد السواحل.
	14 - وفي الآونة الأخيرة، أصبحت ”غالمودوغ“ تضم أنشط قواعد القراصنة. وأعربت فرقة العمل المعنية بمكافحة القرصنة في ”غالمودوغ“ عن عزمها على إنشاء وحدة شرطة بحرية على الشاطئ وقبالته.
	15 - وأصبحت عمليــة كمبالا، التي يشــارك فيهــا كل مــن الحكومــة الاتحاديــة الانتقالية و ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ و ”غالمودوغ“، أداة فعالة لتيسير الإعداد المشترك لخطط مكافحة الفرصنة في الصومال. وناقشت الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية أفضل السبل الكفيلة بتنفيذ التشريعات البحرية وتعزيز قدرة الصومال على محاكمة المشتبه في قيامهــم بأعمــال القرصنــة أثنـــاء اجتماعين عُقدا في 16 شباط/فبراير 2011 في لندن وفي 26 أيار/مايو في نيروبي. ومؤخراً، قامت عملية كمبالا بتيسير اتفاق بين الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية للإعلان رسمياً عن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة في الصومال، على النحو المعلن عنه في خريطة الطريق. وتعمل الحكومة الاتحادية الانتقالية والمناطق الثلاث حالياً على إنشاء مكاتب محلية لمنسقي أنشطة مكافحة القرصنة، الأمر الذي يتطلب تمويلا دوليا. وشددت السلطات الصومالية على أن القضاء على القرصنة في الصومال لن ينجح إلا إذا اتبعت الحكومة الاتحادية الانتقالية والمناطق نهجاً شاملاً يتصدى لعدم الاستقرار وغياب الإدارة وإنفاذ القوانين.
	رابعا - التعاون الدولي للتصدي للقرصنة قبالة سواحل الصومال
	16 - في 3 شباط/فبراير 2011، وبالتعاون مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، والمديرين التنفيذيين لبرنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك كبار ممثلي قطاع النقل البحري، ساعدتُ في إطلاق خطة العمل لمكافحة القرصنة تجاوباً مع موضوع اليوم البحري العالمي لعام 2011 و ”القرصنة: تنسيق الرد“. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التركيز على المساعي الرامية إلى مكافحة القرصنة بكافة أنواعها وإلى تيسير جهد عالمي أوسع نطاقاً. وتسعى أهدافها الرئيسية إلى زيادة الضغط على المستوى السياسي لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين يحتجزهم القراصنة؛ وتنقيح المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية وتحسينها والترويج لها؛ وتعزيز مستويات أعلى من الدعم والتنسيق مع القوات البحرية؛ تشجيع التنسيق والتعاون بين الدول والمناطق والمنظمات والقطاع الصناعي؛ والمساعدة في بناء قدرات المناطق التي تنتشر فيها عمليات القرصنة في العالم، وتوفير الرعاية للأشخاص الذين يهاجمهم القراصنة أو يخطفونهم ولأسرهم.
	17 - وفي عام 2011، عملت المنظمة البحرية الدولية على تعزيز المزيد من التعاون بين الدول والمناطق والمنظمات وفي ما بينها عن طريق تبادل المعلومات؛ وتنسيق الجهود العسكرية والمدنية؛ وإعداد مبادرات إقليمية وتنفيذها، مثل مدونة جيبوتي لقواعد السلوك التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
	18 - وأقر فريق الاتصال الدولي المعني بالصومال، في 3 حزيران/ يونيه 2011 في كمبالا بضرورة مساعدة الصومال والمنطقة على بناء القدرات في مجال مكافحة القرصنة، من خلال عملية كمبالا، وعلى إنشاء مشاريع برية لتوفير فرص العمل وإدرار الدخل يمكن أن تسهم في القضاء على القرصنة وغيرها من الأنشطة غير القانونية بصورة دائمة. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011 في كوبنهاغن، أقر فريق الاتصال بأن الحل لمشكلة القرصنة يستوجب اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية السياسية والأمنية والاجتماعية - الاقتصادية في الصومال، وحماية الموارد البحرية. وحث المشاركون أيضاً المؤسسات الاتحادية الانتقاليــة علــى اعتمــاد تشريعات لمكافحــة القرصنــة وعلى النظــر فـــي إعلان منطقة اقتصادية خالصة.
	ألف - فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال
	19 - عملا بقرار مجلس الأمن 1851 (2008)، أنشئ فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في 14 كانون الثاني/يناير 2009 لتيسير المناقشات وتنسيق العمل فيما بين الدول والمنظمات بهدف مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان فريق الاتصال يضم أكثر من 66 مشاركا من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية.
	20 - وواصل فريق الاتصال كفالة التنسيق الوثيق على الصعيد الدولي للكفاح ضد القرصنة والسطو المسلح، والاجتماع في ظل رئاسة جمهورية كوريا (تشرين الثاني/نوفمبر 2010) وتركيا (آذار/مارس 2011) وسنغافورة (كانون الثاني/يناير 2011). ويواصل الفريق، بتعاون وثيق مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والإدارات الإقليمية الأخرى، حمل الأطراف المعنية على الصعيد الدولي على اتخاذ إجراءات شاملة وحاسمة ضد هذا التهديد العالمي. واجتمعت الأفرقة العاملة الأربعة التابعة لفريق الاتصال بشكل منتظم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	21 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمع الفريق العامل 1 المعني بتنسيق العمليات وبناء القدرات الإقليمية تحت رئاسة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبدعم من المنظمة البحرية الدولية، في تشرين الأول/أكتوبر 2010 وشباط/فبراير 2011 وحزيران/يونيه 2011. وتلقى إسهامات منتظمة من رؤساء آلية الوعي المشترك وتفادي التضارب تبرز لأعضائه أوجه القصور الرئيسية من الناحية العسكرية، لا سيما طائرات الدوريات البحرية وناقلات النفط لتموين السفن. ويواصل الفريق العامل 1 أيضا إتاحة منتدى للحوار بين البلدان المساهمة بالقوات العسكرية. وأقر فريق الاتصال الاحتياجات ذات الأولوية التي حددها الفريق العامل 1، بما في ذلك دعم برنامج لبناء القدرات الجنائية/القضائية في الصومال وفي المنطقة؛ وتنفيذ مدونة جيبوتي لقواعد السلوك؛ وبناء القدرات في مجال مكافحة القرصنة والأمن البحري لخفر السواحل والشرطة البحرية والقوات العسكرية في الإقليم، وفقا لخطة العمل الإقليمية بشأن القرصنة والأمن البحري في منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي؛ وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة للصومال؛ واتخاذ إجراءات إقليمية شاملة للقطاعات لمكافحة القرصنة وضمان الأمن البحري في الصومال، تولت تيسيرها الأمم المتحدة، لا سيما عن طريق عملية كمبالا وبرنامجي الأمم المتحدة لسيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني.
	22 - ويركز الفريق العامل 2، الذي تترأسه الدانمرك، على الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واجتمع الفريق أربع مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وواصل تعزيز النهج المشترك في معالجة الجوانب القانونية وفهمها عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة القضائية الجارية، بما فيها قضايا محددة مقدمة أمام المحكمة لمكافحة القرصنة. وأضاف الفريق العامل وثائق قانونية إلى مجموعة الأدوات القانونية التي تستخدم كتوجيهات لفريق الاتصال والدول الأعضاء والمنظمات بشأن جميع جوانب مكافحة القرصنة. وناقش الفريق العامل 2 كيفية ضمان محاكمة المشتبه في ارتكابهم القرصنة محاكمة فعالة، بوسائل منها تحليل الخيارات التي قدمها جاك لانغ، المستشار الخاص السابق المعني بالمسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال. وفي الوقت الراهن، يقضي أكثر من ألف قرصان مدة أحكامهم بالسجن أو في انتظار صدور حكم في النظم الوطنية لعشرين دولة.
	23 - ووضع الفريق العامل 2 إطارا قانونيا لنقل القراصنة المحكوم عليهم من الدول التي قامت بمحاكمتهم إلى السجن في الصومال. وأسفر هذا العمل عن إبرام اتفاقات بين سيشيل والصومال تشمل إدارتي ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“. ويؤيد الفريق العامل الجهود الرامية إلى وضع الإطار موضع التنفيذ، الأمر الذي يتوقف أيضا على استمرار الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لبناء سجون وفق المعايير الدولية في الصومال والتعاون الوثيق من جانب السلطات الصومالية.
	24 - ويتناول الفريق العامل 3 مسألة تعزيز الوعي الذاتي وغيره من المقدرات في قطاع الشحن البحري، وتترأسه الولايات المتحدة، بدعم من المنظمة البحرية الدولية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير اجتمع الفريق العامل مرتين وعمل عن طريق المراسلات من خلال فريقين عاملين فيما بين الدورات معنيين بالتوجيهات المتعلقة بالجهات الخاصة المقدمة للخدمات الأمنية المسلحة، وبوضع إطار لتوجيه دول العلم بشأن استعمال أداة للمنظمة البحرية الدولية لضمان الامتثال لأفضل الممارسات من أجل تجنب القرصنة والإفلات منها والدفاع ضدها. وعلاوة على ذلك، جرى استكمال أفضل الممارسات الإدارية التي طورها قطاع النقل البحري وعممت كتيبات بشأنها على نطاق واسع.
	25 - وعقدت مصر اجتماعين للفريق العامل 4 الذي يسعى إلى تحسين الجهود الدبلوماسية والإعلامية المتعلقة بجميع جوانب القرصنة. واجتمع الفريق العامل مرتين خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعمل على تحسين تنسيق مختلف الرسائل الإعلامية المقدمة تحت رعاية الاستراتيجية الإعلامية لفريق الاتصال. ورصد الفريق العامل أيضا التقدم الذي أحرزه مشروع للاتصالات جرى تنفيذه في المجتمعات المحلية الصومالية، وتولى تيسيره مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال بتمويل من الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.
	26 - وأنشأ فريق الاتصال، في اجتماعه المعقود في 14 تموز/يوليه 2011، الفريق العامل 5 المعني بالتدفقات المالية. ويعتزم الفريق العامل الجديد، برئاسة إيطاليا، تنسيق الجهود الرامية إلى تعقب التدفقات المالية غير المشروعة وتعطيلها، مع إبراز دور الجهات التي تمول عمليات القرصنة وسائر الجهات الضالعة بشكل غير مباشر في تمويل القرصنة. وعقدت اجتماعات تحضيرية في الولايات المتحدة وجمهورية كوريا وإيطاليا.
	27 - وواصلت الأمم المتحدة دعم عمل فريق الاتصال والأفرقة العاملة التابعة له عن طريق توفير الخبرة الفنية، والتنسيق، وتيسير الحوار بين أعضائه.
	باء - الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال
	28 - قام الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي أنشئ في أوائل عام 2010، بتعزيز أنشطته وتوسيع نطاقها. ويقدم الصندوق الاستئماني الدعم لمشاريع تتراوح بين تجديد السجون المكتظة وبناء القدرات في المنطقة على محاكمة واحتجاز القراصنة المحكوم عليهم، وشن حملات ضد جاذبية القرصنة لدى الشباب الصوماليين. وفي مؤتمر للمانحين انعقد في دبي في نيسان/أبريل 2011، وشاركت في استضافته الإمارات العربية المتحدة، تلقى الصندوق الاستئماني مبلغ 4.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في شكل تبرعات جديدة، بما فيها تبرعات من القطاع الخاص للمرة الأولى. وهذه التبرعات مهمة وأدعو مرة أخرى المجتمع الدولي، بما في ذلك صناعة النقل البحري، إلى مواصلة دعم الصندوق الاستئماني.
	29 - وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان الصندوق الاستئماني قد تلقى ما يبلغ مجموعــه حوالــي 8.3 مليــون دولار منذ إنشائه. وأوصى مجلس الصندوق الاستئماني بصرف حوالي 7 ملايين دولار لتمويل ما مجموعه 14 مشروعا. وقدمت المشاريع حتى الآن، أساسا، دعما للأنشطة المتصلة بإنفاذ القوانين والمحاكمة والاحتجاز.
	جيم - التعاون الإقليمي
	30 - منذ صدور تقريري الأخير، وقعت دولتان أخريان على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك التابعة للمنظمة البحرية الدولية، ألا وهما إريتريا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والإمارات العربية المتحدة، في نيسان/أبريل 2011. وبذلك يبلغ مجموع الدول الموقّعة 18 بلدا، من بينها إثيوبيا والأردن وإريتريا وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة وجزر القمر وجيبوتي والسودان وسيشيل والصومال وعمان وكينيا ومدغشقر ومصر وملديف والمملكة العربية السعودية وموريشيوس واليمن.
	31 - وأُحرز تقدم في جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ مدونة جيبوتي لقواعد السلوك، التي يجري تمويلها وإدارتها إلى حد كبير عن طريق المنظمة البحرية الدولية. وقامت المنظمة بتوفير التدريب على الوعي بالأحوال البحرية للموظفين في مراكز تبادل المعلومات، وعقدت حلقات عمل إقليمية. ويجري وضع برنامج إقليمي للتدريب على عمليات إنفاذ القانون البحري، في شراكة مع منظمة حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وبدأ تشغيل مراكز تبادل المعلومات في أوائل عام 2011، وهي الآن متصلة بجميع الدول الثماني عشرة الموقّعة على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك عبر شبكة تبادل المعلومات على الإنترنت. وفي تنزانيا، يجري تعزيز الوعي بالأحوال البحرية من خلال تحديث الرادارات الساحلية والنظام الآلي لتحديد الهوية، بالاتصال مع البحرية التنزانية في مركز دار السلام لتنسيق عمليات الإغاثة في البحر. وعقدت المنظمة البحرية الدولية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، حلقات عمل أولية لوضع نهج مشترك بين وكالات متعددة لإنفاذ القانون البحري في جيبوتي ونيروبي كجزء من برنامج أوسع نطاقا لتهيئة بيئة مشتركة بين الوكالات تعد ضرورية لتوفير الأمن البحري على نحو فعال.
	32 - وواصل الاتحاد الأفريقي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وجماعة شرق أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ولجنة المحيط الهندي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي إدراج المسائل المتصلة بالقرصنة في جداول أعمالها.
	33 - واعتمد وزراء من منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي استراتيجية إقليمية وخطة عمل إقليمية للأمن البحري، في الاجتماع الوزاري الإقليمي الثاني المعني بالقرصنة والأمن البحري في منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي، المعقود في موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتنص الاستراتيجية على وضع إطار إقليمي لمنع ومكافحة القرصنة، وتعزيز الأمن البحري بواسطة نهج قائم على ثلاثة أركان. وسينطوي ذلك على ما يلي: (1) وضع وتنفيذ خطة عمل للأراضي الصومالية لمكافحة القرصنة ومنعها؛ (2) وتشجيع دول المنطقة على محاكمة القراصنة، بدعم مالي وتقني من المجتمع الدولي؛ (3) وتعزيز قدرات دول المنطقة على ضمان أمن مناطقها البحرية. وتشمل خطة العمل الإقليمية أيضا تبادل المعلومات، والتعاون، والعمل المشترك، وتدابير بناء القدرات. وتقرر أن تؤدي اللجنة الأقاليمية لتنسيق التعاون، المؤلفة من السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ولجنة المحيط الهندي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأوروبي دور الأمانة لآلية التنسيق الإقليمية لدعم تنفيذ خطة العمل.
	34 - وعقد وزراء الدفاع التابعين للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي اجتماعا استثنائيا في بريتوريا في 25 تموز/يوليه 2011، اعتمدوا خلاله استراتيجية إقليمية لمكافحة القرصنة وقاموا بتشكيل فرقة عمل تضم قواد سلاح البحرية من تنزانيا وموزامبيق وجنوب أفريقيا. ويتوقع أن تحدد فرقة العمل مركزا على مستوى المنطقة في جنوب أفريقيا لتنسيق المعلومات والاستخبارات المتعلقة بالقرصنة. وشجعوا بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على تعزيز الأطر القانونية الإقليمية والمحلية لإلقاء القبض على القراصنة ومحاكمتهم وسجنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم. وأكدوا على أهمية هذه التدابير إلى جانب تبادل الاستخبارات والتصديق على المعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة نظرا لأن المياه الواقعة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي تقع خارج نطاق العمليات العسكرية البحرية الدولية الجارية قبالة القرن الأفريقي.
	35 - وفي اجتماع عقد في دار السلام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، أيدت دول منطقة شرق أفريقيا إنشاء أفرقة إقليمية مشتركة للتحقيق بعد الإفراج. وبالتعاون بين شرطة جنوب أفريقيا والإنتربول، جرى فحص سفينة أفرج عنها قراصنة صوماليون في نيسان/أبريل 2011، مما أدى إلى استعادة كمية كبيرة من الأدلة ما زالت قيد التحليل.
	36 - وفي 18 و 19 نيسان/أبريل 2011، عقدت الإمارات العربية المتحدة مع شركة موانئ خاصة، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في دبي أكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الكفاح ضد القرصنة. واتفق المشاركون على أنه لا يمكن مكافحة القرصنة إلا بتنفيذ استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أيضا الأسباب الجذرية والجوانب الإنسانية والاقتصادية الحيوية للقرصنة البحرية.
	37 - واستضافت حكومة سيشيل مؤتمرا دوليا رفيع المستوى معنيا بالقرصنةفي 7 و 8 أيلول/سبتمبر، ركز على تنفيذ قوانين البحار بطريقة أفضل، وتقديم دعم سياسي من جانب المنظمات الدولية والحكومات الوطنية، وبناء القدرات في الدول الساحلية. وأعلنت حكومة سيشيل أيضا أنها ستستضيف مركزا للتحليلات والعمليات البحرية سيركز أيضا على تحليل الأنشطة غير المشروعة.
	38 - وفي 14 أيلول/سبتمبر، اجتمع ممثلون عن 47 دولة ومنظمة تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في المحيط الهندي في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التآزر بين مختلف الجهود التي يبذلها كل منها في المحيط الهندي.
	دال - الأنشطة البحرية قبالة ساحل الصومال
	39 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حافظت القوات البحرية الثلاث المتحالفة والمتعددة الجنسيات التي تسهم في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال على وجودها في المنطقة. إضافة إلى ذلك، قام عدد من الدول الأعضاء بشكل مستقل بنشر قطع عسكرية بحرية في المنطقة في إطار الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، بعضها بالتنسيق مع تحالفات متعددة الجنسيات. وتضطلع التحالفات البحرية أيضا بدور تنسيقي للقوات العاملة في خليج عدن وحوض الصومال.
	الاتحاد الأوروبي

	40 - تواصل العملية البحرية الأولى للاتحاد الأوروبي، ”أطلنطا“، القيام بدور محوري في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لردع ومكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال. ومدد مجلس أوروبا ولاية العملية لمدة سنتين إضافيتين في كانون الأول/ديسمبر 2010، باعتبار ذلك جزءا من الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للقرن الأفريقي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت بلدان من الاتحاد الأوروبي وبلدان مساهمة من خارج الاتحاد الأوروبي بنشر قطع بحرية تضم ما يزيد على 32 سفينة من 11 دولة، وأربع طائرات في المتوسط و 800 1 فرد، باعتبار ذلك جزءا من العملية.
	41 - وأحد الجوانب الهامة التي تركز عليها عملية أطلنطا هي حماية سفن برنامج الأغذية العالمي، التي جرت إلى الآن مرافقة ما يزيد على مائة سفينة منها، وجرت كذلك مرافقة شحنات مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وبالإضافة إلى ذلك، أحبطت عملية أطلنطا العديد من هجمات القراصنة وأحالت قضية واحدة للمحاكمة في سيشيل. وعلاوة على ذلك، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع موريشيوس في 14 تموز/يوليه 2011 لنقل من يشتبه في قيامهم بارتكاب أعمال القرصنة.
	42 - ويشارك الاتحاد الأوروبي أيضا في جهود طويلة الأجل من أجل مكافحة القرصنة عن طريق المضي في مسارين رئيسيين. ذلك أنه يدعم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية التي اعتُمدت في المؤتمر الوزاري لبلدان شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2010، من خلال مشروع يبلغ حجم تمويله 25 مليون يورو. ويعتزم أيضا تقديم مساعدة لتمكين بلدان المنطقة من السيطرة على مياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية الخالصة.
	منظمة حلف شمال الأطلسي

	43 - تساهم منظمة حلف شمال الأطلسي، من خلال عملية ’درع المحيط‘، في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وتشتمل المبادرة على عدد من السفن أقصاه خمس سفن تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي تقوم بدوريات في المياه الواقعة قبالة سواحل القرن الأفريقي وعلى امتداد ممر العبور الموصى به دوليا. وعملية درع البحار مصرح لها بمرافقة السفن التي تستأجرها الأمم المتحدة حتى تصل إلى مدخل ميناء مقديشيو. وتوفر عملية منظمة حلف شمال الأطلسي عادة ما لا يقل عن ثلث عدد السفن الحربية في ممر العبور الموصى به دوليا في خليج عدن، الذي تضطلع فيه منظمة حلف شمال الأطلسي بدور المنسق منذ حزيران/يونيه 2011.
	44 - وأجرت منظمة حلف شمال الأطلسي مؤخرا استعراضا استراتيجيا لعملية درع المحيط وخلصت إلى أن دورها في مكافحة القرصنة سوف يستمر في التركيز على المجالات التي تحظى فيها بميزة نسبية. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت منظمة حلف شمال الأطلسي على بناء القدرات الإقليمية في حدود إمكانياتها وقدراتها.
	القوات البحرية المشتركة

	45 - كما أشرت في تقريري السابق (S/2010/556)، فالقوات البحرية المشتركة هي تحالف بحري دولي مؤلف من 25 دولة، تقوده الولايات المتحدة، ويجري عمليات متكاملة ومنسقة في خليج عدن وخليج عمان وبحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. وتتكون القوات البحرية المشتركة من ثلاث فرق عمل مشتركة متميزة هي: فرقة العمل المشتركة - 150 وفرقة العمل المشتركة - 151 وفرقة العمل المشتركة - 152. وتجــري القـــوات البحريـــة المشتركــة عمليات لمكافحــة القرصنة مــن خلال فرقــة العمل المشتركة 151، بينما تجري فرقتا العمل 150 و 152 عمليات الأمن البحري وتساعد في بناء القدرات الإقليمية في منطقة العمليات.
	46 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نجحت فرقة العمل المشتركة 151، في ردع هجمات متعددة للقراصنة، وأنقذت سفينة تحمل قراصنة على متنها، واستجابت لنداءات طوارئ من سفن تواجه مشاكل وضبطت كميات كبيرة من السلع المهربة، بما فيها الأسلحة والمخدرات والمواد المتصلة بها. وإضافة إلى ذلك، أدت فرقة العمل المشتركة 151 دورا حيويا في تشجيع وتنفيذ عملية إزالة ”التضارب“ التكتيكي بين جميع السفن والدول الأعضاء العاملة في خليج عدن. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اضطلعت فرقة العمل المشتركة 151 بدور المنسق في ممر العبور الموصى به دوليا وتقوم حاليا بدور المنسق في حوض الصومال.
	جهود إضافية بذلتها الدول الأعضاء

	47 - تكتمل الجهود التي تبذلها قوات التحالف المتعددة الجنسيات بأنشطة فردية تقوم بها الدول الأعضاء قبالة سواحل الصومال. وقد نشرت كل من جمهورية إيران الإسلامية، وجنوب أفريقيا، والصين، وكينيا، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، والهند، واليابان، واليمن سفنا و/أو طائرات بحرية لمكافحة القرصنة في المنطقة. وقامت سفن تلك البلدان، بدرجات متفاوتة من التنسيق مع قوات التحالف، بمرافقة مئات السفن التجارية وتوفير الحماية المباشرة لسفن تجارية معينة، بما في ذلك السفن التي أفرج عنها القراصنة؛ وأجرت عمليات إنقاذ لسفن تواجه مشاكل؛ وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة وغيرها من السلع المهربة. ووافقت أيضا الصين والهند واليابان على تنسيق جهودها على نحو أكثر فعالية، عن طريق إنشاء فريق عامل لتنسيق القوافل باعتبار ذلك جزءا من مبادرة الوعي المشترك وتفادي التضارب.
	تنسيق المبادرات العسكرية والمدنية - العسكرية

	48 - أقيمت عدة آليات لتنسيق أنشطة القطع العسكرية البحرية قبالة سواحل الصومال. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت مبادرة الوعي المشترك وتفادي التضارب، برئاسة القوات البحرية المشتركة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تحسين التنسيق العسكري. وفي الاجتماع الأخير للمجموعة، المعقود في 20 أيلول/سبتمبر 2011، جرى تمثيل ما يزيد على 27 بلدا و 14 منظمة، بما في ذلك الوكالات المعنيــة بالأمـــن البحري والتنسيق، جنبا إلى جنب مع التحالفات الثلاثة وممثلي النقل البحري.
	49 - ويمثل التنسيق المدني - العسكري والتنفيذ الكامل لإرشادات المنظمة البحرية الدولية وأفضل الممارسات الإدارية، العناصر الرئيسية في استراتيجية حماية التجارة العالمية في المناطق التي تشتد فيها إمكانية التعرض للخطر. ولا تزال الآلية الرئيسية لحماية السفن التجارية التي تمر عبر خليج عدن تتمثل في التعاون بين النقل البحري والوجود البحري من خلال استخدام ممر العبور الموصى به دوليا، على النحو الذي أيدته المنظمة البحرية الدولية في تموز/يوليه 2009. ويتيح هذا للمرور التجاري الذي سبق تسجيله عبور المناطق البحرية عالية الخطورة في الأوقات الملائمة، بحماية القطع البحرية التي تجوب المنطقة والموفدة من بلدان تقوم بنشرها بشكل مستقل، من قبيل الاتحاد الروسي والصين والهند واليابان. وفي منطقة المحيط الهندي الأكثر اتساعا، لا يزال الوعي بالأوضاع وتجنب الجماعات التي تقوم بأنشطة القرصنة ويشكل مفتاح الموقع. وتقوم القوات البحرية بانتظام بإصدار معلومات تتعلق بالتهديدات إلى السفن المسجلة لدى مركز الأمن البحري (القرن الأفريقي) والتابعة لمركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة في دبي.
	50 - وإضافة إلى هذه الجهود، ثمة حاجة لتوسيع الآلية وإضفاء الطابع الرسمي عليها من أجل أغراض التحقيق والمقاضاة. ويجب أن تتاح المعلومات التي تحصل عليها القطع العسكرية في عرض البحر لمختلف هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية، من قبيل فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1916 (2010)، والإنتربول. وأصدرت المنظمة البحرية الدولية مؤخرا مبادئ توجيهية للمساعدة في التحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح التي تتعرض لها السفن (MSC.1/Circ.1404) باعتبارها تكملة لمدونة الممارسات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع.
	هاء - المساعدة المقدمة إلى برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
	51 - يشكل تقديم المساعدة الإنسانية إلى منطقة الصومال بشكل آمن أمرا بالغ الأهمية. وفي الوقت الحالي، ثمة 14 مليون شخص متضرر من الجفاف في القرن الأفريقي، بما في ذلك نحو 3.7 مليون شخص في الصومال، ونحو 000 80 لاجئ يلتمسون المساعدة في بلدان أخرى في المنطقة. ويشكل ضمان سلامة وكفاءة النقل البحري أولوية لدى برنامج الأغذية العالمي من أجل تقديم المساعدة الإنسانية لإنقاذ الأرواح إلى السكان المعرضين للخطر في الصومال وفي المنطقة الأكثر اتساعا. وقد بدأت عملية أطلنطا التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبــي عملهـا دعمــا لقـــرارات مجلـــس الأمـــن 1814 (2008)، و 1816 (2008)، و 1838 (2008)، و 1846 (2008). وتتمثل ولايتها في المساهمة في حماية السفن التابعــة لبرنامــج الأغذيـــة العالمــي التــي تقدم المعونات الغذائية إلى السكان المعرضين للخطر فــي الصومــال، والسفن التابعة لمكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التــي تنقل مواد إلــى البعثة؛ وإلــى السفن المعرضـــة للخطر التي تبحر فــي خليج عدن وقبالة سواحل الصومال.
	52 - ومنذ نشر عملية أطلنطا، لم تتعرض أي سفينة تحمل أغذية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى هجوم من القراصنة. غير أن إمدادات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد تعرضت لمحاولتين باءتا بالفشل. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير تم بشكل آمن اصطحاب سفن تحمل نحو 000 62 طن من مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى الصومال من خلال موانئ مقديشيو وبوساسو وبربرة. ويعمل برنامج الأغذية العالمي بشكل وثيق مع القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تأمين إبرام اتفاقات مع دول العلم لكفالة أن تقوم مفرزة حماية السفن بالركوب على متن السفن من أجل تحسين الحماية التي تقدمها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال عملية أطلنطا. وعقب إبرام اتفاق بين منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، سيبدأ خلال فترة وجيزة تدريب مفرزة حماية السفن التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وسيتم الاستعانة بالمفرزة على متن سفن معينة مخصصة لتقديم الإمدادات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وذلك على أساس كل حالة على حدة.
	واو - الجهود الإضافية المبذولة لحماية الملاحة الدولية قبالة سواحل الصومال
	53 - أقرت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الثامنة والثمانين المعقودة في أواخر عام 2010 الإرشادات المقدمة لموظفي أمن الشركات للمساعدة في تهيئة الشركة والطاقم لحالات الطوارئ عند التعرض للاختطاف من جانب القراصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن (MSC.1/Circ.1390). وفي أيار/مايو 2011، اعتمدت لجنة السلامة البحرية في دورتها التاسعة والثمانين قرارا بشأن تنفيذ الإرشادات المتعلقة بأفضل الممارسات الإدارية، يحث بقوة جميع الأطراف المعنية على أن تتخذ إجراءات من أجل كفالة تنفيذ تدابير الحماية الذاتية هــذه بشكل أفضـل (القرار MSC.324 (89)). وبالإضافة إلى الوثيقة MSC.1/Circ.1404، قدمت اللجنة أيضا إرشادات مؤقتة إلى أصحاب السفن ومشغلي السفن وربابنة السفن بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين الذين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على متن السفن في المناطق التي تشتد فيها خطورة القرصنة (MSC.1/Circ.1405) وقدمت كذلك توصيات مؤقتة إلى دول العلَم MSC.1/Circ.1406)).
	54 - وتواصل المنظمة البحرية الدولية المساعدة على المضي في إعداد هذه المبادئ التوجيهية من خلال لجنة السلامة البحرية ولجنة التيسير كليهما. وفي اجتماع عُقد فيما بين الدورات للفريق العامل المعني بالأمن البحري والقرصنة في الفترة من 13 إلى 15 أيلول/ سبتمبر، على النحو الذي أذنت به لجنة السلامة البحرية، تم استعراض الإرشادات المؤقتة التي أُعدت في الدورة التاسعة والثمانين للجنة، وإصدار توصيات مؤقتة منقحة لدول الموانئ والسواحل، وأصحاب السفن، ومشغليها وربابنها، ودول العلم، فيما يتعلق باستخدام أفراد الأمن المسلحين الذين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على متن السفن في المناطق التي تشتد فيها الخطورة. ولا تغير هذه الإرشادات من موقف المنظمة البحرية الدولية بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين الذين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة، والذي لا يزال مفاده أن لكل دولة من دول العلم أن تقرر، بشكل فردي ما إذا كان ينبغي الإذن لأفراد أمن مسلحين أم لا بأن يستعان بهم على متن السفن التي تحمل علمها. وإذا قررت إحدى دول العلم السماح بهذه الممارسة، يرجع الأمر إلى هذه الدولة كي تقرر الشروط التي بمقتضاها يتم منح الإذن.
	55 - وفي رسالة وجهت إليَّ، أعربت الغرفة الدولية للنقل البحري عن أسفها لنقص فعالية استخدام أفراد الأمن المسلحين الذين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة على متن السفن. وقدمت الغرفة مقترحا بإنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من حراس عسكريين مسلحين يمكن نشرهم على السفن العسكرية.
	56 - وعكف برنامج الأغذية العالمي على العمل بشكل وثيق مع المنظمة البحرية الدولية والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تحسين سلامة السفن المستخدمة من أجل عملياتنا المتعلقة بالصومال. وركزت المبادرات على التدابير الرادعة من قبيل إدراج مفرزة حماية السفن في أحكام العقود، والسعي للتعاقد مع الشركات التي تشغل السفن التي تحمل أعلام دول أبرمت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اتفاقات لحماية السفن معها. وحسَّن برنامج الأغذية العالمي زمن السفر عن طريق تنظيم جداول الموانئ بشكل أفضل ومن خلال استئجار السفن الحديثة على الأجل الطويل.
	زاي - المسائل القانونية، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان
	تقرير المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتصلة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال

	57 - قدّم مستشاري الخاص المعني بالمسائل القانونية المتصلة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لدى اختتام ولايته، تقريرا S/2011/30)، المرفق) يتضمن 25 مقترحا عن التدابير التي يتعين اتخاذها لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وتناولت تلك المقترحات عددا من المسائل القانونية والسياسية والاجتماعية - الاقتصادية. وقد رحّب مجلس الأمن في قراره 1976 (2011) بذلك التقرير وأشار مع التقدير إلى الاستنتاجات والمقترحات الواردة فيه.
	محاكمة القراصنة المشتبه فيهم

	58 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تزايد عدد محاكمات القراصنة المشتبه فيهم تزايدا ملحوظا. ففي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان أكثر من 000 1 قرصان مشتبه فيهم قد حُوكموا أو كانوا ينتظرون المحاكمة في 20 دولة مختلفة هي: إسبانيا؛ وألمانيا؛ والإمارات العربية المتحدة؛ وبلجيكا؛ وجمهورية تنـزانيا المتحدة؛ وجزر القمر؛ وجمهورية كوريا؛ وسيشيل؛ والصومال؛ وعمان؛ وفرنسا؛ وكينيا؛ وماليزيا؛ ومدغشقر؛ وملديف؛ والهند؛ وهولنــدا؛ والولايات المتحدة الأمريكية؛ واليابان؛ واليمن. وجاءت هذه المحاكمات ثمرة لتزايــد القبض على القراصنـة المشتبـــه فيهــم؛ وتحسّن جمــع الأدلـــة وحفظهـــا؛ وتعزيز تقاسم المعلومات؛ وتوطيد الأطــر التشريعية فــي بعض الــدول وتزايـد الإرادة السياسية للاضطلاع بتلك المحاكمات.
	59 - غير أنه لم تجرِ بعدُ محاكمة عدد كبير من المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة لمجموعة متنوعة من الأسباب القانونية والعملية والسياسية، بما في ذلك نجاح القراصنة في التهرب من قبضة القوات البحرية، وعدم كفاية الأدلة اللازمة للمقاضاة، وعدم تعيين سلطة قضائية لديها القدرة والاستعداد لإجراء المحاكمات. ويقدم فصل جديد عن إنفاذ القانون، يرد في الطبعة الرابعة من منشور المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات الإدارية للملاّحين ومالكي السفن، توجيهات بشأن حفظ الأدلة وجمعها في مرحلة ما بعد الحادث. وأنشأت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) آلية تُقدّم من خلالها المشورة الآنية لمالكي السفن والصناعات الخاصة في هذا الصدد.
	بناء القدرات

	60 - اضطلع كل من المنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومكتب الشؤون القانونية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات أخرى، بمجموعة من الأنشطة الرامية إلى مساعدة الدول على تنمية قدراتها في ما يتعلق بالقبض على القراصنة المشتبه فيهم واحتجازهم ومحاكمتهم في ظل الاحترام التام للقواعد والمعايير الدولية.
	61 - واستنادا إلى الدعم المقدم من فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، خلال دورته العامة التاسعة، والقرارات التي اتخذتها الإنتربول أثناء مؤتمرَيها الإقليميَين الأفريقي والأوروبي، يعكف مكتب واشنطن العاصمة التابع للإنتربول حاليا على وضع قاعدة بيانات عالمية عن القرصنة البحرية ستُدمج فيها مجموعة متنوعة من المعلومات والاستخبارات المتعلقة بالقرصنة البحرية بهدف دعم ما تضطلع به الدول الأعضاء من التحقيقات والمحاكمات الجارية للشبكات الإجرامية المنخرطة في أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال. وستُنقل قاعدة البيانات تلك إلى الأمانة العامة للإنتربول في عام 2012 وسيُتاح الوصول إليها لأوساط إنفاذ القانون الدولي.
	62 - وواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم المساعدة للشرطة في الصومال وبناء قدراتها. فقد تلقى ضباط تابعون لإدارة التحقيقات الجنائية في كل من ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“، بلغ مجموعهم 96 ضابطا، التدريب اللازم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وسعيا إلى تعزيز قدرة الجهاز القضائي الصومالي على محاكمة القراصنة المشتبه فيهم وفقا للمعايير الدولية، تخرّج مَن بلغ مجموعهم 32 قاضيا ومدّعيا عاما من خلال برامج التدريب المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدن هرجيسة ومقديشو وبوساسو. فقد أمدّ البرنامج الإنمائي بالتجهيزات محكمة الجنايات في بوساسو التي تُجري معظم المحاكمات المتعلقة بالقرصنــة فـــي الصومال. وامتد نطاق برنامج المعونة القضائية الذي يضطلع به البرنامــج الإنمائي، بدعــم مـن الصنـدوق الاستئماني، ليشمل جميع المناطق في ”صوماليلاند“، و ”بونتلاند“ والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية الانتقالية في مقديشو، حيث قدم المشورة والتمثيل القانونين بالمجان لأكثر من 6 آلاف شخص ومثل 107 قراصنة مشتبه فيهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أوشك تشييد سجن غاردو على الاكتمال ويتوقع أن يُسلّم لسلطات بونتلاند بحلول نهاية عام 2011.
	63 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، توسع نطاق الجهود المبذولة لإدماج بلدان المنطقة في برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وواصل المكتب تقديم الدعم لبرنامج مكافحة القرصنة في كينيا من خلال زيادة بناء قدرة الجهاز القضائي والمدّعين العامّين وإنفاذ القانون، والاضطلاع بأنشطة التجديد والتدريب في السجون الكينية التي تحتجز 143 شخصا يشتبه في ارتكابهم القرصنة أو صدرت بحقهم أحكام إدانة. ونُظّمت في نيروبي دورة تدريبية لمدة ثلاثة أسابيع عن التحقيق الجنائي ودورة لمدة أسبوع كامل في سجن شيمو لا تيوا في مومباسا، الذي اضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتجديده. وبالإضافة إلى ذلك، وسّع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نطاق الدعم الذي يقدمه لسيشيل، باعتبار ذلك ثمرة لموافقة حكومة ذلك البلد على تولي دور أوسع نطاقا في إجراء المحاكمات المتعلقة بالقرصنة، كما يتولى المكتب إنجاز أعمال تشييد مبنى سجن يتسع لستين شخصا. ويجرى على وجه السرعة بذل الجهود الرامية إلى زيادة القدرة على احتجاز القراصنة داخل الصومال. ومن بين الإنجازات الرئيسية في هذا الصدد افتتاح سجن هرجيسة الجديد قرب نهاية عام 2010. وفي بوساسو، قام المكتب بتجديد سجن من خلال الصندوق الاستئماني.
	64 - وسعيا إلى تمكين الصومال في آخر المطاف من استضافة المحاكمات المتعلقة بالقرصنة، نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دورة تدريبية لصالح المدّعين العامّين في كل من صوماليلاند وبونتلاند. وواصل المكتب تيسير إعادة القراصنة المدانين والذين قضوا مدة عقوبتهم في بلدان المنطقة، والصوماليين المهاجرين بصورة غير مشروعة الذين حكم ببراءتهم من تهم القرصنة المنسوبة إليهم، إلى وطنهم الصومال. وفي أواخر عام 2010، ساعد المكتب في إعادة 17 صوماليا، حكم ببراءتهم من تهم تتعلق بالقرصنة، من نيروبي إلى ”بونتلاند“. وفي الآونة الأخيرة، أُعيد 10 رجال صوماليين إلى موطنهم بونتلاند بعد إدانتهم بتهم ارتكاب أعمال قرصنة وقضاء مدة العقوبة المفروضة في كينيا.
	التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة

	65 - أعد كل من مكتب الشؤون القانونية، والمنظمة البحرية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وثائق توجيهية عن عناصر التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة، تركّز على تنفيذ الصكوك القانونية الدولية بموجب الاختصاصات التي يتمتع بها كل منها، أصدرتها اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في أيار/مايو 2011. وقد أتاح مكتب الشؤون القانونية مجموعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة التي قدمتها الدول إلى الأمم المتحدة، في موقعه الشبكي للاطلاع عليها.
	المسائل المتعلقة بالمقاضاة

	66 - تنص المادة 100 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في مكافحة القرصنة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أبرم عدد من الدول اتفاقات ترمي إلى تيسير محاكمة القراصنة المشتبه فيهم.
	67 - وتم التوقيع على اتفاقات لنقل القراصنة المدانين، بين حكومة سيشيل وكل من الحكومة الاتحادية الانتقالية، و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“. وقد تسنى إبرام تلك الاتفاقات بفضل العمل الذي اضطلع به الفريق العامل 2 التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، وهي اتفاقات ستمكّن سيشيل من نقل القراصنة الصوماليين المدانين إلى ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ لقضاء الأحكام الصادرة بحقهم. ومنذ التوقيع على تلك الاتفاقات، تعرب ”صوماليلاند“ عن رغبتها في إمعان النظر في تلك المسألة قبل البدء في التنفيذ. أما في حالة بونتلاند، فقد تجري أول عملية نقل فور استكمال أعمال تجديد السجن المركزي في بوساسو التي ينجزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	68 - وأبرم الاتحاد الأوروبي وموريشيوس اتفاقا يتعلق بمحاكمة المشتبه في تورطهم في أعمال القرصنة الذين تحتجزهم القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة. ووضع المكتب برنامجا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ تلك المحاكمات.
	69 - وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقارير تفيد بأن 60 قرصانا مدانين قد تم الإفراج عنهم من السجون في ”صوماليلاند“ بعد دفع رشاوى لمسؤولي المحاكم والسجون. ويبدو أن البيانات التي أدلت بها السلطات في ”صوماليلاند“ للوفود الوطنية الزائرة تؤكد ذلك، كما تردد أن قاضيا أقدمَ ومسؤولا من أحد السجون على الأقل قد أُقيلا من منصبيهما.
	70 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظر مجلس الأمن وفريق الاتصال في آليات إضافية لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم. فقد اقترح مستشاري الخاص، في تقريره، تعزيز سيادة القانون في الصومال من خلال إنشاء نظام قضائي يتألف من محكمتين متخصصتين إحداهما في بونتلاند والأخرى في صوماليلاند وإنشاء محكمة متخصصة صومالية تتجاوز ولايتها النطاق الإقليمي. وعلى نحو ما طلبه مجلس الأمن في قراره 1976 (2010)، قدمتُ في 15 حزيران/يونيه 2011 تقريري (S/2011/360) عن طرائق آليات تلك المقاضاة، بما في ذلك مشاركة الموظفين الدوليين وأشكال الدعم والمساعدة الدولية الأخرى، آخذا بعين الاعتبار عمل الفريق المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وبالتشاور مع الدول المعنية في المنطقة.
	حماية الأطفال

	71 - تواصل آلية الرصد والإبلاغ المعنية بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي يجرى تنفيذها في الصومال عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، توثيق المعلومات عن الأطفال المشاركين في القرصنة. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير 2010، تم توثيق 10 حالات لتجنيد أطفال في صفوف جماعات القرصنة التي تعمل قبالة ساحل بونتلاند. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال عام 2010، تم توثيق عدة حالات لهروب أطفال من حركة الشباب والتحاقهم بجماعات القرصنة في بونتلاند. وفي عام 2011، تلقت الأمم المتحدة 14 حالة تم التحقق من صحتها عن انتهاكات لحقوق الطفل، حيث أُفيد بأن مصدر حالتين منها في بونتلاند و 12 حالة في منطقة جنوب وسط الصومال. وكانت تسع من الحالات المبلّغ عنها تتعلق بالاغتصاب وخمس منها باختطاف غير مشروع. وتم توثيق جميع الحالات التسع في جالكايو/منطقة وسط الصومال وكانت جميع ضحايا الاغتصاب فتيات تقل أعمارهن عن 16 عاما. ويزعم أن نصف حالات الاغتصاب تلك أنها عمليات اغتصاب جماعية اقترفها قراصنة. ولذا يتعين وضع أحكام قانونية وأخرى تتعلق بالسياسات لكفالة أن يُعامَل هؤلاء الأطفال وفقا للمعايير والقواعد الدولية ذات الصلة، من أجل حماية كل طفل يُدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يُتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك.
	حقوق الإنسان

	72 - تضمنت دراسات أجريت في الآونة الأخيرة إشارات عديدة إلى تزايد نزوع القراصنة إلى ممارسة العنف إزاء رهائنهم، سواء كان عنفا جسديا قاسيا أو إيذاءً نفسيا. وتلقي هذه الدراسات الضوء على الأهمية البالغة التي يكتسيها تقديم المعتدين للعدالة. ولئن كان يتواصل في عدة دول إجراء المحاكمات المتعلقة بأعمال القرصنة، فإن تعزيز سيادة القانون في الصومال يتسم بأهمية محورية في تحقيق العدالة دون المساس بسلامة البلد الإقليمية وسيادته. ولا تزال الاعتبارات المتصلة بحقوق الإنسان ذات أهمية في توجيه الإجراءات التي تتخذها الدول في جميع مراحل عمليات مكافحة القرصنة، بما في ذلك القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم ومحاكمتهم ونقلهم، وهي بالمثل اعتبارات ذات أهمية في ما يتعلق بسجن القراصنة المدانين. وتساعد الأمم المتحدة الصومال، من خلال الأعمال التي يضطلع بها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على بناء القدرة اللازمة في مجالات حقوق الإنسان والأمن والعدالة.
	خامسا - الجزاءات المحددة الهدف
	73 - يشير التقرير النهائي الذي أعده فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، المنشأ عملا بالقرار 1916 (2010)، والصادر في 18 تموز/يوليه 2011 (S/2011/433)، إلى تنامي أهمية المفاوضين عن القراصنة. فمن بين التوصيات التي قدمها فريق الرصد عن القرصنة، توصيته بتسمية قراصنة معروفين يحدد فريق الرصد أو الدول الأعضاء هويتهم لاتخاذ تدابير محددة الهدف بحقهم؛ وبالقيام، كتدبير مؤقت، بإنشاء هيئة تحقيق متخصصة تناط بها ولاية جمع المعلومات وإقامة الأدلة وتسجيل إفادات الشهود؛ واعتبار المحركات الخارجية، التي تعمل بقوة 40 حصانا فما فوق، أصنافا ”مزدوجة الاستخدام“ يشكل نقلها أو بيعها أو تصديرها إلى الصومال خرقا محتملا لحظر توريد الأسلحة العام والكامل؛ ووضع إطار تنسيقي وتنظيمي شفاف لمنح تراخيص الصيد؛ وتعيين ضابط مسؤول تابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي يجوز لفريق الرصد أن يوجه إليه طلبات رسمية للتعاون وتبادل المعلومات؛ وإنشاء إطار قانوني دولي لتنظيم أنشطة الشركات الخاصة للأمن البحري التي توفر الحماية المسلحة للسفن في المياه الدولية. وأوصى فريق الرصد بتحديد أسماء عدة زعماء قراصنة عملا بقرار مجلس الأمن 1844 (2008).
	74 - وفي 29 تموز/يوليه 2011، اتخذ مجلس الأمن القرار 2002 (2011) الذي مدد بموجبه ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا ووسع نطاقها. وبدأ فريق الرصد عمله في أيلول/سبتمبر 2011 وسيواصل التحقيق بشأن ميليشيات القراصنة والممولين والميسرين والداعمين الفعليين والمستفيدين وتقديم تقارير عنهم.
	سادسا - الدور التنسيقي للأمم المتحدة
	75 - تمثل مواجهة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال تحديا معقدا أمام الصومال والمجتمع الدولي. ويتخذ التصدي لها أوجها متعددة، إذ يشمل جهات فاعلة من الدول ومن غير الدول، تنتمي إلى منطقة جغرافية واسعة، كما يشمل نطاقا واسعا من الخبرات في كل من المجالين المدني والعسكري. وقد دعمت الأمم المتحدة هذا التصدي عن طريق حشد عدة إدارات وبرامج ووكالات متخصصة. ومن الأمور الجوهرية لنجاح هذه الجهود تنسيقها على نحو فعال، بما يضمن تكاملها ضمن الاستراتيجية العامة التي ترمي إلى تحقيق السلام في الصومال لكي يمكنه في نهاية المطاف التصدي للتحديات التي تواجهه في مجال فرض القانون والنظام.
	76 - ولقد أنشأ مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، بصفته جهة التنسيق لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، فرقة عمل متكاملة تتخذ من نيروبي مقرا لها وتتألف من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والعاملة فيما يخص الصومال، تسمى مجموعة نيروبي، ولها شركاء من المنظمات الإقليمية. ويشترك المكتب أيضا في رئاسة فريق تقني عامل لمكافحة القرصنة بمشاركة من الدول الأعضاء المنخرطة في الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة. ويضطلع المكتب كذلك بتيسير تنسيق الجهود الصومالية، بالاشتراك مع المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن طريق عملية كمبالا، ويقود جهود التوعية. وفي عام 2011 أطلق المكتب حملة إعلامية عن طريق شركاء محليين، شملت ”بونتلاند“ وحملة إعلامية أخرى في الشطر الجنوبي من وسط الصومال. وشارك في ذلك المشروع قادة محليون ودينيون، ومسؤولون حكوميون، وجماعات الشباب والمرأة، ووسائل الإعلام الصومالية.
	77 - وفي المقر، واصل الفريق العامل الفرعي المعني بالقرصنة التابع لفرقة العمل المتكاملة المعنية بالصومال، والذي ترأسه إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة ويتألف من 16 هيئة من هيئات الأمم المتحدة والإنتربول، اجتماعاته بانتظام لكفالة تبادل المعلومات وتنسيق جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة القرصنة. وإضافة إلى ذلك، يرأس وكيل الأمين العام للشؤون السياسية الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل بصورة وثيقة مع فريق الاتصال لوضع الأولويات الاستراتيجية للتصدي الدولي لمكافحة القرصنة، ولضمان أن تتكامل تلك الجهود على نحو وثيق مع دعمنا المشترك لعملية السلام في الصومال.
	سابعا - ملاحظات
	78 - أحرز المجتمع الدولي خلال سنوات قليلة تقدما في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقد نجح الوجود البحري المتواصل للدول الأعضاء في تقليل عدد أحداث القرصنة والسطو المسلح في البحر في تلك المنطقة، وأدى إلى زيادة عدد القراصنة الذين يجري القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وشهد تبادل المعلومات والتنسيق بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من القوات البحرية الدولية عن طريق آلية الوعي المشترك وتفادي التضارب المبتكرة تحسنا كبيرا. وقد ارتفع مستوى التعاون بين القوات البحرية وملاك السفن وجهات إنفاذ القانون الدولية. ويقوم مزيد من ملاك السفن بحماية موظفيهم وسفنهم عن طريق تنفيذ أفضل الممارسات الإداريـــة، التــي ما زالــت تعتبر خــط دفـــاع أمامــي ضــد القرصنة، وهي معممة على نطاق واســع. كمـــا أن العمــل علـــــى تعقــــب المعامــلات الماليـــــة لمدبـــري عمليـــات القرصنة يحرز تقدما.
	79 - وحماية الشحنات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها والتي قدمها برنامج الأغذية العالمي، وكذلك حماية خطوط إمداد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تعد حماية قيِّمة من حيث أنها تخفف من حدة المعاناة داخل الصومال، وتساعد على تحمل التغيرات العسكرية في الميدان. وأقدم شكري إلى عدة جهات من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي وجميع الدول الأعضاء المشاركين في جهود الردع في عرض البحر.
	80 - وعلى الرغم من النجاحات التي أحرزت مؤخرا في احتواء القراصنة، لا يزال تهديد القرصنة قائما. ويمتد في الواقع هذا التهديد إلى مناطق أوسع بسبب الوسائل المتاحة للقراصنة التي يتـزايد مدى تطورها، وفضلا عن ذلك، من المتوقع أن ترتفع هجمات القراصنة الصوماليين بشدة في الأسابيع القادمة عقب انخفاض حدة الرياح الموسمية. لذا، من اللازم على الدول الأعضاء والعناصر الفاعلة الدولية الأخرى مضاعفة الجهود من أجل المضي قُدما انطلاقا من النجاحات التي أُحرزت مؤخرا.
	81 - ويساورني القلق من التقارير التي أفادت بوجود روابط بين حركة الشباب وجماعات القراصنة. ذلك أن تعزيز تدابير إنفاذ القانون التي قامت بها بعض السلطات الإقليمية في الصومال أدى إلى دفع أوكار القراصنة إلى الجنوب، في اتجاه مناطق تتداخل مع منطقة نفوذ حركة الشباب.
	82 - وقد شددت على أن المعركة مع القرصنة قبالة سواحل الصومال لا يمكن الفوز فيها إلا عن طريق استراتيجية متكاملة تتناول الردع والأمن وسيادة القانون والتنمية. ويشير ذلك النهج إلى أن العوامل التي تغذي القرصنة ينبغي معالجتها بمزيد من القوة، سواء من جانب الصومال أو من جانب المجتمع الدولي. ويجب أن تكون جهود مكافحة القرصنة عنصرا يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية السلام في الصومال. وفي هذا الصدد، تعد الأجزاء المتعلقة بمكافحــة القرصنــة فــي خريطـــة طريــق مقديشـــو التي تم الاتفاق عليها مؤخرا خطوة في الاتجاه الصحيح.
	83 - وفي حين أن القضاء على القرصنة هدف محوري، فمن المهم وضع أولويات مؤقتة في مكافحة تلك الآفة. ويتمثل أحد هذه الأهداف في تكملة العمليات الحالية للأمن البحري ببذل مزيد من الجهود في المياه الساحلية، في المنطقة الواقعة بين الساحل والمياه الدولية. على أنني أعي المسائل القانونية المتعلقة بالموارد التي يثيرها هذا الاقتراح والشواغل المتصلة بتطوير قدرات خفر السواحل في المنطقة. ويستلزم هذا الجانب من مكافحة القرصنة اهتماما أكبر.
	84 - وأشجع الدول الأعضاء والمنظمات المتعددة الجنسيات على النظر في إمكانية مساهمتها بقدر أكبر في معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة، بسبل من بينها اتخاذ مبادرات برية لتقوية القدرات الصومالية والإقليمية في المجال البحري وفي مجال إنفاذ القانون. وإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى زيادة استطلاع سُبل تمزيق السلسلة اللوجستية التي يستخدمها القراصنة على البر. فهناك خطر يتمثل في أن تستخدم المجموعات المنخرطة في القرصنة قوتها المالية ونيرانها لتدعيم ميليشياتها الموجودة على البر وتوسيع نطاقها. وينبغي استهداف المعاملات في الأموال والأسلحة التي تقوم بها عصابات القراصنة على نحو أكثر شدة، وذلك بسبل من بينها تشديد استخدام نظام الجزاءات الخاص بالصومال. فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدعيم ولاية فريق الرصد في التحقيقات المتصلة بالقرصنة، ووضع الرؤوس المدبرة للقرصنة على قائمة الجزاءات المناظرة.
	85 - ويساورني بالغ القلق بشأن مصير الضحايا من جميع أنحاء العالم الذين ما زالوا في أيدي القراصنة المجرمين. وغالبا ما يجري احتجازهم في ظروف سيئة ولاإنسانية. وأشجع الدول وقطاع النقل البحري ومنظمات الشؤون الإنسانية على توسيع نطاق المبادرات التي تساعد على رفع المعاناة عن البحارة المختطفين وغيرهم ممن تعرضوا لصدمة هجوم القراصنة. وأؤيد الدعوة التي وجهها مؤتمر مكافحة القرصنة الذي عُـقد مؤخرا في دبي من أجل عقد مؤتمر يتناول هذه المسائل. وأود أن أعرب عن امتناني لجميع من اشتركوا في معاونتنا على إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك السلطات الصومالية والحكومات والمنظمات الإقليمية وقطاع النقل البحري وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

