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  )٢٠١١ (٢٠٢٠القرار     
/  تــشرين الثــاين٢٢ املعقــودة يف ٦٦٦٣الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  )٢٠١١نوفمرب 
  

  ،جملس األمنإن   
ــه الــــسابقة إذ يــــشري   ــة ب إىل قراراتــ ــة يف الــــصومال، املتعلقــ ــةاحلالــ ــرارات وخباصــ  القــ
 ١٨٤٦و  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤، و    )٢٠٠٨ (١٨٣٨، و    )٢٠٠٨ (١٨١٦، و    )٢٠٠٨( ١٨١٤

) ٢٠١٠ (١٩٥٠و   ) ٢٠١٠ (١٩١٨و   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧و   ) ٢٠٠٨ (١٨٥١و   ) ٢٠٠٨(
ــسه  ) ٢٠١١ (٢٠١٥و ) ٢٠١١ (١٩٧٦ و ــان رئيـــــ ــؤرخ ) S/PRST/2010/16(وإىل بيـــــ املـــــ

  ،٢٠١٠أغسطس /آب ٢٥
إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والـسطو املـسلح الـيت            شديد وإذ ال يزال يساوره قلق      

يد مستمر لعمليـات إيـصال املعونـة اإلنـسانية إىل الـصومال             متارس يف البحر ضد السفن من هتد      
واملنطقة بسرعة وأمان وفعاليـة، ولـسالمة البحـارة وغريهـم مـن األشـخاص وللمالحـة الدوليـة                
وسالمة الطـرق البحريـة التجاريـة، وللـسفن األخـرى املعرضـة للخطـر، ويـشمل ذلـك ممارسـة                     

ره شـديد القلـق أيـضا إزاء امتـداد نطـاق      أنشطة صيد السمك وفقا للقـانون الـدويل، وإذ يـساو    
  هتديد القرصنة إىل غرب احمليط اهلندي واملناطق البحرية املتامخة له وازدياد قدرات القراصنة، 

إزاء مــا يتــردد عــن اخنــراط األطفــال يف أعمــال القرصــنة قبالــة وإذ يعــرب عــن القلــق   
  سواحل الصومال،

ومال يـــسهم يف مـــشكلة القرصـــنة أن اســـتمرار عـــدم االســـتقرار يف الـــصوإذ يـــدرك   
والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، ويؤكــد احلاجــة إىل اســتجابة شــاملة مــن   

  اجملتمع الدويل لقمع القرصنة والسطو املسلح يف البحر والتصدي ألسباهبما الدفينة،
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ضــرورة التحقيــق لــيس فقــط مــع املــشتبه فــيهم املقبــوض علــيهم يف عــرض وإذ يــدرك   
ــسريها،        البحــ ــات القرصــنة أو يقــوم عمــدا بتي ــى عملي ــضا مــع كــل مــن حيــرض عل ــا أي ر، وإمن

ــال         ــضالعة يف أعم ــة ال ــشبكات اإلجرامي ــارزة يف ال ــك الشخــصيات الب ــا يف ذل ــهم، مب وحماكمت
القرصنة ممن يقومون بالتخطيط هلذه اهلجمات أو تنظيمها أو تيسريها أو متويلـها أو االسـتفادة                

إزاء االضـطرار إىل اإلفـراج عـن عـدد كـبري       وإذ يكـرر تأكيـد قلقـه    منها بصورة غري مشروعة،   
من األشخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم أعمـال القرصـنة دون مثـوهلم أمـام العدالـة، وإذ يؤكـد مـن           
جديد أن عدم حماكمـة األشـخاص املـسؤولني عـن أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر                      

بذهلا اجملتمـع الـدويل ملكافحـة القرصـنة، وقـد عقـد             قبالة سواحل الصومال يقوض اجلهود اليت ي      
 العزم على هتيئة الظروف الالزمة لضمان حماسبة القراصنة،

 احترامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي         وإذ يؤكد من جديد     
 يتـصل مبـوارده الطبيعيـة      امـ  لقـانون الـدويل يف    ا ل ذلك ما له مـن حقـوق وفقـ        ويشمل  ووحدته،  

ــة ســواحلهالواقعــة  ــام، وفقــا للقــانون   ، مبــا فيهــا مــصائد األمســاك، قبال ــة القي  وإذ يــشري إىل أمهي
ــا يف ذلـــك      ــانوين، مبـ ــاء النفايـــات غـــري القـ الـــدويل، مبنـــع صـــيد األمســـاك غـــري املـــشروع وإلقـ

الــسامة، وإذ يــشدد علــى ضــرورة التحقيــق يف االدعــاءات املتعلقــة مبمارســات صــيد    النفايــات
املـشروع وإلقـاء النفايـات غـري القـانوين، وإذ يالحـظ مـع التقـدير يف هـذا الـصدد                      األمساك غري   

الـذي أُعـد عمـال      ) S/2011/661(تقرير األمني العام عن محاية املوارد الطبيعية واملياه الـصومالية           
  ،)٢٠١١ (١٩٧٦ من قرار جملس األمن ٧بالفقرة 
 الـذي جتـسده اتفاقيـة        أن القـانون الـدويل، علـى النحـو          كـذلك  وإذ يؤكد مـن جديـد       

، حيـدد   )“االتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٠األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة      
نـشطة  األ وعلـى  على مكافحة القرصنة والسطو املـسلح يف البحـر،        الذي ينطبق اإلطار القانوين   

 خرى، األبحرية ال

ــاره جمــددا    ــأزم يف الــصومال و وإذ يــضع يف اعتب ــة حم الوضــع املت حلكومــة اقــدرة دودي
 القراصنة يف حال منـع تلـك األعمـال،          حماكمةاالحتادية االنتقالية على منع أعمال القرصنة، أو        

أو حراسة أو تأمني املياه الواقعة قبالة سواحل الصومال، مبا يف ذلـك املمـرات البحريـة الدوليـة                   
 ومياه الصومال اإلقليمية، 

ــات وإذ يالحــظ   ــددة الطلب ــيت قاملتع ــة مــن أجــل     ال ــة االنتقالي ــة االحتادي ــها احلكوم دمت
 الرســالةكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل البلــد، مبــا يف ذلــك  ملدوليــة الساعدة املــاحلــصول علــى 

ــة  ــاين ١٠املؤرخـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــواردة ٢٠١١نـ ــدى     الـ ــصومال لـ ــدائم للـ ــل الـ ــن املمثـ مـ
ــة جمل الــيت يعــرب فيهــا املتحــدة  األمــم لــس األمــن ملــا يقدمــه مــن    عــن تقــدير احلكومــة االنتقالي
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قليميـة  اإلنظمـات   املخـرى و  األدول  الـ العمـل مـع     إمكانيـة    وعن اسـتعدادها للنظـر يف        ،مساعدة
تجديـد  برد فيهـا طلـب      يـ ملكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الـصومال، و          

 ثين عشر شهرا إضافيا،املدة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧ القرارأحكام 

وعملـييت منظمـة     ،ملبذولة يف إطار عملية أطلنطـا لالحتـاد األورويب        اجلهود ا ب يشيدوإذ    
  ‘‘ طــــــدرع احملي’’ و) Allied Protector(‘‘ ةـــــــــحتـــالف احلماي’’ال األطلـــسي ـــــف مشــــــــحل
)Ocean Shield( هــود جبو التابعــة للقــوات البحريــة املــشتركة،  ١٥١، وفرقــة العمــل املــشتركة

كومــة االحتاديــة االنتقاليــة   فتها الوطنيــة بالتعــاون مــع احل  الــدول األخــرى الــيت تتــصرف بــص    
قبالـــة العـــابرة للميـــاه الواقعـــة بينـــها لقمـــع القرصـــنة ومحايـــة الـــسفن املعرضـــة للخطـــر  وفيمـــا
 باجلهود اليت تبذهلا فرادى البلـدان، ومـن بينـها االحتـاد الروسـي               وإذ يرحب الصومال،   سواحل

يا والصني وماليزيا واململكة العربية السعودية واهلنـد        ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كور    
أو طــائرات يف املنطقــة، حــسبما ورد يف تقريــر األمــني  /واليابــان والــيمن، الــيت نــشرت ســفنا و 

  ،)S/2011/662(العام 
ــة      وإذ يرحــب    ــة يف إطــار مدون ــة املبذول ــاء القــدرات يف املنطق ــة إىل بن ــاجلهود الرامي ب

 وضـعتها املنظمـة البحريـة الدوليـة، والـصندوق االسـتئماين ملدونـة               جيبويت لقواعد السلوك الـيت    
جيبويت لقواعد السلوك، والصندوق االستئماين لدعم مبادرات الـدول ملكافحـة القرصـنة قبالـة               
ســواحل الــصومال، وإذ يــسلم بــضرورة أن تتعــاون مجيــع املنظمــات املعنيــة الدوليــة واإلقليميــة  

 تعاونا كامال،

 اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــة البحريــة الدوليــة وقطــاع النقــل  قــديروإذ يالحــظ مــع الت  
البحري من أجل وضع وحتديث التوجيهات وأفضل املمارسات اإلدارية والتوصـيات ملـساعدة             
السفن على منـع وقمـع هجمـات القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال، مبـا يف ذلـك خلـيج عـدن                         

ــذي ت    ــسلم بالعمــل ال ــدي، وإذ ي ــة احملــيط اهلن ــق    ومنطق ــة وفري ــة الدولي ــه املنظمــة البحري قــوم ب
االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال بشأن االستعانة بـأفراد األمـن املـسلحني الـذين                
  جيري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على منت السفن يف املناطق البالغة اخلطورة،

تيـسري  الكفيلـة ب  وطنيـة   العات  تـشري القدرات و لحمدودية ا  أن استمرار    بقلقيالحظ   وإذ  
 اختـاذ إجـراءات     يعيـق  بعـد القـبض علـيهم        اكمة األشـخاص املـشتبه يف أهنـم قراصـنة         اعتقال وحم 

يف بعـض األحيـان إىل اإلفـراج عـن          يؤدي  لقراصنة قبالة سواحل الصومال، و    ل ردعاكثر  دولية أ 
ــة، بغــض النظــر      ــام العدال ــوهلم أم ــاك  القراصــنة دون مث ــا إذا كانــت هن ــة عم ــة أدل ــدعم  كافي ل

 مـع أحكـام االتفاقيـة املتعلقـة بقمـع القرصـنة، تـنص               متـشيا يؤكد من جديد أنـه       وإذمقاضاهتم،  
اتفاقيـة  ( ١٩٨٨اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة لعـام                 
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، وقبـول  ةوإثبـات الواليـ  على أن يقوم األطراف بتجرمي تلك األعمال،  ) سالمة املالحة البحرية  
سـفن أو الـسيطرة     االستيالء على   تسليم األشخاص املسؤولني أو املشتبه يف أهنم مسؤولون عن          

 و بأي شكل آخر من أشكال الترهيب،عليها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أ

على أمهية مواصلة تعزيز مجع األدلة على أعمال القرصـنة والـسطو املـسلح              وإذ يشدد     
سواحل الصومال وحفظها وإحالتها إىل الـسلطات املختـصة، ويرحـب بـاجلهود          يف البحر قبالة    

اليت تبذهلا حاليا املنظمة البحريـة الدوليـة واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة وجمموعـات قطـاع                   
النقل البحري لوضع توجيهات للبحـارة بـشأن حفـظ مـسرح اجلرميـة عقـب أعمـال القرصـنة،                    

رة من تقدمي األدلة يف الدعاوى اجلنائيـة لكفالـة جنـاح احملاكمـات      وإذ يالحظ أمهية متكني البحا    
  املتعلقة بأعمال القرصنة،

فريــق  العامــة التاســعة ل اجللــسةتوافــق اآلراء الــذي مت التوصــل إليــه يف    وإذ يالحــظ   
، بـشأن   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١٤االتصال املعين بالقرصنة قبالـة سـواحل الـصومال، املعقـودة يف             

التدفقات املالية غري املشروعة املرتبطة بالقرصـنة قبالـة   ’’ معين مبسألة ٥مل رمسي إنشاء فريق عا  
  ،‘‘سواحل الصومال

بتزايد جلوء القراصنة إىل اختطـاف األشـخاص واحتجـاز الرهـائن،            وإذ يسلم كذلك      
وبأن هذه األنـشطة تـساعدهم علـى إجيـاد التمويـل الـالزم لـشراء األسـلحة واكتـساب جمنـدين                   

ــد تــدفق         جــدد ومواصــل  ــاء ويقي ــدنيني أبري ــن م ــا يهــدد ســالمة وأم ــة، مم ــشطتهم العملياتي ة أن
  احلرة، التجارة

اإلدانـة الدوليـة ألعمـال االختطـاف واحتجـاز الرهـائن، مبـا يف ذلـك                 وإذ يعيد تأكيـد       
األعمــال الــيت تدينــها االتفاقيــة الدوليــة ملناهــضة أخــذ الرهــائن، ويــدين بــشدة اســتمرار ممارســة 

ن علـــى أيـــدي القراصـــنة املـــشتبه فـــيهم الناشـــطني قبالـــة ســـواحل الـــصومال، احتجـــاز الرهـــائ
إزاء الظروف الالإنسانية اليت يواجهها الرهائن يف األسر، وإدراكـا          يعرب عن قلقه الشديد      وإذ

ــع       ــر الــسليب الــذي خيلفــه ذلــك يف أســرهم، وإذ يــدعو إىل اإلفــراج الفــوري عــن مجي ــه لألث من
ــة    ــشري إىل أمهي ــائن، وإذ ي ــائن      الره ــسألة احتجــاز الره ــشأن م ــدول األعــضاء ب ــني ال ــاون ب التع

  وضرورة حماكمة القراصنة املشتبه يف ضلوعهم يف احتجاز الرهائن،
 حملاكمــة ومجهوريــة سيــشيل مــن جهــود   مجهوريــة كينيــا  مــا تبذلــه   علــى وإذ يــثين  

يــة وإذ يرحــب مبــشاركة مجهورا الوطنيــة، مــ حماكمهأمــام أهنــم قراصــنة  يفاألشــخاص املــشتبه
وإذ يالحـظ مـع التقـدير املـساعدة الـيت           موريشيوس ومجهورية ترتانيا املتحدة يف تلـك اجلهـود،          

والـصندوق االسـتئماين لـدعم      مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة             حاليا  يقدمها  
واملنظمـــات الدوليـــة األخـــرى مبـــادرات الـــدول ملكافحـــة القرصـــنة قبالـــة ســـواحل الـــصومال 
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احنــة، بالتنــسيق مــع فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال،          واجلهــات امل
 الــيمن، مــن أجــل اختــاذ هــاودول أخــرى يف املنطقــة، مبــا فيوكينيــا والــصومال لسيــشيل  دعمــا

، مبـــن فـــيهم القـــائمون علـــى تيـــسري أعمـــاهلم ومتويلـــها يف الـــرب،  القراصـــنةحملاكمـــةإجـــراءات 
يتسق والقـانون الـدويل املعمـول بـه          مبا يف مكان آخر،     اكمتهمحمسجنهم يف دولة ثالثة بعد       أو

يشدد على ضرورة أن تواصـل الـدول واملنظمـات الدوليـة تعزيـز اجلهـود                  وإذ اإلنسان،حلقوق  
  هذا الصدد،  الدولية املبذولة يف

باســتعداد اإلدارات الوطنيــة واإلقليميــة يف الــصومال للتعــاون بعــضها مــع وإذ يرحــب   
 الــيت حتــاكم األشــخاص املــشتبه يف أهنــم قراصــنة بغيــة الــتمكني مــن إعــادة    بعــض ومــع الــدول

القراصــنة املــدانني إىل الــصومال يف ظــل ترتيبــات مناســبة لنقــل الــسجناء، مبــا يتــسق والقــانون    
  يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، الدويل املعمول به، مبا

ــام  وإذ يرحـــب    ــر األمـــني العـ ــ(S/2011/662)بتقريـ ــوارد يف  ، املقـ ــا للطلـــب الـ دم وفقـ
، بــشأن تنفيــذ ذلــك القــرار واحلالــة يف مــا يتعلــق بالقرصــنة والــسطو   )٢٠١٠ (١٩٥٠ القــرار

  املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال،
 بتقريـر األمـني العـام عـن طرائـق إنـشاء حمـاكم صـومالية                 وإذ حييط علمـا مـع التقـدير         

 ١٩٧٦ مـن القـرار   ٢٦عـد عمـال بـالفقرة    الـذي أُ ) S/2011/360(متخصصة ملكافحـة القرصـنة    
ــة    )٢٠١١( ــا يف إطــار فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبال ــة حالي ــاجلهود املبذول ســواحل  ، وب

ــات إضــافية إلجــراء        ــشاء آلي ــة إن ــة لألمــم املتحــدة الســتطالع إمكاني ــة العام ــصومال واألمان ال
سطو املسلح يف البحـر قبالـة       حماكمات فعلية لألشخاص املشتبه يف ارتكاهبم أعمال القرصنة وال        

الصومال، مبن فيهم أولئك الذين حيرضون علـى ارتكـاب أعمـال القرصـنة أو يعملـون            سواحل
  على تيسريها عمدا من الرب،

علــى ضــرورة أن تنظــر الــدول يف الــسبل املمكنــة ملــساعدة البحــارة الــذين وإذ يــشدد   
بذولــة حاليــا يف إطــار فريــق  يقعــون ضــحية للقراصــنة، وإذ يرحــب يف هــذا الــصدد بــاجلهود امل 

ــة بــشأن وضــع           ــة البحريــة الدولي ــواحل الــصومال واملنظم ــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة س االت
  إرشادات لرعاية املالحني واألشخاص اآلخرين الذين يتعرضون ألعمال القرصنة،

 مكتب األمـم املتحـدة املعـين        اليت يبذهلا اجلارية   اجلهود   مع التقدير الحظ كذلك   يوإذ    
الـسجون   نظـام  ة تعزيـز قـدر  دعمـا ملـساعي   املخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ب

وخاصـة بـدعم مـن الـصندوق االسـتئماين لـدعم       يف الصومال، مبا يف ذلك السلطات اإلقليمية،        
متـشيا  على سـجن القراصـنة املـدانني        مبادرات الدول ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال،        

 ن الدويل املعمول به حلقوق اإلنسان،مع القانو
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 مدونـة جيبـويت لقواعـد الـسلوك املتعلقـة بقمـع أعمـال القرصـنة                 يضع يف اعتبـاره   وإذ    
ــسلح   ــسطو امل ــة وال ــرف      املرتكب ــيج عــدن، وإذ يعت ــدي وخل ــسفن يف غــرب احملــيط اهلن ضــد ال

ملالئمـة ملكافحـة     األطر التنظيميـة والتـشريعية ا      وضععة من جهود من أجل      تبذله الدول املوقّ   مبا
 املـشتبه   وحماكمـة  ، الـسفن املـشبوهة    واعتراضالقرصنة وتعزيز قدراهتا على حراسة مياه املنطقة        

 ،يف قيامهم بأعمال القرصنة

ــشدد   ــسال وإذ ي ــى أن ال ــصومال  عل ــتقرار يف ال ــز مؤســسات الدولــة  ،م واالس  ، وتعزي
ة القـانون عوامـل ضـرورية        واحتـرام حقـوق اإلنـسان وسـياد        ،والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة   

لتهيئــة الظــروف للقــضاء بــشكل دائــم علــى القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل 
 يف الـصومال يتوقـف      األمـد الطويـل    علـى أن إرسـاء األمـن علـى           شدد كـذلك  إذ يـ  والصومال،  

قـوة    ذلـك   بـشكل فعـال، مبـا يف       قوة األمن الوطين   بتطوير احلكومة االحتادية االنتقالية     قيامعلى  
  استراتيجية األمن الوطنية،ومتشيا مع يف إطار اتفاق جيبويت الصومالية، الشرطة 
 املتعلقـــة بإهنـــاء املرحلـــة االنتقاليـــة يف ريطـــة الطريـــقخبوإذ يرحـــب يف هـــذا الـــصدد   
الـيت تـدعو احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة إىل وضـع              ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٦ املؤرخة   الصومال

ت ملكافحة القرصنة بالتعاون مـع كيانـات إقليميـة وإعـالن منطقـة اقتـصادية                سياسات وتشريعا 
خالصة بوصفهما مهمتني رئيسيتني تقعان على عاتق املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة، ويالحـظ              
أن جملس األمن قد جعل دعمه للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة يف املـستقبل مرهونـا بإجنـاز املهـام           

 لطريق،الواردة يف خريطة ا

ــصومال    حــوادث أن يقــرروإذ    ــة ســواحل ال ــسطو املــسلح يف البحــر قبال  القرصــنة وال
ــاقم   ــؤدي إىل تف ــةت ــصومال الــ احلال ــال  يت يف ال ــزال ت ــداشكل ت ــدوليني   هتدي ــن ال ــسالم واألم  لل

 املنطقة، يف

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــه وشــجبه يكــرر تأكيــد  - ١    ضــدميــع أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح   جل إدانت

  قبالة سواحل الصومال؛الواقعة السفن يف املياه 
ــدرك  - ٢   ــة     ي ــل أحــد األســباب الدفين ــصومال ميث  أن عــدم االســتقرار احلــايل يف ال

  الصومال؛  ملشكلة القرصنة ويسهم يف مشكلة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل
ستجابة شاملة من اجملتمع الدويل لقمع القرصـنة والتـصدي           احلاجة إىل ا   يؤكد  - ٣  

  ألسباهبا الدفينة؛
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 ضرورة التحقيق ليس فقط مع املشتبه فيهم املقبـوض علـيهم يف عـرض                يدرك  - ٤  
ــسريها            ــدا بتي ــوم عم ــات القرصــنة أو يق ــى عملي ــن حيــرض عل ــع كــل م ــضا م ــا أي البحــر، وإمن

ــارزة يف الــ     ــك الشخــصيات الب ــا يف ذل ــهم، مب ــال   وحماكمت ــضالعة يف أعم ــة ال شبكات اإلجرامي
القرصنة ممن يقومون بالتخطيط هلذه اهلجمات أو تنظيمها أو تيسريها أو متويلـها أو االسـتفادة                

  منها بصورة غري مشروعة؛
 بالدول أن تتعاون أيضا، حسب االقتضاء، يف مـسألة احتجـاز الرهـائن          يهيب  - ٥  

  از الرهائن؛وحماكمة القراصنة املشتبه يف ضلوعهم يف احتج
 ورد يف تقرير فريـق الرصـد املعـين بالـصومال            ما قلقه إزاء يالحظ مرة أخرى      - ٦  
من استنتاجات مفادهـا    ) ٧٤، الصفحة   S/2008/769 (٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  

أن تصاعد مبالغ الفدى املدفوعة وعدم إنفـاذ حظـر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب القـرار                    
 جبميــع زيــدان مــن تفــاقم أعمــال القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، ويهيــب  ي) ١٩٩٢ (٧٣٣

 وإريتريـا، مبـا يف ذلـك تبـادل       امـا مـع فريـق الرصـد املعـين بالـصومال           الدول أن تتعـاون تعاونـا ت      
  ؛املعلومات بشأن االنتهاكات احملتملة حلظر توريد األسلحة

تــشارك يف مكافحــة  بالــدول واملنظمــات اإلقليميــة القــادرة أن  يهيــب جمــددا  - ٧  
القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، ال ســيما، متــشيا مــع هــذا القــرار 
وأحكام القانون الـدويل، بنـشر سـفن حبريـة وأسـلحة وطـائرات عـسكرية، واحتجـاز الـزوارق                  
والسفن واألسلحة وما يتصل هبا من املعدات األخرى املستخدمة أو اليت يوجد أسـاس معقـول      

الشتباه يف أهنا سُتستخدم يف ارتكاب أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل            ل
  الصومال، والتصرف فيها؛

مـن أجـل    فريق االتصال املعين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال        بعمل يشيد  - ٨  
 ردع أعمال القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل الـصومال،                جهود  تيسري تنسيق   

 وحيث الـدول    ،بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية، ودول العلَم، واحلكومة االحتادية االنتقالية         
  ؛ظمات الدولية على مواصلة دعم هذه اجلهودواملن

الدول األعضاء على مواصلة التعاون مع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة            يشجع    - ٩  
يالحـظ دور احلكومـة األساسـي يف التـصدي          يف مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر، و       

، ويقـرر أن جيــدد ملـدة اثــين عــشر    الــصومالســواحل قبالـة  للقرصـنة والــسطو املـسلح يف البحــر  
 ١٨٤٦ من القـرار     ١٠ اليت خوهلا يف الفقرة      األذوناتاختاذ هذا القرار     شهرا اعتبارا من تاريخ   

 ١٨٩٧ مـن القـرار      ٧قـرة   وجـددها يف الف    ،)٢٠٠٨ (١٨٥١ من القـرار     ٦والفقرة  ) ٢٠٠٨(
للـدول واملنظمـات اإلقليميـة املتعاونـة مـع          ،  )٢٠١٠ (١٩٥٠ مـن القـرار      ٧والفقرة  ) ٢٠٠٩(
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احلكومة االنتقالية يف مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال، علـى              
   احلكومة إىل األمني العام؛وجهتهأساس إخطار مسبق 

الــيت جــرى جتديــدها يف هــذا القــرار ال تــسري إال علــى    األذونــات أن يؤكــد  - ١٠  
الوضــع يف الــصومال وال متــس حقــوق الــدول األعــضاء أو التزاماهتــا أو مــسؤولياهتا املقــررة         

مـا يتعلـق      يف ،مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليها االتفاقية            
ون دويل عـريف؛    رار ال ُيعتـرب منـِشئا لقـان       بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القـ          

 تــشرين ١٠الرســالة املؤرخــة  مل جتــدد إال عقــب تلقــي   ويؤكــد كــذلك أن هــذه األذونــات    
  موافقة احلكومة االحتادية االنتقالية؛ اليت تتضمن ٢٠١١أكتوبر /األول

 ٧٣٣ مـــن القـــرار ٥ أن التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرة كـــذلك يؤكـــد  - ١١  
ــيت)١٩٩٢( ــد مــن التفــصيل يف الفقــرتني   ، وال ــرد مبزي ــرار  ٢ و ١ ت ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مــن الق
صر اســتخدامها علــى الــدول األعــضاء قــتــسري علــى األســلحة واملعــدات العــسكرية املقــرر  ال

 أعاله أو علـى لـوازم املـساعدة الفنيـة الـيت             ٩واملنظمات اإلقليمية اليت تتخذ تدابري وفقا للفقرة        
 مــــن ٦ الفقــــرة ومال مــــن أجــــل األغــــراض املــــذكورة يفجيــــري تقــــدميها حــــصرا إىل الــــص

ــرار ــستثىن مــن ) ٢٠١٠ (١٩٥٠ الق ــيت ت ــه يف      وال ــصوص علي ــا لإلجــراء املن ــدابري وفق تلــك الت
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢  من القرار١٢و ) ب( ١١الفقرتني 
 اخلطوات املناسبة لكي تـضمن أال يترتـب         املتعاونة أن تتخذ   إىل الدول    يطلب  - ١٢  

 حرمـان سـفن أي      ٩ الـواردة يف الفقـرة       لألذونـات ءات الـيت تقـوم هبـا وفقـا          عمليا علـى اإلجـرا    
  أو اإلخالل بذلك احلق؛الربيء دولة ثالثة من حق املرور 

ــدعو  - ١٣   ــة      ي ــى طلــب احلكوم ــاء عل ــصومال، بن ــساعدة ال ــدول األعــضاء إىل م  ال
 الـسلطات اإلقليميـة،     ، مبـا يف ذلـك     البلـد االحتادية االنتقالية وبإخطار األمني العام، لتعزيز قدرة        

 أو ارتكـاب جـرائم القرصـنة    تيـسري  لتـدبري أو  يةراضـي الـصومال  األعلى تقدمي مـن يـستخدمون      
والــسطو املــسلح يف البحــر إىل العدالــة، ويــشدد علــى أن تتمــشى أي تــدابري تتخــذ عمــال هبــذه  

  ؛القانون الدويل املعمول به حلقوق اإلنسانالفقرة مع 
ــب  - ١٤   ــدول، و يهي ــع ال ــساحلية     جبمي ــدول ال ــاء وال ــم ودول املين خباصــة دول الَعلَ

والــدول الــيت حيمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  
األخرى اليت يكون هلا والية يف هذا الصدد مبوجـب القـانون الـدويل والتـشريعات الوطنيـة، أن           

املسؤولني عـن أعمـال القرصـنة والـسطو          األشخاص   مع الوالية، ويف التحقيق     إثباتتتعاون يف   
ويــشمل ذلــك كــل مــن حيــرض علــى عمــل مــن ، اكمتــهماملــسلح قبالــة ســواحل الــصومال وحم

قـانون  ال، مبا يف ذلـك  املعمول بهمبا يتسق مع أحكام القانون الدويل أعمال القرصنة أو ييسره،     
ات القـــضائية مني للـــسلط خـــضوع مجيـــع القراصـــنة املـــسلَّوكفالـــة، الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان
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، وأن تبذل املساعدة بطرق شىت منها تقدمي العون الختاذ الترتيبـات القانونيـة              ة قضائي اتإلجراء
واللوجــستية فيمــا يتعلــق باألشــخاص اخلاضــعني لواليتــها ولنفوذهــا، مثــل الــضحايا والــشهود    

  القرار؛  العمليات املضطلع هبا مبوجب هذااحملتجزين نتيجةواألشخاص 
ميع الدول جترمي القرصنة يف قوانينها احملليـة والنظـر بـشكل إجيـايب يف      جب يهيب  - ١٥  

مــسألة حماكمــة القراصــنة املــشتبه فــيهم الــذين ُيلقــى القــبض علــيهم قبالــة ســواحل الــصومال،     
وســجن املــدانني منــهم، والقــائمني علــى تيــسري أعمــاهلم ومتويلــها يف الــرب، مبــا يتــسق والقــانون   

  ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛الدويل املعمول به، مبا يف 
 قراره مواصلة النظـر، علـى سـبيل االسـتعجال، يف إنـشاء حمـاكم                يكرر تأكيد   - ١٦  

أو دعــم /متخصــصة ملكافحــة القرصــنة يف الــصومال ودول أخــرى يف املنطقــة مبــشاركة قويــة و
ة أن يكـون  ، وأمهيـ )٢٠١١ (٢٠١٥قوي من اجملتمع الدويل، على النحو املشار إليه يف القـرار           

هلــذه احملــاكم واليــة قــضائية متارســها لــيس فقــط علــى املــشتبه فــيهم املقبــوض علــيهم يف عــرض 
البحر، وإمنا أيضا على كل من حيرض على عمليات القرصـنة أو يقـوم عمـدا بتيـسريها، مبـا يف                     
ذلك الشخـصيات البـارزة يف الـشبكات اإلجراميـة الـضالعة يف أعمـال القرصـنة، ممـن يقومـون                     

طيط هلــذه اهلجمــات أو تنظيمهــا أو تيــسريها أو متويلــها أو االســتفادة منــها بــصورة غــري  بــالتخ
مــشروعة، ويؤكــد ضــرورة توطيــد تعــاون الــدول واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى حماســبة  
هؤالء األفراد، ويشجع فريـق االتـصال املعـين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال علـى مواصـلة            

  ؛ددمباحثاته يف هذا الص
ــة     حيــث  - ١٧   ــها احمللي ــدول علــى اختــاذ اإلجــراءات املناســبة مبوجــب قوانين ــع ال  مجي

  القائمة ملنع التمويل غري املشروع ألعمال القرصنة وغسل العائدات املتأتية منها؛
 الــدول علــى أن تــوايل، بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة   حيــث  - ١٨  

يــق يف أمــر الــشبكات اإلجراميــة الدوليــة الــضالعة يف أعمــال ومكتــب الــشرطة األورويب، التحق
 املــسؤولني عــن عمليــات التمويــل والتيــسري  ذلــكالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، ويــشمل  

  املشروعة؛ غري
 باملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة لقيامهـا بإنـشاء قاعـدة بيانـات عامليـة                  يشيد  - ١٩  

ات املتعلقـة بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال وتيـسري           خاصة بالقرصنة من أجل توحيد املعلوم     
وضع حتليالت ميكن االستناد إليهـا الختـاذ إجـراءات إنفـاذ القـانون، وحيـث مجيـع الـدول علـى                  
تبادل هذه املعلومات مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، عن طريق القنـوات املناسـبة، بغـرض                

  استخدامها يف قاعدة البيانات؛
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 إىل دعم التحقيق مع مـن يقومـون بـصورة           احلاجة يف هذا السياق على      يشدد  ‐ ٢٠  
غري مشروعة بتمويـل هجمـات القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال أو التخطـيط هلـا أو تنظيمهـا                    

  االستفادة منها بصورة غري قانونية، وحماكمتهم؛ أو
إنفـاذ   الدول واملنظمات الدولية على تبادل األدلـة واملعلومـات ألغـراض           حيث  - ٢١  

ــيهم وســجن          ــشتبه ف ــة القراصــنة امل ــة يف حماكم ــة ضــمان الفعالي ــوانني مكافحــة القرصــنة بغي ق
  منهم؛ املدانني

 بإنشاء الصندوق االسـتئماين لـدعم مبـادرات الـدول ملكافحـة القرصـنة               يشيد  - ٢٢  
التـابع للمنظمـة     قبالة سواحل الصومال والصندوق االستئماين ملدونـة جيبـويت لقواعـد الـسلوك            

ــضررة مــن القرصــنة،       ال ــدول املت ــدول وغــري ال ــة مــن ال ــة، وحيــث اجلهــات الفاعل ــة الدولي بحري
  وباألخص أوساط النقل البحري الدويل، على أن تسهم فيهما؛

أن  علـى    ،اتفاقية سـالمة املالحـة البحريـة       يف االتفاقية، و   األطراف الدول   حيث  - ٢٣  
اتني االتفـاقيتني وأحكـام القـانون الـدويل         تنفذ تنفيذا كامال التزاماهتا يف هذا الـشأن مبوجـب هـ           

ــة  ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  العــريف وأن تتعــاون مــع   املنظمــة البحري
ــة ــ والدولي ــة النظمــات املخــرى واألدول ال ــاء القــدرة القــضائية للنجــاح    األدولي خــرى علــى بن

مـــسلح يف البحـــر قبالـــة حماكمـــة األشـــخاص املـــشتبه يف ارتكـــاهبم أعمـــال قرصـــنة وســـطو  يف
  الصومال؛ سواحل

 الـدول، منفـردة أو يف إطـار املنظمـات الدوليـة املختـصة، علـى أن تنظـر                 حيث  - ٢٤  
بشكل إجيايب يف التحقيق يف ادعاءات الصيد غري املشروع والتخلص من النفايات بـصورة غـري                

عـن هـذه اجلـرائم      مشروعة، مبا يف ذلك التخلص من املواد الـسامة، هبـدف حماكمـة املـسؤولني                
عندما يرتكبها أشخاص خاضعون لوالياهتا؛ وحييط علما باعتزام األمني العـام تـضمني تقـاريره               

  املقبلة املتصلة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال آخر املستجدات املتعلقة هبذه املسائل؛
 وإرشــاداهتا املتعلقــة مبنــع أعمــال  توصــيات املنظمــة البحريــة الدوليــة  بيرحــب  - ٢٥  

ويشدد على أمهية تنفيذ مجيع أصحاب املـصلحة        لقرصنة والسطو املسلح ضد السفن وقمعها،       ا
ــل البحــري،       ــك قطــاع النق ــا يف ذل ــذه التوصــيات واإلرشــادات، مب ــى أن  وحيــث هل ــدول عل ال

 والتـأمني، ومـع املنظمـة البحريـة الدوليـة، تطـوير       النقـل البحـري  تواصل، بالتعـاون مـع قطـاعي      
ت واإلرشــادات الــيت ينبغــي اتباعهــا عنــد التعــرض هلجمــات أو عنــد    وتنفيــذ أفــضل املمارســا 

املالحة يف املياه الواقعة قبالة سواحل الـصومال مـن أجـل تفـادي اهلجمـات وجتنبـها والتـصدي                    
ــا رهــن اإلشــارة وإتاحــة ســفنها للخــضوع          ــل مواطنيه ــى جع ــدول عل ــا، وحيــث كــذلك ال هل

تعرضـها هلجـوم      تبلغـه سـفينة مباشـرة بعـد        للتحقيقات اجلنائية، حسب االقتضاء، يف أول ميناء      
  أو حماولة هجوم من قبيل القرصنة أو السطو املسلح يف البحر، أو بعد اإلفراج عنها؛
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 املنظمــة البحريــة الدوليــة إىل مواصــلة إســهاماهتا يف جهــود منــع وقمــع   يــدعو  - ٢٦  
 املتحـدة املعـين     أعمال القرصنة والسطو املسلح ضد السفن، بالتنسيق ال سيما مع مكتب األمم           

باملخدرات واجلرميـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي وقطـاع النقـل البحـري ومجيـع األطـراف املعنيـة                     
األخــرى، ويقــر بــدول املنظمــة البحريــة الدوليــة فيمــا يتعلــق باســتخدام أفــراد األمــن املــسلحني  
الـــذين جيـــري التعاقـــد معهـــم مـــن شـــركات خاصـــة ليكونـــوا علـــى مـــنت الـــسفن يف املنـــاطق   

  اخلطورة؛ بالغةال
 أمهيـة كفالـة إيـصال املـساعدات املقدمـة مـن برنـامج األغذيـة العـاملي                   يالحظ  - ٢٧  

بشكل آمن عن طريق البحر، ويرحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا كل من برنـامج األغذيـة                  
العاملي وعملية أطلنطا لالحتاد األورويب ودول العلم فيما يتعلق بركوب مفرزات محايـة الـسفن      

   منت سفن برنامج األغذية العاملي؛على
 إىل الـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة املتعاونـــة مـــع احلكومـــة االحتاديـــة   يطلـــب  - ٢٨  

اختـاذ   أشـهر مبـا أُحـرز مـن تقـدم يف      ٩االنتقالية أن تبلغ جملس األمن واألمـني العـام يف غـضون         
 كــذلك إىل مجيــع  أعــاله ويطلــب٩ املخولــة يف الفقــرة األذونــاتاإلجــراءات يف إطــار ممارســة 

ــدول  ــساهم ال ــيت ت ــصومال     مــن خــالل  ال ــة ســواحل ال ــصال املعــين بالقرصــنة قبال ــق االت  يف فري
مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، مبا فيها الصومال ودول أخـرى يف املنطقـة، أن تقـدم      

صــنة تقــارير يف املهلــة ذاهتــا عــن جهودهــا إلثبــات الواليــة والتعــاون يف التحقيــق يف أعمــال القر
  وحماكمة مرتكبيها؛

 شـهرا مـن     ١١ إىل األمني العام أن يقدم إىل جملـس األمـن، يف غـضون               يطلب  - ٢٩  
ما يتعلق بالقرصنة والسطو املسلح يف البحـر          يف احلالةاختاذ هذا القرار، تقريرا عن تنفيذه وعن        

  قبالة سواحل الصومال؛
تـــضاء، يف الوضـــع والنظـــر، حـــسب االق   عـــن اعتزامـــه اســـتعراض   يعـــرب  - ٣٠  
ــد ــات جتديـ ــرة  األذونـ ــة يف الفقـ ــافية، ٩ املخولـ ــدد إضـ ــاله ملـ ــة    أعـ ــى طلـــب احلكومـ ــاء علـ  بنـ
  االنتقالية؛ االحتادية
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٣١  

  


