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  )٢٠١١ (٢٠٢٠تقرير األمني العام املقدم عمال بقرار جملس األمن     
    

  مقدمة  -أوال   
املـؤرخ  ) ٢٠١١ (٢٠٢٠ مـن قـرار جملـس األمـن          ٢٩قدم عمال بالفقرة    مهذا التقرير     - ١

، الذي طلب فيه اجمللس إيلَّ أن أقدم تقريـرا عـن تنفيـذ القـرار         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢
  . يتعلق بالقرصنة والسطو املسلح يف عرض البحر قبالة سواحل الصومالوعن احلالة فيما

ويقــدم التقريــر معلومــات مــستكملة عــن مــا وقــع مــن تطــورات رئيــسية منــذ صــدور     - ٢
ــري  ــسابق تقري ــؤرخ ال ــشرين األول٢٥امل ــوبر / ت ــيم  ). S/2011/662 (٢٠١١أكت ــستند التقي وي

ــات الــ    ــر إىل املعلوم ــواردة يف التقري ــدول األعــضاء واملنظمــات   والتوصــيات ال ــها إيلََّ ال يت قدمت
: ووردت املعلومــات مــن كــل مــن ). ٢٠١١ (٢٠٢٠ مــن القــرار ٢٨اإلقليميــة وفقــاً للفقــرة  

إسبانيا وأستراليا وأملانيا وإيطاليا وبلغاريا وبولندا ومجهوريـة كوريـا والـدامنرك وُعمـان وفنلنـدا                
ا الـشمالية، ونيوزيلنـدا وهولنـدا والواليـات         وقطر، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـد        

). النـــاتو(املتحـــدة واليابـــان واليونـــان، واالحتـــاد األورويب، ومنظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي  
وأجريت أيضا مشاورات بشأن الصومال يف إطار منظومة األمم املتحدة وكـذلك مـع املنظمـة                

  .الصومال وإريترياوفريق الرصد املعين ب) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية 
  

  التطورات الرئيسية املتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال  - ثانيا  
تكللت اجلهود املشتركة اليت بذهلا اجملتمع الـدويل والقطـاع اخلـاص ملكافحـة القرصـنة                   - ٣

قبالــة ســواحل الــصومال بنجــاح أويل، حيــث أظهــرت التقــارير األخــرية الــواردة مــن املنظمــة     
ــة الدو ــدد هجمــات القراصــنة وكــذلك يف عمليــات        البحري ليــة حــدوث اخنفــاض حــاد يف ع

، ٢٠١٢ففــي األشــهر التــسعة األوىل مــن عــام . ٢٠١١ مقارنــة بعــام ٢٠١٢االختطــاف عــام 
سـفينة،  ١٣ هجوما ضد سفن يف املياه قبالة سواحل الصومال، جنم عنـها اختطـاف               ٩٩حدث  
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 غــرب احملــيط اهلنـــدي،   حيــث وقــع معظــم اهلجمـــات الــيت أســفر عنــها اختطـــاف ســفن يف       
 ســفينة خــالل نفــس الفتــرة  ٣٠ إبالغــا عــن وقــوع هجمــات واختطــاف  ٢٦٩مقابــل  وذلــك
ــن ــام م ــريا، إذْ احُتجــز      . ٢٠١١ ع ــدا خط ــشكل هتدي ــزال ت ــد أن القرصــنة ال ت ــارا٢٢٤بي    حب
ــا ١٧ و ــب الـــداو        ( مركبـ ــيد ومثانيـــة مـــن مراكـ ــك ثـــالث ســـفن صـ ) شراعيةالـــمبـــا يف ذلـ

   شخــــصا٣٣٩، وذلــــك مقابــــل احتجــــاز ٢٠١٢ســــبتمرب /ولحــــىت أواخــــر أيلــــ كرهــــائن،
ــا ١٦ و ــشراعية     ( مركب ــداو ال ــان مــن مراكــب ال ــع ســفن صــيد ومركب حــىت ) مبــا يف ذلــك أرب

  . ٢٠١١سبتمرب /أيلول
ــاوت حــسب الفــصول     - ٤ ــزل عــدد اهلجمــات يتف ــاع يف  . وال ي غــري أن موجــات االرتف

اهلجمــات عــدد  فقــد اخنفــض .أنــشطة القرصــنة غــدت أقــل وضــوحا ممــا كــان عليــه يف املاضــي
اإلجـراءات املـشتركة الـيت تتخـذها القـوات          : وُيعزى اهلبـوط إىل عـدة جهـود، وهـي         . الناجحة

البحرية يف البحر والرب على حـد سـواء إلحبـاط عمليـات القرصـنة؛ وحتـسني تنفيـذ توجيهـات                     
املنطلقـة مـن    املنظمة البحرية الدولية، وأفضل املمارسات اإلدارية للحماية من أعمـال القرصـنة             

الصومال اليت وضعها قطاع الصناعة البحرية؛ وتطبيق تدابري احلمايـة الذاتيـة علـى حنـو أفـضل،                  
وزيادة إدراك السفن التجارية للحالـة الـسائدة، بطـرق منـها اسـتخدام الغـرف اآلمنـة احملـصنة؛                    

مـــن ولعـــل االســـتعانة بـــأفراد األ. وحماكمـــة القراصـــنة املـــشتبه فـــيهم؛ وســـجن املـــدانني منـــهم
الـسفن، وكـذلك    ظهـر   املسلحني، الذين جيري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على           
  .نشر مفارز محاية السفن قد أسهما أيضا يف ردع هجمات القراصنة

وعلى الرغم من هذه االجتاهـات اإلجيابيـة؛ وردت تقـارير عـن تواجـد بـري للقراصـنة                     - ٥
ف عمــال اإلغاثــة الدوليــة وعمــال أجانــب، وأنــشطة قرصــنة بريــة، مبــا يف ذلــك عمليــات خطــ 

. ٢٠١٢بغــرض احلــصول علــى فديــة، وقعــت يف بونتالنــد ويف وســط الــصومال منتــصف عــام 
ــشطتهم        ــد علــى أن ــضغط املتزاي ــسبب ال ــرب ب ــد يكــون القراصــنة يفكــرون يف االنتقــال إىل ال وق

دويين ، اخُتطـــف ثالثـــة عمـــال إغاثـــة كينـــيني يف باكـــا٢٠١٢يوليـــه / متـــوز١١ويف . البحريـــة
  . بالصومال، وأُفيد بأن االختطاف مت على يد القراصنة

وذكـر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة نقــال عــن بعــض التقــارير أن    - ٦
 ٢٠١١ مليــون دوالر يف صــورة فديــة عــام  ١٧٠القراصــنة الــصوماليني حــصلوا علــى حــوايل  

. ٢٠١٠عـام   ماليـني دوالر     ١١٠ مقابل سفن وأطقـم سـفن خمتطفـة، حيـث ارتفـع املبلـغ مـن               
ووجِّـه بعـض هـذه األمـوال إىل الـشبكات املاليـة             . ٢٠١٢ومل تتوفر بعـُد األرقـام املتعلقـة بعـام           

 حــوايل مخــسة ماليــني  ٢٠١١ وبلــغ متوســط املبلــغ املــدفوع للقراصــنة عــام  . القانونيــة العامليــة
وأدى . ن ناقلــة نفــطاإلفــراج عــمقابــل  ماليــني دوالر ١٠، علــى الــرغم مــن دفــع مبلــغ  دوالر
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. غسل عوائد القرصنة إىل ارتفـاع حـاد يف أسـعار الـسلع يف القـرن األفريقـي واملنـاطق اجملـاورة                     
وتفيد التقارير أن بعض العائدات ُيعاد استثمارها يف أنشطة إجراميـة، مثـل االجتـار باملخـدرات                

  . واألسلحة وهتريب الكحول، فضال عن االجتار بالبشر
.  بالنـسبة للـدول واجملتمعـات      لفـة اإلمجاليـة الناشـئة عـن القرصـنة مرتفعـة           وال تزال التك    - ٧

فوفقاً لتقييم أجرته مؤسسة مستقبل األرض الواحدة، وهي منظمة غري حكومية، فـإن التكلفـة               
 ٦,٩  باليـني و   ٦,٦مـا بـني      ٢٠١١عـام   االقتصادية الناشئة عن القرصنة الـصومالية تراوحـت         

منـها زيـادة أقـساط التـأمني، وإحبـار الـسفن العـابرة بـسرعات         باليني دوالر بسبب عدة أمـور،     
طرق أطول لتاليف القراصنة، والتعاقد مع شركات خاصة على تـوفري أفـراد              أكرب، واإلحبار عرب  

وحتملـت  . أمن مسلحني وبعض املعدات، ودفع مبالغ الفدية، وارتفاع تكاليف األيدي العاملـة      
ــسبة     ــر مــن ن ــة مــن هــذه التكــاليف، يف حــني حتملــ    يف٨٠صــناعة النقــل البحــري أكث  ت املائ

  . احلكومات بقية التكاليف
  

  اجلهود اليت تبذهلا السلطات  - ثالثا  
باستعداد اإلدارات الوطنيـة واإلقليميـة      ) ٢٠١١ (٢٠٢٠ هرحب جملس األمن يف قرار      - ٨

 مـشتبه يف  ألفـراد   يف الصومال بأن تتعاون مع بعضها بعـضا ومـع الـدول الـيت جتـري حماكمـات                   
أهنم قراصنة بغيـة الـتمكني مـن إعـادة القراصـنة املـدانني إىل الـصومال يف ظـل ترتيبـات مناسـبة                        
لنقــل الــسجناء، مبــا يتــسق والقــانون الــدويل املعمــول بــه، مبــا يف ذلــك القــانون الــدويل حلقــوق  

  . اإلنسان
عبـد الـويل حممـد    ، رئيس وزراء الصومال  مع   اجتمعُت   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٥ويف    - ٩
واتفقنـا  .  على مواصلة دعم عمل احلكومة الرامـي إىل التـصدي خلطـر القرصـنة              هوشجعُت. ليع

ويف . على أمهية العمل على احلد من اإلفالت مـن العقـاب وخلـق فـرص عمـل للفئـات الـشابة                    
 ،، ألقـى الـرئيس الـسابق للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف الـصومال               ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٧

ــا شــيخ شــريف شــيخ أمحــد  افتتــاح مــؤمتر عقــد يف ديب علــى مــدار يــومني حتــت    لــدى ، خطاب
تعزيز الـشراكة مـع القطـاع العـام         : التصدي على الصعيد اإلقليمي للقرصنة البحرية     ”موضوع  

ودعا فيه إىل تقدمي مزيد من الـدعم املـايل واألمـين إىل الـصومال مـن                 “ وتعزيز املشاركة العاملية  
  . أجل مكافحة اإلرهاب والقرصنة

وهـافون  ومت نشر وحـدات مـن الـشرطة البحريـة يف بونتالنـد بالبلـدات الـساحلية إيـل                      - ١٠
ــول    ــة هـ ــال وقريـ ــوبان وبارغـ ــود -وإسكوشـ ــسطس / آب١٢ويف . أنـ ، أحبطـــت ٢٠١٢أغـ

ســلطات بونتالنــد هجمــات شــنها أفــراد ُيــشتبه يف أهنــم قراصــنة يف جنــوب وســط الــصومال،   
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 أفــادت بــه ســلطات بونتالنــد، ألقــت القــوات ووفقــا ملــا. وألقــت القــبض علــى أحــد القراصــنة
. البحرية الدولية القـبض يف البحـر علـى جمموعـة مؤلفـة مـن سـتة أفـراد ُيـشتبه يف أهنـم قراصـنة                         

وأخلــت سيــشيل ســبيل َحــَدثني مــشتبه فيهمــا وُجمــع مشلــهما بأســرتيهما يف بونتالنــد وذلــك    
تيسريات منه، وبعد التوصـل إىل      مبساعدة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و        

  .اتفاق بني بونتالند ومجهورية سيشيل يقضي بإعادة القراصنة الصوماليني إىل الصومال
، مبوجـب مرسـوم     “صـوماليالند ”، أنـشأت إدارة     ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ٢٤ويف    - ١١

 ويف. رئاســـي، مكتبـــا لتنـــسيق مكافحـــة القرصـــنة، وكـــذلك جلنـــة وطنيـــة ملكافحـــة القرصـــنة
تـشريعا يـنص علـى جتـرمي القرصـنة، ويـسمح بنقـل              “ صـوماليالند ”فرباير، اعتمد إقلـيم     /شباط

. القراصنة املدانني يف اخلارج إىل سـجون اإلقلـيم كـي يقـضوا فتـرة األحكـام الـصادرة ضـدهم                    
 حاليــا بــشن محلــة، عامــة بالــشراكة مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    “صــوماليالند”ويقــوم 

وتــسهم قــوة خفــر  . ة، تــستهدف توعيــة الفئــات الــشابة مبخــاطر القرصــنة باملخــدرات واجلرميــ
 يف محاية خط سـاحلي طويـل، علـى الـرغم مـن              “صوماليالند”السواحل والشرطة البحرية يف     

قـدرات اخلفـارة الكافيـة،     البحـر، ومنـها  يف أهنا تفتقر إىل الوسائل اليت متكنها من منع القرصـنة   
  . رورية مبا فيها السفنوالدراية التقنية، واملوارد الض

الــشبكات اإلجراميــة الــضالعة يف القرصــنة زال تــووفقــا ملــا أوردتــه بعــض التقــارير، ال   - ١٢
ــشكل  ــا يف غالكــايو وهــاراد   ت ــوة كــبرية يف غــاملودوغ، غالب ــوهق ــر /ويف شــباط. ري وهوبي فرباي
ــو     ٢٠١٢ ــنة يف هوبيـ ــتة قراصـ ــاملودوغ سـ ــة لغـ ــن التابعـ ــوات األمـ ــت قـ ــانون . ، اعتقلـ ويف كـ
  . ، افتتحت إدارة غاملودوغ أحد أكرب السجون يف املنطقة يف غالكايو٢٠١١ديسمرب /األول

  
  التعاون الدويل على التصدي للقرصنة قبالة سواحل الصومال   - رابعا  

تنـسيق سـبل التـصدي    : القرصـنة  ”٢٠١١تطبيقا ملوضوع اليوم البحـري العـاملي لعـام         - ١٣
، بالــشراكة مــع برنــامج األغذيــة العــاملي ومكتــب األمــم  قامــت املنظمــة البحريــة الدوليــة “ هلــا

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وقطاع الصناعة البحرية والنظراء اآلخرين، بتنفيـذ جمموعـة             
مــن األنــشطة الراميــة إىل زيــادة التركيــز علــى التعــاون يف جمــال مكافحــة القرصــنة بــني الــدول    

ــها، مــن خــ    ــاطق واملنظمــات وفيمــا بين ــة  واملن ــادل املعلومــات، وتنــسيق اجلهــود املدني  - الل تب
العسكرية، واملشاركة يف عملية كمبـاال، وتنفيـذ املبـادرات اإلقليميـة مـن قبيـل مدونـة جيبـويت                    

املتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو املـسلح يف غـرب احملـيط اهلنـدي وخلـيج      لقواعد السلوك  
  .ليةاملنظمة البحرية الدوعدن اليت تتوىل ريادهتا 
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  فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال   - ألف  
، عقــد فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة      ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٧يف   - ١٤

االتـصال  وأكـد فريـق     . سواحل الـصومال اجتماعـه العـام العاشـر يف نيويـورك، برئاسـة هولنـدا               
يمــا بــني الــسلطات الــصومالية، ونــّوه بالــدعوة الــيت  دعمــه لعمليــة كمبــاال الــيت تيــسر احلــوار ف 

وأفرقتـه  االتـصال    النظـر يف عقـد االجتماعـات املقبلـة لفريـق             ىوجهتها األمم املتحدة بـأن جيـر      
ــى أرض      ــسيق عل ــز التن ــن أجــل تعزي ــصومال م ــة داخــل ال ــعالعامل ــارس / آذار٢٩ويف .  الواق م

ــشر لفريــق      ٢٠١٢ ــام احلــادي ع ــاع الع ــصال ، الحــظ االجتم ــة دولــة    االت ــد برئاس ــذي ُعق ال
ميكـن القـضاء علـى القرصـنة إال مـن خـالل اجلمـع بـني أنـشطة               اإلمارات العربية املتحدة أنه ال    

مكافحة القرصنة وبذل جهود أوسـع نطاقـا لتحقيـق االسـتقرار يف الـصومال، وبتوطيـد احلكـم          
يوليــه / متــوز٢٥ويف . االقتــصادية الرشــيد وفــرض ســيادة القــانون، وتعزيــز التنميــة االجتماعيــة 

وأشـار  . اجتماعـه العـام الثـاين عـشر يف نيويـورك، برئاسـة إسـبانيا       االتصال ، عقد فريق   ٢٠١٢
الفريــق إىل االخنفــاض امللحــوظ يف احلــوادث املتــصلة بالقرصــنة وإىل ضــرورة مواصــلة االلتــزام   

 الـرب،   وأثار الفريق شواغل إزاء احتمال توّسـع رقعـة األنـشطة اإلجراميـة يف             . الدويل مبكافحتها 
سيما اختطاف العاملني يف جمال األنـشطة اإلنـسانية واملـدنيني علـى يـد الـشبكات الـضالعة                    وال

 ووافق االجتماع العام علـى وضـع ترتيبـات جديـدة ألسـاليب عمـل فريـق                . يف أعمال القرصنة  
مـرتني يف الـسنة يف جلـسات عامـة          االتـصال   ، سـيجتمع فريـق      ٢٠١٣وبدءا من عام    . االتصال

ومن اآلن فـصاعدا سـتتناوب      . زيز التنسيق والتفاعل فيما بني أفرقته العاملة اخلمسة       من أجل تع  
  . الدول على رئاسة الفريق سنويا

 املعين بتنسيق العمليـات وبنـاء القـدرات اإلقليميـة يف تـشرين              ١واجتمع الفريق العامل      - ٥
تحــدة لربيطانيــا  برئاســة اململكــة امل٢٠١٢يوليــه /مــارس، ومتــوز/، وآذار٢٠١١أكتــوبر /األول

ومــنح الفريــق األولويــة إىل  . العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية وبــدعم مــن املنظمــة البحريــة الدوليــة  
تنسيق أنشطة بناء القدرات القانونية والبحرية يف الصومال واملنطقـة عامـة ودجمهـا يف مـصفوفة                 

 ودعـا إىل بـذل      هذا التركيز املـستمر،   االتصال  وأيد فريق   . بناء القدرات، وحدد تلك األنشطة    
. املزيد من اجلهود هبـدف تعزيـز مـا متتلكـه القـوات اإلقليميـة مـن القـدرات القانونيـة والبحريـة                

ودعا أيضا إىل إحراز تقدم ملموس يف إنشاء منطقة اقتصادية خالصة قبالـة سـواحل الـصومال،        
مـن  واختاذ إجراءات إقليمية تشمل مجيـع القطاعـات وتـستهدف مكافحـة القرصـنة وضـمان األ       

  . البحري يف الصومال
، الـذي ترأسـه الـدامنرك ويدعمـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                ٢وعمل الفريق العامل      - ١٦

باملخدرات واجلرمية، على حتديد احللول العمليـة والقانونيـة الكفيلـة بتقـدمي التوجيـه إىل الـدول                  
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ل الفتـرة املـشمولة   واستضافت الدامنرك أربع اجتماعات خال. واملنظمات فيما تبذله من مساع 
بالتقرير، مبا يف ذلك اجتمـاع خـاص بـشأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن االسـتعانة بـأفراد أمـن            

وأفـــضت هـــذه . املـــسلحني املتعاقـــد معهـــم مـــن شـــركات خاصـــة، وقواعـــد اســـتخدام القـــوة
االجتماعــات إىل صــياغة وثــائق قانونيــة إضــافية ينبغــي أن تــشكل مبــادئ توجيهيــة للــدول          

 التنفيـذ األويل لنظــام نقـل األفـراد املـدانني بالقرصـنة بعــد      ٢ويـّسر الفريـق العامـل    . ظمـات واملن
  .انتهاء حماكمتهم

 حلقة وصل مع صناعة النقل البحري، الرئاسة مـن        ثلالذي مي ،  ٣ وسلم الفريق العامل    - ١٧
وضـــع الفريـــق العامـــل    و.٢٠١٢مـــارس /الواليـــات املتحـــدة إىل مجهوريـــة كوريـــا يف آذار   

، بقيـادة اململكـة املتحـدة        التابعـان لـه    ما بني الـدورات   الفريقان املعنيان باملراسالت يف فترة      و ٣
اإلرشادات املؤقتة املوجهة إىل شركات األمـن البحـري اخلاصـة           مشروع  ” والواليات املتحدة، 

علــى مــنت مــن شــركات خاصــة كــي يعملــوا معهــم تعاقــد  أفــراد األمــن املــسلحني املالــيت تقــدم
إطـار  ”  و“ الواقعـة قبالـة الـساحل الـشرقي للـصومال          الشديدة اخلطورة  لمنطقةابرة ل العالسفن  
ــة الع ــم دول ــق بل ــذ أفــضل املمارســات  املتعل ــة إىل تنفي ــها،   الرامي ــوع اهلجمــات وجتنب ــادي وق تف

وقــدمت .“ وقمــع تلــك األعمــال  منــع أعمــال القرصــنة ضــد الــسفن  والتــصدي هلــا مــن أجــل 
، هـاتني الـوثيقتني إىل فريـق االتـصال املعـين بالقرصـنة         لرئاسـة الـيت تـضطلع با    الواليات املتحدة،   

قبالــة ســـواحل الـــصومال وجلنــة الـــسالمة البحريـــة التابعـــة للمنظمــة البحريـــة الدوليـــة حيـــث    
ــة كــدليلني أساســيني      ــسالمة البحري ــة ال ــشأن   يف اســتخدمتهما جلن ــدين ب وضــع تعمــيمني جدي

 ةصناعالــالتابعــة لقطــاع  موعــاتاجمل وعملــت الواليــات املتحــدة أيــضا مــع  .مكافحــة القرصــنة
تعرضــوا تــوفري الرعايــة للبحــارة الــذين تــستهدف  وضــع توجيهــات علــىتــساعد الــيت البحريــة 

سـبتمرب  /أيلـول  ٢٥يف  ٣واسـتعرض الفريـق العامـل        .رهـائن احُتجـزوا ك  جمات القراصـنة أو     هل
احي مكتــب  ورحــب بــاقتر، البحــارةفــاه االتفاقيــات ومــشروع التوجيهــات املتعلقــة بر٢٠١٢

الراميـان   ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          ،األمم املتحدة السياسي للصومال   
  .برنامج لدعم الرهائنوضع  إىل
، علــى حتــسني اجلهــود الدبلوماســية  مــصر، الــذي تترأســه ٤ الفريــق العامــل يعكــفو   - ١٨

يف اجتمـــع يـــق، الـــذي الفرهـــذا عمـــل  وقـــد .واإلعالميـــة املتعلقـــة جبميـــع جوانـــب القرصـــنة 
، علـى إدراج اجلوانـب الثقافيـة يف تـصميم التراسـل املتعلـق               ٢٠١٢يونيه  /مارس وحزيران /آذار

القرصـنة علـى أهنـا غـري        أعمـال    إىل   نيالـصومالي كافـة   مبكافحة أعمال القرصنة لكفالة أن ينظـر        
لعمـل بـشأن    نتـائج حلقـة ا    ٤الفريـق العامـل     قـر   وأ .اآلداب العامـة  منافية لألخـالق و   مشروعة و 

 فيمـا   ُتاحمليطـا منظمـة   فربايـر   /يف شـباط  يف لنـدن    التراسل املتعلق مبكافحة القرصنة اليت نظمتـها        
 برعاية مشتركة مع اململكة املتحدة والواليـات         تعمل بعد القرصنة، وهي منظمة غري حكومية،     
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توجيهيــة واعتمــد فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال املبــادئ ال   .املتحــدة
حللقـة   الـيت أعـدهتا    مكافحـة القرصـنة   صوصبشأن التراسـل الفعـال مـع اجلمـاهري الـصومالية خبـ            

  .العمل
 املعين بالتدفقات املالية املتعلقة بالقرصنة، برئاسـة إيطاليـا، يف           ٥واجتمع الفريق العامل      - ١٩

الدوليــة  ةَ املنظمــتوحــدد .٢٠١٢يوليــه /مــارس ومتــوز/، وآذار٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول
 الرئيسية على الصعيد الـدويل      “الوحيدة نقطة االتصال ”باعتبارها  ) اإلنتربول(للشرطة اجلنائية   

مـن أجـل تبـادل املعلومـات بغيـة تعزيـز قـدرة اجملتمـع الـدويل                  النقل البحري   صناعة  ب اليت تتصل 
ق أوصـى الفريـ    و .مقاضـاهتم  وممـوليهم و    أنـشطتهم  على حتديد هوية ومكان القراصـنة ومنظمـي       

 ،علـى الـصعيد احمللـي   دة يف كل بلد لتعزيـز عمليـة التنـسيق          ي باعتماد نقطة اتصال وح    ٥العامل  
ــصال مــع القطــاع اخلــاص   ــة ســواحل     .وتيــسري االت ــصال املعــين بالقرصــنة قبال ــق االت ــد فري وأي

الكفيلــة همــة حتديــد الــشروط  مبه وكلفــ،٥الــصومال األولويــات الــيت حــددها الفريــق العامــل  
 املفاوضـات اجلاريـة مـع القراصـنة، وتعزيـز إنفـاذ             خـالل ، مبـا يف ذلـك       املعلومـات  تبـادل    بتيسري

القطــاع اخلــاص مــن أجــل ضــمان مجــع األدلــة علــى النحــو  التنــسيق بــني مؤســسات القــانون و
  . تكون مقبولة يف احملاكمياملناسب ك

  
 الصندوق االستئماين لدعم مبادرات الدول اليت تكافح القرصـنة قبالـة سـواحل              - باء  

  الصومال
الصندوق االستئماين لدعم مبادرات الدول اليت تكـافح القرصـنة قبالـة سـواحل              يؤدي    - ٢٠

، دورا أساســيا يف دعــم اجلهــود الدوليــة ٢٠١٠ينــاير / يف كــانون الثــاين، منــذ إنــشائهالــصومال
قـدم الـصندوق االسـتئماين       إذ   .الرامية إىل مكافحة القرصنة البحرية والـسطو املـسلح يف البحـر           

 برنـامج األمـم املتحـدة       ، وهي ثالثة كيانات تابعة لألمم املتحدة    مقدمة من   مبادرات  إىل  لدعم  ا
اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، ومكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي                 

جلهـود املبذولـة    إىل ا وتقدم املشاريع املمولة من الصندوق االستئماين دعما ملموسـا           .للصومال
 بعـــض دول املنطقـــة يف وبونتالنـــد، وكـــذلك “صـــوماليالند”يف الـــصومال، مبـــا يف ذلـــك يف 

 .مـن أجـل قمـع أعمـال القرصـنة         ) مجهورية ترتانيا املتحـدة، وسيـشيل، وكينيـا، وموريـشيوس         (
ــتئماين حـــىت اآلن  ــة مـــن  ا دوالر١٤ ٠٥٢ ٦٥١ وتلقـــى الـــصندوق االسـ  كمـــسامهات مقدمـ

قــدم ، و مــشروعا٢١ علــىمنــه دوالرا  ١١ ٣٠٥ ١٤٧جهــة ماحنــة خمتلفــة، ووزع مبلــغ  ٢١
 النفقـات   تسديدبدفع أو   ه اآللية   سمح هذ تو .إىل آلية التمويل املعجل    دوالر   ٦٠٠ ٠٠٠مبلغ  

وتلقـى مكتـب األمـم       .دعم أنشطة بنـاء القـدرات القانونيـة       تاملتصلة باحملاكمة القصرية األجل و    
 الــصندوق خمصــصاتمــن ) يف املائــة ٦٧(املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أكــرب حــصة      
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 ومكتــب األمــم املتحــدة   ،) يف املائــة ٢٦( االســتئماين، يليــه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     
  ). يف املائة٧(السياسي للصومال 

، اجتمع جملس إدارة الـصندوق االسـتئماين ثـالث مـرات            السابقتقريري  صدور  ومنذ    - ٢١
فــي  ف.بـدوالرات الواليـات املتحـدة    ماليـني دوالر  ٤,٩٢واعتمـد مثانيـة مـشاريع تبلـغ قيمتـها      

 التاســع مخــسة هاجتماعــإدارة الــصندوق يف جملــس  اعتمــد، ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦
. آليـة التمويـل املعجـل     ، وقرر جتديد موارد      ماليني دوالر  ٣,١٦ إضافية قدرها    مشاريع بتكلفة 

ــدعم    ــدة تقــدمي ال ــالزم ومشلــت املــشاريع اجلدي ــاء الال قــدرات مــن أجــل ســيادة القــانون يف   لبن
ويف  .مشروع وسـائط اإلعـالم والتواصـل مـع اجلمهـور          إىل   التمويل   مواصلة تقدمي  و ،الصومال

، وافق اجمللـس، يف اجتماعـه العاشـر، علـى مـشروعني جديـدين بقيمـة                 ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٨
ــون ١,٣٧ ــشاريع  .دوالر مليـ ــتدعم املـ ــراء وسـ ــة ترت إجـ ــنة يف مجهوريـ ــا حماكمـــات القراصـ انيـ
برنـامج نقـل    إىل  وموريشيوس، وسوف تقـدم املزيـد مـن املـساعدة            كينيا،وسيشيل،   و املتحدة،

يوليــه / متــوز٢٤ احلــادي عــشر املعقــود يف هاجتماعــيف و .الــسجناء املــدانني يف جــرائم القرصــنة
 قدمـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات             ا واحـد  امـشروع اإلدارة   جملس   اعتمد،  ٢٠١٢
 الفوريـة وذات    تلبيـة االحتياجـات   يتـوخى املـشروع     و . دوالر ٣٩٠ ٠٠٠ تكلفتهتبلغ   واجلرمية

لسجناء يف سجن شيمو ال تيوا يف مومباسـا         األساسية ل  الراحة   اليت تكفل توفري وسائل   األولوية  
أيــضا يف مــشروعني قــدمهما علــى حنــو  اإلدارة ونظــر جملــس  . واملعــايري الــدنيا ملعاملتــهمبكينيــا

ومكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال، وطلــب  األمــم املتحــدة اإلمنــائيمنفــصل برنــامج 
  .اجمللس معلومات إضافية عن املشروعني

الـصندوق االسـتئماين    إدارة   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة         قد توىل و  - ٢٢
كأمانـة  مـم املتحـدة     لأللألمانـة العامـة      إدارة الشؤون السياسية التابعـة       عملتما  بينمنذ إنشائه،   

مـشاركني مـن فريـق       ١٠يتـشكل مـن     إدارة  ويتوىل إدارة شـؤون الـصندوق جملـس          .لصندوقل
ــة ســواحل الــصومال يقــدم    . علــى أســاس التنــاوب م خــدماهتوناالتــصال املعــين بالقرصــنة قبال

ويف  . حـق التـصويت  اهلـ دون أن يكون اإلدارة جملس اسة رئب إدارة الشؤون السياسية    ضطلعوت
رة بقـراره التخلـي     ا، أبلغ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية اإلد        ٢٠١٢ ايوم/أيار

مكافحــة الرامــي إىل  علــى وضــع وتنفيــذ برناجمــه كــي يركــزلــصندوق االســتئماين ا إدارتــهعــن 
 جتمــاع احلــادي عــشرالويف ا . مليــون دوالر٤٠القرصــنة، الــذي تبلــغ قيمتــه حاليــا أكثــر مــن 

 على التغيريات اإلدارية الـيت أدخلـت علـى اختـصاصات الـصندوق            اجمللس   فق، وا جمللس اإلدارة 
 وقـرر تعـيني مكتـب       ،تيسري نقل مسؤولية اإلدارة إىل هيئة جديـدة تابعـة لألمـم املتحـدة             هبدف  

 ا جديــداالــصندوق االســتئماين املتعــدد الــشركاء التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــدير    
  .عشر الثاين اجتماعه العامصال هذين القرارين يف وأيد فريق االت .للصندوق
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  التعاون اإلقليمي  - جيم  
أصبحت مدونة جيبويت لقواعد السلوك املتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو املـسلح               - ٢٣

ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٩ضـد الـسفن يف غـرب احملـيط اهلنـدي وخلـيج عـدن نافـذة اعتبـارا مـن           
وحظـر الـسفن    ،هبـا  اإلبالغوقعة بتبادل املعلومات ذات الصلة والتزمت األطراف امل و.٢٠٠٩

املشتبه يف ضلوعها يف أعمال القرصنة أو النهب املسلح؛ وكفالة إلقاء القبض علـى األشـخاص                
ــة        ــدمي الرعاي ــسري تق ــهم، وتي ــال قرصــنة وحماكمت ــاهبم أعم ــشتبه يف ارتك ــالج املناســبني  امل والع

والركـاب الـذين يتعرضـون ألعمـال      الـسفن   ني علـى ظهـر    العـامل وظفني  املصيادين و البحارة و لل
 مدونــة  علــى، وقعــت دولتــان إضــافيتانالــسابقومنــذ تقريــري . وإعــادهتم إىل أوطــاهنمقرصــنة 

 جنـوب أفريقيـا، يف      مهـا جيبويت لقواعد السلوك، الـيت متوهلـا وتـديرها املنظمـة البحريـة الدوليـة                
وبذلك يصل جمموع عدد الـدول املوقعـة         .٢٠١٢يوليه  /، وموزامبيق يف متوز   ٢٠١٢مايو  /أيار

 ، وجزر القمـر   ، واإلمارات العربية املتحدة   ، وإريتريا ، واألردن ، إثيوبيا : دولة هي  ٢٠عليها إىل   
ــا املتحــدة  ــة ترتاني ــا ،ومجهوري ــويت، وجنــوب أفريقي ــسودان، وجيب ــشيل، وال ــصومال، وسي  ، وال

 ، وموريــشيوس،ة الــسعودية واململكــة العربيــ، وملــديف، ومــصر، ومدغــشقر، وكينيــا،وعمــان
ــق ــيمن،وموزامبي ــة   وعقــدت . وال ــة الدولي ــة البحري ــا   املنظم ــا وزاري ــار١٤يف اجتماع ــايو / أي م

 املنطقـة   رغبـة أكـد    وحتديـد مـستقبلها،   تعراض مدونة جيبويت لقواعد السلوك      سبشأن ا  ٢٠١٢
  .اختاذ املزيد من اإلجراءات من أجل تنفيذ مدونة قواعد السلوكيف 
ملنظمة البحرية الدولية التدريب بشأن مدونة قواعد السلوك مـن خـالل مركـز              وتقدم ا   - ٢٤

، كينيــا، ادل املعلومــات يف صــنعاء ومومباســامراكــز تبــ دخلــتو .جيبــويت اإلقليمــي للتــدريب
لة جبميـع الــدول  وصـ مو وهـي  ،لتـشغيل الكامـل  ا طـور ، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،    ودار الـسالم 

شـبكة  تبـادل املعلومـات علـى    ليبويت لقواعد السلوك عـرب شـبكة   العشرين املوقّعة على مدونة ج  
تعزيــز الــوعي بــاألحوال البحريــة يف قــصد األعمــال الــيت جتــرى باملزيــد مــن وهنــاك  .اإلنترنــت

وأجـرت املنظمـة البحريـة       . الـشراعية  وامراكـب الـد   املنطقة، مبا يف ذلك اإلبالغ عن حركـات         
ــا املت   ــة ترتانيـ ــع مجهوريـ ــشاورات مـ ــة مـ ــدةالدوليـ ــا،حـ ــويت، وجنـــوب أفريقيـ ــا، وجيبـ  ، وكينيـ

تلبية االحتياجـات   استهدفت   وموزامبيق   ، وموريشيوس ، واململكة العربية السعودية   ،ومدغشقر
  . قمع أعمال القرصنةعلىملساعدة الكفيلة بااحملددة يف جمال بناء القدرات 

ــي،     - ٢٥ ــا يف  وواصــل االحتــاد األفريق ــة، مب ــصادية اإلقليمي ــك واجلماعــات االقت ــسوق  ذل ال
املشتركة لشرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي، ومجاعـة شـرق أفريقيـا، واهليئـة احلكوميـة الدوليـة                

ــوب األفريقــي        ــة للجن ــة اإلمنائي ــدي، واجلماع ــة احملــيط اهلن ــة، وجلن ــة بالتنمي ــى  املعني ــز عل التركي
رصـنة  وجددت عدة مـؤمترات دوليـة التأكيـد علـى أن الق           . التصدي للقرصنة من مجيع جوانبها    
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قـدمت  و .ال تزال تشكل هتديدا خطريا للسالم واألمن واالزدهار يف الصومال واملنطقة والعـامل       
ومــــات واســــتخالص الــــدروس بــــشأن تبــــادل املعلأتاحــــت هــــذه املــــؤمترات فرصــــا مفيــــدة 

 مكافحة القرصنة يف جنوب شرق آسيا، واحمليط اهلندي، وخليج عـدن، وخلـيج غينيـا،               أنشطة
  .لقانوين الالزم ملالحقة القراصنة قضائيامبا يف ذلك اإلطار ا

 يف كـــانون ،ونظـــم مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة يف جيبـــويت    - ٢٦
القرصــنة ة باملتــصلاملــؤمتر الثــاين بــشأن التــدفقات املاليــة غــري املــشروعة ، ٢٠١١ديــسمرب /األول

ادل املعلومــات بــني مقــدمي علــى حتــسني التعــاون وتبــاملــؤمتر وركــز  .قبالــة ســواحل الــصومال
وكــان مــن بــني     .األمــوال ووكــاالت إنفــاذ القــانون يف املنطقــة     النقــود أو  خــدمات حتويــل   

 من الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية املشاركة يف أنـشطة           ٣٠املشاركني أكثر من    
 “ريفغـري مـص   ” غـري رمسـي و    بديل   نظام(والة  من مكاتب احل   ١٥مكافحة القرصنة، وكذلك    

خــدمات تقــدم الــيت الســلكية السلكية والــتــصاالت الاو) ة املاليــتتحــويالالجتــري مــن خاللــه 
  .املالية التيالتحو
جلماعــة اللجنــة البحريــة الدائمــة جمللــس الــدفاع واألمــن املــشترك بــني دول   وعقــدت ا   - ٢٧

 يفيــا، جنــوب أفريق يف ديربــان، الــسنوي الثــامن عــشر  هــااإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي اجتماع 
عتقـاد  العـن ا خـالل االجتمـاع   اللجنـة   توأعربـ  .٢٠١٢فربايـر  / شباط٢٤ إىل ٢٠الفترة من   

إدارة األخطـار احملليـة املتعلقـة بالقرصـنة يف منطقـة جنـوب احملـيط اهلنـدي                  بوسعها  بأن اجلماعة   
  .تطوير املوارد البحرية هاأمكن إذا
 يف الــــذي عقــــدصومال الــــالقرصــــنة ومــــؤمتر لنــــدن بــــشأن املــــشاركون يف ودعــــا   - ٢٨
إلداريـة علـى مـنت الـسفن، ومواصـلة          ات ا مارسـ امل إىل اعتمـاد أفـضل       ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٣

واحتجاز أولئك الذين يقفـون وراء القرصـنة يف الـصومال          مقاضاة  تطوير القدرة القضائية على     
  . تأكيد العزم على حماكمة زعماء عصابات القرصنةجددويف املنطقة ككل، و

 يونيـه / حزيـران  ١مـايو و    / أيـار  ٣١يف  مـؤمتر اسـطنبول الثـاين بـشأن الـصومال،            عقدو  - ٢٩
ة قبالــة ســواحل مــشكلة القرصــنأن التأكيــد علــى املــشاركون يف املــؤمتر  ، حيــث أعــاد٢٠١٢

أن احلــل إىل  املــشاركون أشـار و . ويف البحـر أيــضا يف الــرب شـامل  هنــجاتبـاع  الـصومال تتطلــب  
ســيادة و ، وبنــاء القــدرات،مــع بــني التنميــةأن جي و،لقرصــنةعــاجل األســباب اجلذريــة ليجيــب أن 
  . للقانون الدويلكامل واالمتثال ال،ةاملقاضا و، والردع،القانون
، الــيت تعمــل يف جمــال تــشغيل DP World اإلمــارات العربيــة املتحــدة وشـركة  توعقـد   - ٣٠

 التـصدي ” عنـوان حتـت  ة القرصـن الثـاين بـشأن   املؤمتر الرفيع املـستوى  البحرية، النهائية احملطات  
 املـشاركة   قويـة تعزيـز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص وت             :لقرصـنة البحريـة    ل اإلقليمي
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ــة ــك “العاملي ــومييف ديب ، وذل ــران٢٨ و ٢٧ ي ــه / حزي ــوير    .٢٠١٢يوني ــؤمتر إىل تط ــا امل ودع
 ذي الـصلة    ن على احترام القانون الدويل    ووحث املشارك  .القدرات البحرية اإلقليمية والوطنية   

الـذي حيدثـه   ثـر  األوأعـرب أيـضا عـن القلـق إزاء       .يف سياق مكافحة القرصـنة يف امليـاه الدوليـة         
  . البحارة وأسرهميفالعنف واحتجاز الرهائن 

ــدويل    - ٣١ ــؤمتر ال ــاقش امل ــضافته  كافحــة القرصــنة  ملون ــذي است ــريثأســتراليا يفال ــومي ب    ي
مكافحـــة وسياســـات عمليـــات مـــن  ةاملكتـــسب نقـــل املعـــارف ٢٠١٢يوليـــه / متـــوز١٧ و ١٥

التــصدي  و،القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال مكافحــة  ، إىل جنــوب شــرق آســيا يفالقرصــنة 
  .غينيا يف خليج  القرصنة الناشئةلتحديات

 قمــة مــصغرة بــشأن الــصومال علــى هــامش  تقــد ُع،٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢٦يف و  - ٣٢
الـدور الرئيـسي الـذي تؤديـه الــسلطات     القمـة املــصغرة علـى   وشـددت  . اجلمعيـة العامـة  انعقـاد  

 . واحتجـاز الرهـائن قبالـة سـواحل الـصومال          ،الصومالية يف مكافحة القرصـنة والـسطو املـسلح        
باحلاجــة إىل مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل قمــع القرصــنة ومعاجلــة أســباهبا اجلذريــة مــن   أقــرت و

ضــع إطــار قــانوين  وون،تعزيــز مؤســسات ســيادة القــانو و ،خــالل مــزيج مــن الــردع يف البحــر 
تــوفري أســباب املعيــشة والتنميــة املــستدامة مبــادرات البحريــة، ودعــم  وبنــاء القــدرات ناســب،م
  .الرب يف

  
  األنشطة البحرية قبالة سواحل الصومال  - خامسا 

الحتــاد ل تابعـة  فرقـة  -واصـلت فـرق العمـل البحريـة الـثالث املعنيـة مبكافحـة القرصـنة           - ٣٣
لقـوات البحريـة   ل تابعـة ، وثالثـة  )النـاتو  (نظمة حلـف مشـال األطلـسي      مل تابعةاألورويب، وأخرى   

 يف جهود مكافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح           اإلسهاماملشتركة، وسفن من عدة دول أعضاء،       
ــو      ــى النحـ ــصومال، علـ ــواحل الـ ــة سـ ــر قبالـ ــه  يف البحـ ــذي أذن بـ ــن الـ ــس األمـ ــراره  جملـ يف قـ

 خلـيج عـدن   يفمنـسقني حملـيني   ك عمـل ال قادة فرق العمل الثالث   ويتناوب). ٢٠١١( ٢٠٢٠
  .وحوض الصومال

 أطالنطـا محايـة ممـرات سـفن النقـل           ،البحرية األوىل لالحتاد األورويب    عمليةالوواصلت    - ٣٤
البحري قبالة سواحل الصومال، مبا يف ذلك محاية السفن التابعـة لربنـامج األغذيـة العـاملي الـيت                   

ومنـذ  .  مـدى  وسعاألني للخطر يف الصومال واملنطقة      تقدم املعونة اإلنسانية إىل السكان املعرض     
؛ وخالل الفترة املـشمولة     حلراستها سفينة   ١٥٠، جرت مرافقة سفن بلغ جمموعها       ٢٠٠٧عام  

طــن  ١٢٣ ٠٠٠لــصومال قــدرها إىل ابــالتقرير، ُســلّمت مــساعدات إنــسانية أساســية موجهــة  
ومنــذ نــشر . حتــاد األورويبســفينة، مبــساعدة مــن القــوة البحريــة لال ٢٤متــري حبــرا علــى مــنت 
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، مل تتعـرض أي سـفينة حتمـل إمـدادات غذائيـة مـن برنـامج األغذيـة العـاملي إىل                       أطالنطا عملية
ويف إطار هذه العملية، قامت دول من االحتاد األورويب وأخـرى خارجـه           . هجوم من القراصنة  

س االحتـاد   ومدد جملـ  . فرد ٩٠٠طائرات وأكثر    أربعسفن و  مخس زهاءبنشر قطع حبرية تضم     
، ووّســع منطقــة عملياهتــا ٢٠١٤ ديــسمرب/األول األورويب واليــة عمليــة أطالنطــا حــىت كــانون

إعطــاب أطالنطــا وبــذلك تــسىن لعمليــة . لتــشمل املنــاطق الــساحلية وامليــاه الداخليــة للــصومال
العديــد مــن أطالنطــا وأحبطــت عمليــة . القواعــد اللوجــستية الــيت يــستخدمها القراصــنة يف الــرب

. حملاكمتـهم يف سيـشيل    ممـن ُيـشتبه يف أهنـم قراصـنة          فـردا    ١١ القراصنة وقامـت بنقـل       هجمات
م أعمال قرصنة املربم بـني االحتـاد األورويب وموريـشيوس    اهبوقد بلغ اتفاق نقل املشتبه يف ارتك      
  .٢٠١٢ يونيه/مرحلة التنفيذ الكامل يف حزيران

، عـددا مـن     النـاتو  أطلقها حلـف     ، اليت )Ocean Shield (“درع احمليط ”وتشمل عملية     - ٣٥
 تقـوم بـدوريات يف امليـاه الواقعـة قبالـة سـواحل القـرن         للحلـف السفن أقصاه مخس سفن تابعـة       

األفريقي وعلى امتداد ممر العبور املوصى به دوليا يف خليج عدن، وطـائرة دوريـة حبريـة توجـد                   
تعـددة شـنها قراصـنة    حلف هجمـات م   للوقد ردعت السفن احلربية التابعة      . قاعدهتا يف سيشيل  

، فحـّررت طـواقم سـفن كـان أفرادهـا       النـشطني القراصـنة وقامت بتشتيت عدة جمموعـات مـن    
ويف أعقـاب   . يـشتبه يف ضـلوعهم يف أعمـال قرصـنة         أفـرادا   حمتجزين لدى القراصـنة، واعتقلـت       

ت تقييم استراتيجي أجراه جملس مشال األطلسي ردا على جلوء القراصنة إىل تغيري أساليبهم، بـا              
اآلن بإمكان عملية درع احمليط أن تتخـذ تـدابري أقـوى للحـد مـن القواعـد اللوجـستية وقواعـد                      

ــستخدمها القراصــنة   ــيت ي ــدعم ال ــن      وأصــبح. ال ــا م ــة أوســع نطاق ــضا اختــاذ جمموع ــا أي  بإمكاهن
  .يف استخدامها يف القرصنةزوارق املشتبه الاإلجراءات لصد 

 دولــة بعــد انــضمام سيــشيل ٢٧ تــضم اآلن وتواصــل القــوات البحريــة املــشتركة، الــيت  - ٣٦
القـوات  تلـك   وتنفّـذ   . وماليزيا، القيام بعمليات حبرية أمنية وعمليـات تتعلـق مبكافحـة القرصـنة            

 يف حـني جتـري فرقتـا العمـل       ١٥١عمليات مكافحة القرصنة عن طريق فرقـة العمـل املـشتركة            
. اء القـدرات اإلقليميـة    بنـ علـى    عمليـات األمـن البحـري وتـساعدان          ١٥٢  و ١٥٠املشتركتان  

بالتنـاوب كـل مـن       ١٥١وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تـوىل قيـادة فرقـة العمـل املـشتركة                  
الــدامنرك، مبــا جيــّسد داللــة واضــحة علــى رغبــة اجملتمــع   وباكــستان وتايلنــد ومجهوريــة كوريــا  

دت القـوات   سـيما الـيمن، سـاع      وبالتنسيق مـع دول املنطقـة، وال      . الدويل يف مكافحة القرصنة   
التمييـز بـني أنـشطة القرصـنة وأنـشطة الـصيد            علـى   البحرية املـشتركة قـوات مكافحـة القرصـنة          

وتـساعد أيـضا العمليـات      . البحري، مما ساعد بذلك بلدان املنطقة على محاية أسباب معيـشتها          
 يف املنـاطق الـشديدة اخلطـورة، علـى صـد العديـد مـن                ١٥١اليت تقوم هبا فرقة العمل املشتركة       
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يف البحـر واسـترداد     النـشطني   صـنة   ا القر ، وتشتيت جمموعات من   هلجمات اليت يشنها القراصنة   ا
  .املراكب الشراعية اليت ُتستخدم كزوارق دعم

الـصني وماليزيـا    وومجهوريـة كوريـا     االحتـاد الروسـي     ونشرت عدة دول أعضاء، منها        - ٣٧
جلهــود الدوليــة املبذولــة ملكافحــة واهلنــد واليابــان، قطعــا حبريــة وعــسكرية يف املنطقــة يف إطــار ا

وتنسيقا مع قوات التحالف يف إطـار آليـة الـوعي املـشترك وتفـادي التـضارب،                 . القرصنة هناك 
قامت سفن تلك البلدان مبرافقة مئات السفن التجارية ووفـرت احلمايـة املباشـرة لـسفن جتاريـة              

تواجـه خطـرا، وصـادرت    معينة، مبا يف ذلك السفن اليت أفرج عنـها القراصـنة، وأنقـذت سـفن                
ووافقـت أيـضا مجهوريـة      . كميات كبرية من األسـلحة وغريهـا مـن املعـدات املتـصلة بالقرصـنة              

كوريا والـصني واهلنـد واليابـان علـى إنـشاء فريـق عامـل لتنـسيق حركـة القوافـل باعتبـار ذلـك                       
هـود  وهتـدف اآلليـة إىل كفالـة أال تنـتقص ج     . جزءا من آلية الوعي املشترك وتفـادي التـضارب        

اآلليـة اجتماعـات   أعـضاء  عقـد  يو. األمن البحري اليت تبذهلا خمتلف املنظمات من بعضها بعـضا      
  .٢٠١٢ سبتمرب/أحدثها يف أيلولُعقد فصلية يف البحرين 

  
  اجلهود اإلضافية املبذولة حلماية املالحة الدولية قبالة سواحل الصومال    

افتتـاح اجلـزء الرفيـع    لـدى  ، ٢٠١٢يو مـا / أيـار  ١٦يف   عقدت املنظمة البحريـة الدوليـة       - ٣٨
املستوى من الدورة التسعني للجنـة الـسالمة البحريـة التابعـة هلـا، اجتماعـا رفيـع املـستوى عـن                      

الـسفن بـأفراد أمـن مـسلحني يـتم      ظهـر  القرصنة والسطو املسلح وقضايا تتعلق باالستعانة علـى      
ر مــن بينــها أنــه ينبغــي واتفــق املــشاركون علــى مجلــة أمــو. ةخاصــشــركات التعاقــد معهــم مــن 

علـى  أسلحةً نارية وأن االستعانة بأفراد أمن مـسلحني         البحارة  تشديد على عدم محل     مواصلة ال 
إمنــا هــو إجــراء اســتثنائي جيــب أال ُيلجــأ إليــه إال يف ظــروف اســتثنائية يف املنــاطق  ظهــر الــسفن 

ك صـالحية البـت     السفن ينبغـي أن تتـر     ظهر  نشر أفراد مسلحني على     إذ إن   . الشديدة اخلطورة 
. فيه لدول العلم بناء على تقيـيم دقيـق للمخـاطر املاثلـة وبعـد مـشاورات مـع أصـحاب الـسفن                      

شــركات األمــن البحــري إىل وقــد اعتمــدت جلنــة الــسالمة البحريــة إرشــادات مؤقتــة موجهــة   
 وتوجيهـات  ةخاصـ شـركات  تـوفري أفـراد مـسلحني يـتم التعاقـد معهـم مـن        الـيت تتـوىل   اخلاصـة  
ــة  ــة إىل اجلهــات املالكــة  منقحــمؤقت ــسفن ل ة موجه ــشغلها   ل ــيت ت ــشأن  واجلهــات ال ــها ب وربابنت

دول العلــم موجهــة إىل واعتمــدت اللجنــة أيــضا توجيهــات مؤقتــة  . االســتعانة بأولئــك األفــراد
ويف . بشأن التدابري الرامية إىل منع أعمال القرصنة املنطلقة من الصومال والتخفيف مـن حـدهتا              

 استضافت الواليات املتحدة مناقشة خمصصة شاركت فيهـا الـدول          ،٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٢
، عـن موضـوع مـا يترتـب علـى االسـتعانة بـأفراد             الـصناعة البحريـة   واملنظمات الدوليـة وقطـاع      

.  مـن آثـار قانونيـة وآثـار يف جمـال الـسياسات           ةخاصـ شـركات   مسلحني يتم التعاقد معهـم مـن        
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ذي تتـسم بــه هـذه املـسألة، وأشـارت إىل أنــه     وألقـت املناقـشات الـضوء علـى الطــابع املعقـد الـ      
ينبغي أن يتواصل العمل هبذا الشأن يف املنظمة البحرية الدولية وفريق االتصال املعـين بالقرصـنة                

  . قبالة سواحل الصومال
ومدد كل من برنامج األغذيـة العـاملي والقـوة البحريـة التابعـة لالحتـاد األورويب نطـاق                     - ٣٩

الــسفن املــستأجرة ظهــر علــى تعمــل  مفــرزة مــستقلة حلمايــة الــسفن احلمايــة ليــشمل اســتخدام
وتتقيـد مجيـع الــسفن   .  إيـصال املــساعدة إىل مجيـع أحنـاء الــصومال   تتنـاوب لفتـرات طويلـة الــيت   

املستأجرة التابعـة لربنـامج األغذيـة العـاملي الـيت تبحـر يف امليـاه قبالـة سـواحل الـصومال بأفـضل              
 أعـدها برنـامج األغذيـة     يف جمال إدارة املخـاطر صارمةاءات  املمارسات اإلدارية من خالل إجر    

  . ُتطّبق أثناء عملية التعاقد على الرحلةو، العاملي
  

  املسائل القانونية، مبا يف ذلك االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان  - سادسا 
، جيـب أن تكـون مجيـع مراحـل          )٢٠١١ (٢٠٢٠ املبني يف قـرار جملـس األمـن          حسب  - ٤٠

 يف أهنــم قراصــنةاملــشتبه األفــراد  مكافحــة القرصــنة، مبــا يف ذلــك إلقــاء القــبض علــى   عمليــات
واحتجازهم وحماكمتهم ونقلهم، وسجن املدانني منهم، متسقة والقـانون الـدويل املعمـول بـه،               

وينبغـي أن تواصـل جهـود مكافحـة القرصـنة الـيت       . مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنـسان     
ألعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة التركيـز علـى أن تكـون                 الـدول ا   تضطلع هبـا  

مأمونة، وذلك بطرق منها رصـد      إنسانية و سجن  الظروف  تكون  اكمات عادلة وفعالة وأن     احمل
وتواصــل األمــم املتحــدة، مــن خــالل اجلهــود  . حتجــاز يف الــصومال ودول املنطقــةاالظــروف 

وق اإلنـسان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب             قـ املتحـدة حل   األمممفوضية  املبذولة من   
ــاء   واألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة،    كيانــات أخــرى، مــساعدة الــصومال علــى بن

يط علما أيضا بالنتائج اليت توصـل إليهـا   حت و.قدراته يف جماالت حقوق اإلنسان واألمن والعدل 
 الصومال يف هذا الصدد، والـيت وردت يف تقريـره           اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف      

  ).A/HRC/21/61(إىل جملس حقوق اإلنسان 
ــصومال ودول       - ٤١ وقــد عــرض تقريــري عــن احملــاكم املتخصــصة ملكافحــة القرصــنة يف ال

املــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٥، املقــدم عمــال بقــرار جملــس األمــن  )S/2012/50(أخــرى يف املنطقــة 
، تقييما لنوع املساعدة الدولية اليت ستكون الزمة للمحـاكم          ٢٠١١أكتوبر  /األول تشرين ٢٤

املتخصصة ملكافحة القرصنة يف الصومال لكي تتخذ إجراءات املقاضاة وفقا للمعـايري الدوليـة،              
وعمـال بأحكـام   . صـنة وسـجن املـدانني منـهم      اقرأهنـم   ولكي يتسىن للـدول احتجـاز املـشتبه يف          

ن الدول األعـضاء معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا             دولة م  ٤٢القرار نفسه، وردت إيلّ من      
لتجرمي القرصنة مبوجب قوانينها احمللية وحماكمة األفراد املـشتبه يف ضـلوعهم يف أعمـال قرصـنة                 
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 يويـرد بيـان لـذلك يف تقريـر        .  ودعم حماكمتهم وسجن املدانني منهم     ،قبالة سواحل الصومال  
  ).S/2012/177 (٢٠١٢ مارس/آذار ٢٦املؤرخ 

 موجهـة مـن النائـب العـام لدولـة           ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ٨وتلقيُت رسالة مؤرخة      - ٤٢
وكخطوة أوىل، قام وفد من مكتـب األمـم املتحـدة           . قطر تتعلق بإنشاء حمكمة خاصة للقرصنة     

املعين باملخدرات واجلرمية ورئـيس الفريـق العامـل الثـاين التـابع لفريـق االتـصال املعـين مبكافحـة                     
ســبتمرب إلجــراء  /بالــة ســواحل الــصومال، بزيــارة إىل الدوحــة يف منتــصف أيلــول      القرصــنة ق

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          سيواصـل   و. مناقشات مفصلة مع الـسلطات القطريـة      
  .املسألة العمل يف تلك واجلرمية والفريق العامل الثاين

التني وّجههمـا إيلّ، إىل     ودعا األمني العام للمنتدى اآلسيوي ألصحاب السفن، يف رس          - ٤٣
مكافحــة القرصــنة حتــت إشــراف األمــم تتــوىل إنــشاء فرقــة عمــل عــسكرية متعــددة اجلنــسيات 

وقد عرض املنتـدى هـذا      . املتحدة حبيث ميكن نشرها يف مفرزات على منت سفن جتارية صغرية          
يف االقتــراح علــى الفريــق العامــل األول التــابع لفريــق االتــصال لينظــر فيــه خــالل اجتماعــه          

  .يوليه/متوز
  

  التطورات املتعلقة باحملاكمة واالحتجاز  -ألف   
تفيــد املعلومــات املتاحــة لــدى مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة حــىت   - ٤٤
مـن املـشتبه يف أهنـم قراصـنة، منـهم      فـردا   ١ ١٨٦ هناكأن ،  ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠

، وأملانيـا، واإلمـارات     إسـبانيا : دولـة هـي    ٢١كمـة يف    ينتظر احملا من جرت حماكمته ومنهم من      
ــة        ــا املتحــدة، ومجهوري ــة ترتاني ــا، وبلجيكــا، وجــزر القمــر، ومجهوري ــة املتحــدة، وإيطالي العربي

، وكينيــا، وماليزيــا، ومدغــشقر، وملــديف،  نــساكوريــا، وسيــشيل، والــصومال، وعمــان، وفر 
وفيمـا يتعلـق بأمهيـة ترسـيخ        . ابان، والـيمن  واهلند، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، والي     

املعايري الدولية اليت تكفل نزاهة احملاكمات، جيري اآلن إعـداد بعـض الـسوابق القـضائية بـصدد                  
وترد يف اجلدول التـايل تفاصـيل حماكمـات         . الظروف اخلاصة اليت جتري فيها العمليات البحرية      

  . اآلن حىت٢٠٠٦مرتكيب أعمال القرصنة يف العامل منذ عام 
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  مدانون قراصنة /املشتبه يف ارتكاهبم أعمال قرصنةاألفراد     
  
  اجملموع  عدد املفرج عنهم  عدد احملتجزين حاليا  البلد

  ٨    )أُدين شخصان منهم( أشخاص ٨   إسبانيا
  ١٠    ١٠   أملانيا

  ١٠    ١٠   اإلمارات العربية املتحدة
  ٢٠    ٢٠   إيطاليا
  ٢    )ماأُدين واحد منه (٢   بلجيكا

  ٦    ٦   جزر القمر
  ١٢    ١٢   مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٥    )أدينوا مجيعا (٥   مجهورية كوريا
شخـصا   ٨٣أُدين  ( أشخاص   ١٠٥   سيشيل

  )منهم
ــصان إىل   ــد شخـــ أعيـــ

  بونتالند
١٠٧  

 شخــصا ٢٤٠أُديــن حــوايل  (٢٩٠  بونتالند   الصومال
  )منهم

  ٢٩٠  

ــا  (٣٥  “صوماليالند”   ــا، مبـ ــوا مجيعـ ــك  يف أدينـ ذلـ
  ) شخصا من سيشيل١٧وصول

 شخـــــصا أُفـــــرج  ٦٧
  عنهم

١١١  

منطقــــة جنــــوب   
  وسط الصومال

  ١٨    )حالة احملاكمة غري واضحة (١٨

  ٣٢    ) شخصا منهم٢٥أُدين  (٣٢  عمان
أديــن ثالثــة، وطُعــن يف مخــس  (١٨   فرنسا

  إدانات
ُبـــرِّئ ثالثـــة أشـــخاص 
وقضى شـخص واحـد     

  منهم مدة العقوبة
٢٢  

ــرِّئ   ) شخصا منهم٧٤ن أُدي (١٣٧   كينيا ــصا ١٧ُبــــ  شخــــ
ــضى  أشــخاص  ١٠وق

  منهم مدة العقوبة
١٦٤  

  ٧    ٧   ماليزيا
  ١٢    ١٢   مدغشقر
نظرا إىل أن   ينتظرون الترحيل    (٤١   ملديف

جيــرم  قــانون  ملــديف لــيس لــديها
  )القرصنة

  ٤١  

  ١١٩    ١١٩   اهلند
  ٢٩    ) أشخاص منهم١٠أُدين  (٢٩   هولندا

  ٢٨    ) منهم شخصا١٧ًأُدين  (٢٨   كيةالواليات املتحدة األمري
  ٤    ٤   اليابان
  ١٢٩   أشخاص ٦مت تربئة   )أُدينوا مجيعا (١٢٣   اليمن
  ١ ١٨٦  ١١٥  ١ ٠٧١   دولة٢١: اجملموع  
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بــشأن القرصـــنة  وأبرمــت اململكــة املتحـــدة اتفاقــا مـــع سيــشيل خـــالل مــؤمتر لنـــدن        - ٤٥
 باحملاكمـات الـيت جتـرى     رات املتعلقـة    يقضي بإنشاء مركز إقليمـي لتنـسيق االسـتخبا        والصومال  

ــنة، يف سيـــشيل مل ــة القرصـ ــز، الـــذي جيـــري إنـــشاؤه، تنـــسيق وحتليـــل   . كافحـ ــيتوىل املركـ وسـ
ذلـك   يف لخيارات التكتيكية يف جمال إنفاذ القـانون مبـا        لالالزمة  املعلومات    لتوفري االستخبارات

كمـــات الـــيت ُتجـــرى يف املنطقـــة حملايف ااالســـتعانة باملعلومـــات االســـتخباراتية باعتبارهـــا أدلـــةً 
ويقــدم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة الــدعم اللوجــسيت ملــدير  . وخارجهــا

  .  التنسيقمركز
، مجعت قاعدة البيانات العامليـة املتعلقـة بالقرصـنة البحريـة الـيت              ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   - ٤٦

نتربـول، بيانـات عـن حنـو        اإلبع ملنظمـة    وضعها مكتـب الواليـات املتحـدة املركـزي الـوطين التـا            
ــرد ١ ٤٠٠ ــهمفـ ــراد  ، منـ ــم أفـ ــشتبه يف أهنـ ــنةُيـ ــهم  و، قراصـ ــضم  منـ ــون، تـ ــون ومفاوضـ ممّولـ
. سـفينة  ٥٨٧  حادثـا اسـتخدمت فيهـا   ٦٤٢ رقم هاتفي ذي صلة بأعمال القرصنة و   ٧ ٥٠٠
قـدمي طلبـات   ذلـك ت  يف ، مبـا املـذكورة على قاعدة البيانات اإلنتربول   الدول األعضاء يف     وتطلع

. عـن قراصـنة وحتليـل األدلـة الـيت ُتجّمـع أثنـاء التحقيقـات اجلنائيـة         صحائف بيانات   الستصدار  
  .٢٠١٢ سبتمرب / يف أيلولاإلنتربولوقد ُنقلت قاعدة البيانات إىل مقر 

  
   بناء القدرات ودعم إجراء احملاكمات املتعلقة بالقرصنة على الصعيد اإلقليمي   -باء   

مبـن فـيهم     امج األمـم املتحـدة اإلمنـائي برناجمـا تـدريبيا للمـوظفني القـضائيني،                وضع برن   - ٤٧ 
الـصومال لكفالـة     القـدرات القـضائية يف       اإلمنـائي  وسـيعزز الربنـامج   . القضاة واملدعون العـاّمون   

للنظـام القـضائي يف الـصومال أن     وسيتيح . التصدي بفعالية للجرمية املنظمة، وال سيما القرصنة    
التدريب على مدى األشهر الثمانيـة القادمـة      وسُيتاح ذلك   . دعاوى املتعلقة بالقرصنة  يبت يف ال  

فرنـسا يف إطـار مبـادرة    التـابع ل إشراف املعهد الوطين للقضاء  يف اإلمارات العربية املتحدة حتت    
   .العربية املتحدة وفرنسا مشتركة بني اإلمارات 

القـدرات   األورويب بعثـة إقليميـة معنيـة ببنـاء      ، أنشأ االحتـاد     ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٦ويف    - ٤٨ 
ــة  ــة القــرن األفريقــي، أمساهــا   يف البحري ــة مــدهتا ســنتان  ) EUCAP  Nestor (منطق ــرة أولي . ، لفت

مبــا يف ذلــك الــصومال، علــى بــسط ســلطتها    وهتــدف البعثــة إىل تعزيــز قــدرات دول املنطقــة،   
   . افحة القرصنةقدراهتا على مك بفعالية على مياهها اإلقليمية وتعزيز 

اســـتخالص األدلـــة، أفرقـــة خـــرباء يف  ، يف إطـــار مبـــادرة اإلنتربـــولونـــشرت منظمـــة    - ٤٩ 
وينـصب اهتمـام املـشروع علـى املـسائل          . وملـديف  مجهورية ترتانيا املتحدة وعمان ومدغـشقر       

د األفـرا اسـتخالص املعلومـات وبيانـات االسـتدالل البيولـوجي عـن        التنفيذية والعملية من قبيـل    
 ،وإجـراء التحقيقـات يف مـسرح اجلرميـة علـى مـنت الـسفن املفـرج عنـها          قراصـنة  املشتبه يف أهنم  
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ميّولـه االحتـاد    تنفيـذ برنـامج   اإلنتربـول  وواصـلت منظمـة   .  وتبادل املعلومـات  ،اجلنائي والتحليل  
. القرصــنة بنــاء قــدرات الــدول علــى التحقيــق يف قــضايا  يــستهدف األورويب يف شــرق أفريقيــا 

تعمـل  و. البحـري  أيضا املشورة يف جمال حفظ األدلة إىل قطاع النقل         اإلنتربول  ّدمت منظمة   وق
 والوكالـة األوروبيـة للتعـاون القـضائي      ) يوربـول (األورويب   مكتـب الـشرطة     اإلنتربـول و  منظمة  

وأنــشأت هولنــدا . القراصــنة ومنظّمــي أعمــاهلم وممــولّيهم زعمــاء عــن كثــب بقــصد اســتهداف 
املعلومــات واألدلــة هبــدف علــى ل وصحلــللتحقيــق يف الهــاي أنــيط بــه ا ا مــشتركا وأملانيــا فريقــ

   .زعماء القراصنة وحماكمتهم حتديد هويات 
ــم املتحــدة املعــين        - ٥٠  ــابع ملكتــب األم ــامج مكافحــة القرصــنة الت باملخــدرات  وواصــل برن

ل وإىل دول أخـرى     دعـم كـبري إىل الـصوما       الرابع، تقدمي   عامه  اآلن  دخل عمله   واجلرمية، الذي   
ويهـدف الربنـامج إىل     . سيشيل وكينيـا وموريـشيوس     مجهورية ترتانيا املتحدة و     : يف املنطقة هي  

ــة  ــاءة يف  كفال ــة والكف ــسانية      احملاكمــات العدال ــة ظــروف احتجــاز إن ــة بالقرصــنة، وهتيئ املتعلق
ــة  ــهم اقرأهنــم للمــشتبه يف  ومأمون ــدانني من ــد تّربعــت اململكــة  . صــنة وامل ــا  املت وق حــدة لربيطاني

برنامج مكافحة القرصـنة عـام        ماليني جنيه استرليين إىل      ٨,٧٥العظمى وأيرلندا الشمالية مببلغ     
    .الصعيد الوطين أكرب مساهم يف الربنامج على زالت  ما، و٢٠١١

األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة تـوفري            كينيـا، يواصـل مكتـب        و ويف سيشيل    - ٥١ 
اخلـرباء  مـن   شورة  املـ فهـو يقـدم     . واحملـاكم والـسجون    للـشرطة واملـدعني العـامني        الـالزم الدعم  

واملــساعدة القانونيــة للمتــهمني بارتكــاب أعمــال قرصــنة،  التــدريب والــدعم اللوجــسيت يــوفر و
للمحاكمــات والــسجون، ونقــل الــشهود األجانــب إىل حيــث جتــري        واملتــرمجني الــشفويني  

ــشهاداهتم خ  احملاكمــات  ــإلدالء ب ــشتريات   ل ــا، ويف جمــال امل ــة لالهل ــسجون  الالزم لمحــاكم وال
   .وتشييدها وجتديدها 
يف تنفيــذ األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  ، شــرع مكتــب ٢٠١١ويف عــام    - ٥٢ 

تقدمي الدعم إىل موريشيوس بعد موافقتـها علـى         يستهدف  األورويب   برنامج مشترك مع االحتاد     
وقـد زّودهـا املكتـب مبـشورة        . قراصنة إىل أراضيها حملاكمتـهم    ه يف أهنم    املشتباألفراد  قبول نقل   

صياغة قـانون القرصـنة وأعمـال العنـف البحريـة، الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف                     رباء بشأن   من اخل 
املـشتبه  األفـراد   دفعـة مـن     أول  اسـتقبال    ملوريشيوس قبول    لكوسيتيح ذ . ٢٠١٢يونيه  /حزيران 

ترتانيـا  يف مجهوريـة    قـوانني   الإصالح  يف جمال   رباء  من اخل شورة  امل وقدم املكتب . قراصنةيف أهنم   
 وتـدريب القـضاة واملـدعني العـامني والـشرطة ومـوظفي الـسجون              بالقرصنة  املتحدة فيما يتعلق    

   . يف ذلك البلد
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حاليا بالتعاون مع مكتب األمـم املتحـدة املعـين         يضطلع  و   - ٥٣ 
بــدعم مــايل مــن     “برنــامج للمحاكمــات املتعلقــة بالقرصــنة   ”ات واجلرميــة، بتنفيــذ  باملخــدر

قبالـة سـواحل الـصومال،       الصندوق االستئماين التابع لفريـق االتـصال املعـين مبكافحـة القرصـنة              
يف الـصومال لكـي يتـسىن للـشرطة          مؤسـسات العدالـة اجلنائيـة        وذلك هبدف بناء قدرات مجيـع     

حماكمـة املتـهمني   لـدى  كفالة األصـول الواجبـة    حملاكم وحمامي الدفاع، ومكتب املدعي العام وا  
لتنظـيم دورة تدريبيـة   الـالزم  الربنـامج اإلمنـائي الـدعم     ووفّـر  . بارتكاب جرائم تتعلـق بالقرصـنة     

 موظفــا، جــرى إيفــادهم إىل املديريــة الوطنيــة ١٨لــصاحل  متقدمــة يف جمــال التحقيقــات اجلنائيــة 
وظفي إدارة التحقيقــات اجلنائيــة البــالغ قــد اســتعني يف ذلــك مبــ و . ارويملكافحــة اجلرميــة يف غــ

تلقوا تدريبا أساسيا يّسره برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف بونتالنـد              موظفا الذين    ٩٦عددهم  
وفّـر الربنـامج     وبفضل املنح اليت يقدمها الصندوق االسـتئماين،        . ٢٠١١ عام   “صوماليالند” و 

القانونيـة  املـشورة    ألخصائيي املعونـة القانونيـة لتمكينـهم مـن تقـدمي            الالزم  عم  اإلمنائي أيضا الد  
  ضـد  دعوى قـضائية يف الـصومال       ٣٠ شخصا، مبا يف ذلك      ٨ ٧٧٨والتمثيل القانوين جمانا إىل     

  .أهنم قراصنةشتبه يف من املفردا  ١٣٨
الـصومال، املؤلـف    وانني ويف إطار عملية كمباال، يعتزم الفريق املعين بربنامج إصالح ق     - ٥٤ 

جمـال مكافحـة القرصـنة يف        من خرباء من مناطق الـصومال الـثالث، سـّن تـشريعات متـسقة يف                
مكتـب    بـدعم مـن    ،اجتمـع الفريـق سـبع مـرات        وقد   مجيع أحناء الصومال وفقا للمعايري الدولية     

مـايو  /أيـار (قرصـنة   على مشروع قانون جيّرم ال     األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ووافق       
ــشروع ، و)٢٠١٠ ــانون حيــدد  م ــه    ق ــسجناء وينظم ــل ال ــات نق ــر /شــباط(حيثي  ،)٢٠١٢فرباي

ــشروع و ــانون م ــنظم ق ــشغيلها  ي ــسجون وت ــارس /آذار(إدارة ال ــوائح ،)٢٠١٢م ــسكون  ول ال
   ).٢٠١٢يونيه /حزيران(السجون  كّملة ملشروع قانون امل
  

   السجناءحيلترالدعم املقدم إىل الصومال وعمليات   -جيم   
 األفــراد املــدانني جبــرائم ذات صــلة بالقرصــنة يف الــصومال علــى أمهيــة  ترحيــلينطــوي   - ٥٥

. تعزيــز جهــود مكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال ويف احملــيط اهلنــدي يف جمــال حامســة 
 للسجناء إمكانية التواجد على مقربة مـن أسـرهم وثقافتـهم            الترحيل املذكورة عمليات  تتيح   إذ
  . إمكانية إعادة إدماجهم يف اجملتمعجناح غتهم ودينهم، وتعّزز أيضا ول
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ) ٢٠١١ (٢٠١٥يف قـــراره وقـــد دعـــا جملـــس األمـــن   - ٥٦

باملخــدرات واجلرميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والــشركاء الــدوليني اآلخــرين إىل تعزيــز  
التفاقـات واآلليـات احملليـة مبـا يـضمن الفعاليـة يف             جهودهم من أجل دعم وضـع التـشريعات وا        

وأعلـن املكتـب الحقـا      . ونقـل املـدانني منـهم وسـجنهم       املشتبه يف أهنـم قراصـنة       األفراد  حماكمة  
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. ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١القرصـنة، يف    الـضالعني يف     الـسجناء    ترحيـل بدء تنفيـذ برنـامج      
ــامج    ــّسر الربن ــد ي ــلوق ــدانني  ا ترحي ــسجناء امل ــا طول يف دول أخــرى يف جــرائم القرصــنة إىل   ع

الصومال لقضاء أحكام العقوبة الصادرة حبقهم، ويف الوقت ذاته كفالة ظروف سجن إنـسانية              
  . هلمومأمونة

لــسجناء مــن إحــدى دول   أول دفعــة مــن ا  جــرى ترحيــل ، ٢٠١٢مــارس /ويف آذار  - ٥٧
شـّيده مكتـب   الـذي  ، “صـوماليالند ”إىل سـجن يف هرجيـسة،    وُرحـل   . حماكمتهمبعد  املنطقة  

قـوات خفـر   من القراصنة املدانني الـذين اعتقلتـهم    ١٧األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  
ويتــوىل املكتــب أيــضا تــشييد مــبىن جديــد لــوزارة . ســواحل سيــشيل وُحوكمــوا يف ذلــك البلــد

مـن   سيـشيل     يف املائة من نزالء الـسجون يف       ٢٠وبالنظر إىل أن حنو     . “صوماليالند”العدل يف   
قبوهلــا مزيــدا مــن مــن شــروط  الــسجناء شــرطا ترحيــلصوماليني، جعلــت سيــشيل الــقراصــنة ال

أن تتـاح هلـا إمكانيـة نقـل القراصـنة           الرغبـة يف    ويساور موريـشيوس أيـضا      . القراصنة حملاكمتهم 
  .املُدانني إىل الصومال

ــامج     - ٥٨ ــدم برن ــد، يق ــلويف بونتالن ــسجناء ترحي ــضالعني يف ال ــدعم  القرصــنةال ــالزم  ال ال
 ، ومزرعــة ســجون، وأكادمييــة ســجون، ســرير٥٠٠لتــشييد وجتديــد ســجن يف غــاروي يــضم  

القيـام  وكـذلك    ،التوجيهتوفري   واستقدام موظفي السجون وتدريبهم، و     ،ومقر إلدارة السجون  
لنقـل  الالزمـة   الـرحالت اجلويـة     ، وتنظيم   بأنشطة رصد السجون على الصعيدين احمللي والدويل      

وعلــى الــرغم مــن توقــع أن يكتمــل تــشييد الــسجن يف غــضون    . وإصــالح القــانون ،الــسجناء
 ترحيـل شـهرا لتيـسري     ١٢شهرا، من املرجح أن يصبح أول جنـاح منـه جـاهزا يف غـضون                 ١٨

. ٢٠١٢وســيبدأ تــشغيل أكادمييــة الــسجون قبــل هنايــة عــام   . الــسجناء يف أقــرب وقــت ممكــن 
درات واجلرميـة حاليـا بتـشييد مـبىن جديـد تـابع             ويقوم أيضا مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ          

 وتنفيذ أشغال مكثفة يف سجن بوساسو، مبا يف ذلـك إضـافة جنـاح               ،لوزارة العدل يف بونتالند   
ــضم  ــال ٢٠٠ي ــريرا للنــساء ٤٠ ومنــشأة ســعتها  ، ســرير للرج ــيقوم املــدير التنفيــذي   .  س وس

كتـب يف بونتالنـد يف أواخـر    للمكتب بزيارة إىل مركز احملاكمات يف سيشيل وبتفقّد أعمـال امل     
  . من أجل تقدمي ضمانات إىل املركَزين بأن املكتب سيواصل التزامه بدعمهما٢٠١٢عام 

  
  دعم القدرات اإلقليمية على مكافحة التدفقات املالية غري املشروعة  -دال   

ي الربنـامج العـامل   ، من خالل    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     يستهدف    - ٥٩
بالتعــاون مــع العمــل، ، لــهالتــابع  ملكافحــة غــسل األمــوال وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب 

الفريق العامل اخلامس التابع لفريق االتصال املعـين مبكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال،           
زيادة الفهم علـى الـصعيد العـاملي لتـدفقات األمـوال املرتبطـة بالقرصـنة مـن خـالل تبـادل                      على  
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لومات وبناء القدرات والتنـسيق وتقـدمي املـساعدة التقنيـة يف مـنطقيت شـرق أفريقيـا والقـرن                    املع
فقد قّدم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املساعدة التقنيـة وأسـهم يف     . األفريقي

ــة لــصاحل الــشرطة ووحــدات       ــاء القــدرات يف جمــال التحليــل املــايل وإجــراء التحقيقــات املالي بن
ســـتخبارات املاليـــة وســـلطات اجلمـــارك وغريهـــا مـــن وكـــاالت إنفـــاذ القـــانون يف إثيوبيـــا   اال

، ٢٠١٢وسيقّدم إىل إثيوبيا وكينيا يف أواخر عـام         . ومجهورية ترتانيا املتحدة والصومال وكينيا    
مزيدا من التدريب يف جمال منـع النقـل غـري املـشروع عـرب احلـدود للنقديـة والـصكوك حلاملـها                       

لتنميـة قـدرهتا التنفيذيـة علـى        الالزمـة   وطلبت جيبويت احلصول علـى املـساعدة        . اولالقابلة للتد 
 تـوفري   حيـث جيـري الـسعي إىل      وضع نظم ملكافحة غسل األمـوال ومكافحـة متويـل اإلرهـاب،             

ــامج العــاملي  . التمويــل الــالزم لــذلك  ــشرك الربن ملكافحــة غــسل األمــوال وعائــدات اجلرميــة   وُي
يف إعداد تقرير مـشترك عـن التـدفقات املاليـة           اإلنتربول  ويل ومنظمةَ   البنَك الد ومتويل اإلرهاب   

  .٢٠١٣غري املشروعة املرتبطة بالقرصنة، سيصدر يف أوائل عام 
  

  معاجلة األسباب اجلذرية للقرصنة قبالة سواحل الصومال  - سابعا  
فقـد  . تكمن جذور مشكلة القرصنة يف األزمة السياسية اليت طال أمـدها يف الـصومال               - ٦٠

ــة  تاســتغل انعــدام هياكــل حكــم مــشروعة يف البلــد فعمــدوا إىل احتجــاز    الــشبكات اإلجرامي
التخلـف والفقـر   وتستغل تلك الشبكات أيضا . بالفديةكرهائن للمطالبة البحارة السفن وأخذ   

الشباب العاطلني عن العمـل املـستعدين       فئات  جتنيد  يف   يف البلد    فرص العمالة املشروعة  وانعدام  
ولـذا ينبغـي أن يواصـل اجملتمـع         . الفديـة  للحـصول علـى      والبحارةطر خطف السفن    لركوب خ 

الدويل تكثيف عمله مع منظمات اجملتمـع املـدين يف الـصومال مـن أجـل إقامـة الـصلة بـني هنـج                         
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤ويف . مكافحــة القرصــنة وبــني هــديف التنميــة وبنــاء الدولــة يف البلــد  

 “اإلطـار االسـتراتيجي ملنطقـة القـرن األفريقـي       ”االحتاد األورويب   ، اعتمد جملس وزراء     ٢٠١١
وعـّين  . مشاركة االحتاد األورويب املتعـددة القطاعـات يف املنطقـة   يف  به  لالسترشادليكون دليال   

االحتاد األورويب أيضا ممـثال خاصـا لـه إىل منطقـة القـرن األفريقـي أنـاط بـه مهمـة تنـسيق تلـك                         
ــوفري أكثــ . اجلهــود ــرة   ٥٠٠ر مــن وتعهــد بت ــة خــالل الفت ــة إمنائي ــورو يف شــكل معون ــون ي    ملي
  . ملعاجلة األسباب اجلذرية يف الرب٢٠١٣-٢٠٠٨

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــام برنــامج األغذيــة العــاملي بإصــالح طــرق فرعيــة   - ٦١
الغـذاء  ” كيلـومترا يف الـصومال مـن خـالل أنـشطة برنـامج               ٣٣٠على امتداد مـسافة جتـاوزت       

وقد أسهمت هذه اجلهود يف تعزيز قدرة املنتجني على الوصول إىل األسـواق،             . “ابل العمل مق
وأوصــل برنــامج األغذيــة .  أن يعــود بالفائــدة علــى نظــامي الــدخل واإلنتــاج لــذا فمــن احملتمــل

 طفـل مـن أطفـال املـدارس يف مجيـع أحنـاء البلـد يف        ١٤٠ ٠٠٠العاملي مساعداته إىل أكثـر مـن    
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 وحتـسني املواظبـة علـى    بـني اجلنـسني  غذيـة املدرسـية الرامـي إىل تـضييق الفجـوة        إطار برنامج الت  
 وبالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة         . الدراسة

 يف الـصومال ترمـي إىل       حمـددة اهلـدف   ، سيتخذ برنامج األغذيـة العـاملي مبـادرات          )اليونيسيف(
  . ة الفئات السكانية الضعيفة وزيادة األنشطة املدرة للدخلحتسني أسباب معيش

، الــدعوة يف جمــال مــشروعويقــوم مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال بتنفيــذ    - ٦٢
 هبـدف   ،بدعم من الصندوق االستئماين، ُمستعينا بوسائط اإلعالم وغريها من أشكال االتصال          

وقد اكتمـل تنفيـذ املرحلـة األوىل مـن          . القرصنةإعالم عموم الصوماليني باملخاطر اليت تشكلها       
 املتعلـق مبكافحـة     التراسـل وينـصب تركيـز املرحلـة الثانيـة علـى           . ٢٠١٢مـايو   /املشروع يف أيار  

الـشباب  فئات  القرصنة يف الصومال ويف خميمات الالجئني الرئيسية يف كينيا لردع الذكور من             
ــة الــضالعة يف  عــن االنــضمام إىل  ــابع  . لقرصــنةاالــشبكات اإلجرامي ويرمــي برنــامج التوعيــة الت

ــين     ــاتملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل ث ــ  فئ ــصومال عــن  يف شباب ال ال
ــضلوع يف  ــع     ال ــق التواصــل م ــن طري ــك ع ــادةالقرصــنة، وذل ــسياسيني   ق ــة وال ــات احمللي  اجملتمع

  .والزعماء الدينيني
  

مـــن النفايـــات بـــصورة   ع والـــتخلص ادعـــاءات الـــصيد غـــري املـــشرو     -ا ثامن  
مــشروعة، مبــا يف ذلــك الــتخلص مــن املــواد الــسامة قبالــة ســواحل     غــري

  الصومال
ــراره يف أحــاط جملــس األمــن علمــاً،     - ٦٣ ــاعتزامي تقــدمي معلومــات  )٢٠١١ (٢٠٢٠ق ، ب

ــتخلص مــن النفايــات بــصورة  مــستكملة عــن التحقيــق يف ادعــاءات الــصيد غــري املــشرو    ع وال
 حــسبو. ، قبالــة الــساحل الــصومايللــتخلص مــن املــواد الــسامة مــشروعة، مبــا يف ذلــك ا غــري
 مــن العــسري، )S/2011/661(ورد يف تقريــري عــن محايــة املــوارد الطبيعيــة وامليــاه الــصومالية   مــا

توفري معلومات مفصلة تتعلق بالصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغـري املـنظم والـتخلص مـن                 
  .  للرصد أو اإلبالغ كافيةفر ُنظُمالنفايات قبالة سواحل الصومال دون تو

وما فتئ بعض املراقبني يقولون إن التخلص من النفايات السامة والصيد غري املـشروع                - ٦٤
قبالة سواحل الصومال هو أحد العوامل املـسؤولة عـن إجبـار الـشباب الـصومايل علـى اللجـوء                    

مهم مــن اســتغالل إىل القرصــنة وشــن هجمــات علــى الــسفن األجنبيــة ألن هــذه األنــشطة حتــر  
. ر حـىت اآلن تـربر هـذه االدعـاءات         بيد أن األمم املتحدة مل تتلق أدلـة تـذك         . فرص العمل بأجر  

معظم هجمات القراصنة ترتكب ضد السفن التجارية الكبرية على بعد عـدة مئـات مـن                إذ إن   
  . األميال البحرية قبالة سواحل الصومال
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فـي حـني أنـه قـد يكـون          فمة يف الـرب والبحـر،       لنفايات الـسا  وفيما يتعلق بالتخلص من ا      - ٦٥
ال يوجـد دليـل علـى    ه الواقعـة قبالـة سـواحل الـصومال،         حدث ذلك قبل بضع سـنوات يف امليـا        

 محايـة البيئـة البحريـة واملـوارد         إزاءوينبغـي أالّ حتجـب الـشواغل        . حدوث هذه األنـشطة حاليـاً     
 إجراميـاً عـابراً للحـدود    شروعاتـشكل مـ  الطابع احلقيقي للقرصنة قبالة سـواحل الـصومال الـيت      

  . الوطنية حيركه يف املقام األول السعي إىل حتقيق مكاسب مالية
ــيت  ورغــم اإلمكانــ   - ٦٦ ــسهم هبــا ات الكــبرية ال ــة   ميكــن أن ي  قطــاع مــصائد األمســاك وتربي

املائيات يف اقتصاد الصومال، تفيـد التقـارير بـأن نـسبة مئويـة صـغرية مـن الـسكان الـصوماليني                      
يف اسـتراتيجيتها   والزراعـة   ألغذيـة   ألمـم املتحـدة ل    منظمـة ا  وأشارت  .  الصيد الساحلي  يفتعمل  

 أن صـيد األمسـاك الـساحلي ميثـل أصـغر      ٢٠١٥-٢٠١١للفتـرة  بشأن الـصومال    وخطة عملها   
 أن   إىل  كـذلك  وأشـري فيهـا   .  يف املائـة مـن الـسكان       اثـنني  فيه سوى نسبة     يعمل نظام معيشي ال  

 شــخص ٦٠ ٠٠٠  واألويل أنــشطة الــصيد يف القطــاع    شــخص يعملــون يف ٣٠ ٠٠٠ حنــو
ومــن ناحيــة أخــرى، صــّدر  . الثــاينفحــسب يف األنــشطة املتــصلة مبــصائد األمســاك يف القطــاع  

وهـذا  . ، وهو أعلـى رقـم يـسجل علـى اإلطـالق           ٢٠١٠ ماليني من املاشية عام      ٤,٣الصومال  
، حيـث    يف البلـد    الـرزق  كـسب  يف ُسُبل    قطاع يسهم جيعل من قطاع املاشية يف الصومال أكرب        

ــصناعة   ــسبة  يعمــل يف هــذه ال ــر مــن ن ــصورة مباشــرة أو غــري    ٦٥أكث ــسكان ب ــة مــن ال  يف املائ
  . مباشرة
ومع ذلك ال تزال األنباء عن هجمات القراصـنة علـى سـفن صـيد األمسـاك يف املنطقـة                      - ٦٧

 الـدورة   ويف.  الـصيد غـري املـشروع      إىل التـصدي لعمليـات    تعرقل اجلهـود الراميـة      مدى  األوسع  
يف الفتـرة   رومـا،   اليت عقدت يف    الثالثني للجنة مصائد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة،         

، ناقــشت الوفــود االقتــراح الــداعي إىل إنــشاء فريــق عامــل   ٢٠١٢يوليــه / متــوز١٣ إىل ٩مــن 
ة خمصص فيما بني الدورات تابع ملنظمة األغذية والزراعة لكي يصوغ مشروع مبادئ توجيهيـ             

  . مكافحة القرصنة من أجل تأمني سالمة سفن الصيد يف عرض البحارترمي إىل 
هبا احلكومـة االحتاديـة اجلديـدة       تضطلع   اليت ميكن أن     فعاليةويتمثل أحد أكثر األعمال       - ٦٨

يف الــصومال حلمايــة بيئــة البلــد البحريــة ومــوارده وتوليــد الــدخل القتــصاده يف إعــالن املنطقــة   
وهـذا  .  لقـانون البحـار  ١٩٨٢صة وإدارهتا متشياً مع اتفاقية األمم املتحدة لعـام      االقتصادية اخلال 

األمر سيوضح األساس القانوين حلماية احلقوق السيادية للصومال فيما يتعلق بالوالية القـضائية             
  . على املوارد الطبيعية والبيئة البحرية
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  اجلزاءات احملددة األهداف  -تاسعا   
) S/2012/544(عـن الـصومال     يف تقريـره     املعـين بالـصومال وإريتريـا        أشار فريق الرصـد     - ٦٩

طلــب الفديــة يف الــرب، وزيــادة ضــلوع أفــراد  هبــدف تطــاف البــشر إىل ضــلوع القراصــنة يف اخ
الشتات الصومايل يف أعمال القرصنة، وتواطؤ كبار املسؤولني يف احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة               

جـزاءات  وعدم القيام على الصعيد الـدويل بفـرض   احملاكمة، محاية أحد زعماء القراصنة من  يف  
وأوصــى فريـق الرصــد بتحديــد القراصــنة  .  معهــم وحماكمتــهمضـد زعمــاء القراصــنة والتحقيـق  

الـذين قـام الفريــق أو الـدول األعـضاء بــضبط هويتـهم مــن أجـل اختـاذ تــدابري حمـددة األهــداف         
جبمع املعلومات، وجتميـع األدلـة،      وإنشاء فريق خرباء متخصص معين بالتحقيق مكلف        ضدهم  

وأوصى الفريق بأن يـشري جملـس األمـن         . وتسجيل اإلفادات املتعلقة بأعمال القرصنة الصومالية     
فريـق الرصـد عـن إجـراء      اضـطالع    بـشأن الـصومال والقرصـنة، إىل         ه، يف قراراتـ   صـريح بشكل  

لـــة ســـواحل التحقيقـــات وحتديـــد األشـــخاص الرئيـــسيني املـــسؤولني عـــن أعمـــال القرصـــنة قبا
  . الصومال، وكذلك عن نقل عائدات القرصنة واستثمارها

  
  ألمم املتحدةالذي تضطلع به االدور التنسيقي   -عاشرا   

لتصدي للقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال، إىل          هبدف ا ركزت اجلهود الدولية املبذولة       - ٧٠
د كـريس اجلهـو  وجيـري ت . حد كبري، على بناء القدرات يف قطاعات األمـن والعـدل والـسجون     

حتقيـق منفعـة اقتـصادية    سـعيا إىل   اإلصالحات القانونية وتعزيـز األمـن املعيـشي     جراءواملوارد إل 
 اإلدارات  جهــودوتواصــل األمــم املتحــدة دعــم هــذه اجلهــود بتعبئــة . طويلــة األجــل للــصومال

  . والربامج والوكاالت املتخصصة
 بصفته جهة األمـم املتحـدة املعنيـة         وقد أنشأ مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال،        - ٧١

بتنسيق اجلهود الرامية إىل مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، فرقة عمـل متكاملـة تتخـذ             
جمموعـة  ”من نريويب مقراً هلا وتتألف من كيانات األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة وُتـسمى        

تب األمم املتحدة املعين باملخـدرات    ويشترك املكتب مع املنظمة البحرية الدولية ومك      . “نريويب
واجلرميــة يف رئاســة عمليــة كمبــاال، املعروفــة باســم فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة الــصومالية، 

ويرأس املكتب أيضاً الفريق العامل التقين املعـين        . الذي يضطلع بتيسري تنسيق اجلهود الصومالية     
األعـضاء لتنـسيق اجلهـود املبذولـة مـن          باألمن البحري ومكافحة القرصنة مبـشاركة مـن الـدول           

  .  األمنوتوفريأجل مكافحة القرصنة 
وتــرأس إدارة الــشؤون الــسياسية الفريــق العامــل الفرعــي املعــين بالقرصــنة التــابع لفرقــة    - ٧٢

العمل املتكاملة املعنية بالـصومال، الـذي يعقـد اجتماعـات بانتظـام مـن أجـل تبـادل املعلومـات                     
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ــم امل   ــود األم ــسيق جه ــة إىل تحــدة وتن ــع االحتــاد     الرامي ــسيق م ــك بالتن مكافحــة القرصــنة، وذل
وظــل الفريــق العامــل الفرعــي املعــين . )اإلنتربــول (األورويب واملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة

بالقرصنة يوجه تركيزه الذي يستند إىل أدلة على ادعاءات الصيد غري املشروع والـتخلص مـن                
ا يف ذلك التخلص من املواد السامة قبالة سـواحل الـصومال،            النفايات بصورة غري مشروعة، مب    

ــنة      ــة القراصـ ــة علـــى تيـــسري حماكمـ ــاء قـــدرات الـــصومال والـــدول اإلقليميـ وكـــذلك علـــى بنـ
ويــرأس وكيــل األمــني العــام للــشؤون الــسياسية جملــس إدارة  . واحتجــازهم وإيــداعهم الــسجن

ــصندوق ــادرات الــدول    ال ــتئماين لــدعم مب ــة إىل  االس ــة ســواحل    مكاالرامي فحــة القرصــنة قبال
وال تـزال األمـم املتحـدة ملتزمـة         . الصومال، وتقوم إدارة الشؤون السياسية مبهـام أمانـة اجمللـس          

بغيــة وضــع املعــين بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال بالعمــل بــشكل وثيــق مــع فريــق االتــصال 
يـة تعزيـز املـساعدة     وبغ، الدوليـة ملكافحـة القرصـنة   يف عمليـة التـصدي  األولويات االسـتراتيجية   

شــاملة للتهديــد الــذي تــشكّله أعمــال   التــصدي بــصورة الدوليــة وتنــسيق األنــشطة مــن أجــل   
  . القرصنة

، نظمــت املنظمــة البحريــة الدوليــة مــؤمتراً بــشأن بنــاء القــدرات ٢٠١٢مــايو /ويف أيــار  - ٧٣
 ةشـراك ت  اتفاقـا الالزمة ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، حيث وقّعـت املنظمـة علـى              

 استراتيجية مع منظمة األغذية والزراعة، ومكتب األمم املتحدة الـسياسي للـصومال، ومكتـب             
.  املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة، وبرنـــامج األغذيـــة العـــاملي، واالحتـــاد األورويباألمـــم املتحـــدة

دى  هذه الـشراكات حتـسني التنـسيق وتعزيـز مكافحـة القرصـنة والقـدرات البحريـة لـ                   وتتوخى
تكـون   وضع بدائل للقرصنة يف الـصومال واحمليط اهلندي وخليج عدن،  الواقعة يف غرب  لدولا

  . ومستدامةقابلة للتطبيق 
    

  مالحظات -حادي عشر 
 القرصـنة قبالــة  ةيف مكافحـ بأمجعـه   املكاسـب األخـرية الـيت أحرزهـا اجملتمــع الـدويل      إن  - ٧٤

 فإن هذا التقـدم قـد   تقدم، از إحررغم وجود عالمات على  بيد أنه   . سواحل الصومال مشجعة  
انعــدام االســتقرار، وهــي  ، اجلذريــة للقرصــنةالتــصدي لألســبابوإىل حــني . تراجــع بــسهولةي

 التقليــل مــن أمهيــة عــدم جيــب ،واخلــروج عــن القــانون، وانعــدام احلوكمــة الفّعالــة يف الــصومال
رية إلقامـة سـيادة     بصفة خاصة، تكثيف اجلهود اجلا    ،  ينبغيو. اجلهود املبذولة ملكافحة القرصنة   

  . القانون وتوفري فرص كسب الرزق
لتـصدي  هبدف ا  يف الصومال  يف الربامج اليت تنطلق من الرب        زال يوجد نقص كبري   يوال    - ٧٥

ــة أرض الواقــع،ويعــزى ذلــك أساســاً إىل انعــدام األمــن علــى   . ألعمــال القرصــنة  وعــدم كفاي
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 ،وال بـد اآلن مـن إيـالء اهتمـام     . يلـة لدعم بناء القـدرات وتـوفري سـبل عـيش بد          الالزم  التمويل  
لـسلطات  إىل اولـدول يف املنطقـة،   إىل اتقـدمي املـساعدة املركـزة     ، إىل   وقـت مـضى    أكرب من أي  

ــة       يف ــة التحــديات املؤســسية والتنفيذي ــى مواجه ــدراهتا عل ــبين ق ــصومال، لكــي ت  يف جمــاالتال
.  والنمــو االقتــصادير، يف البحــ وإنفــاذ القــانون البحــري واألمــن، وســيادة القــانون،احلوكمــة

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تسري أعمـال مكافحـة القرصـنة بـاالقتران مـع اجلهـود املتـضافرة                    
ــة إىل ــسلطات       الرامي ــع ال ــق م ــاون الوثي ــة بالتع ــصومال ومؤســساته املدني ــاء هياكــل ال ــادة بن  إع

  . الصومالية واجملتمع املدين
الــسياسي بنجــاح يف الــصومال حــافزاً علــى  ينبغــي أن يكــون انتــهاء عمليــة االنتقــال  و  - ٧٦

اسـتراتيجية وطنيـة    علـى أن تـضع      احلكومة اجلديدة   وأشجع  . معاجلة األسباب اجلذرية للقرصنة   
. مكافحة القرصـنة، بالتعـاون الوثيـق مـع اإلدارات اإلقليميـة والـدول اجملـاورة               تستهدف  شاملة  

ة املهـارات الالزمـة لكـسب دخـل        وينبغي أن يشمل هـذا األمـر اجلهـود الراميـة إىل تيـسري تنميـ               
أطلـب  كمـا   . اشية ومصائد األمساك والصناعات   مستدام يف قطاعات من قبيل الزراعة وتربية امل       

حـة القرصـنة    التشريعات املناسبة ملكاف  دون مزيد من التأخري     السلطات الصومالية أن تعتمد     من  
ــة حماكمــة  هبــدف  ــة فعالي ــراد املــشتبه يف أهنــم  كفال ــراد  ترحيــلري قراصــنة وتيــس األف ــذين األف ال

أن تعلـن  لحكومـة اجلديـدة     لينبغـي   كمـا   . محاكمة يف أمـاكن أخـرى إىل الـصومال        للخيضعون  
املنطقة الواقعة قبالة السواحل الصومالية منطقـة اقتـصادية خالـصة وفقـاً التفاقيـة األمـم املتحـدة            

  . لقانون البحار
عــدد  بــسبب اخنفــاض ٢٠١٢ورغــم اخنفــاض عائــدات القراصــنة بدرجــة كــبرية عــام    - ٧٧

، فـال تـزال أنـشطة امليليـشيات واألنـشطة املوازيـة غـري املـشروعة الـيت ترعاهـا                      املنفـذة  اهلجمات
ومن الضروري مواصلة الـضغط     . أموال القراصنة تشكل هتديداً لالستقرار واألمن يف الصومال       

  .على القراصنة الصوماليني ومنوذج أعماهلم
 ليس فحـسب جوانـب    منسق وشامل يتناول   قوي تماد هنج وتتطلب جرمية القرصنة اع     - ٧٨

 أسـباهبا اجلذريـة،     يتنـاول أيـضا   وإمنـا   ، والقـضاء،     ومجع األدلـة   ،إنفاذ القانون املشكلة من حيث    
فريق االتـصال املعـين بالقرصـنة       ويقود  .  مدى وسعاأليف الصومال نفسه وكذلك عرب اجلبهات       

، التــصدي بــصورة مبتكــرة للقرصــنةمليــة عقبالــة ســواحل الــصومال عــن طريــق فريقــه العامــل  
وإنـين أثـين علـى    .  املذكورة التصديةريادي يف تنفيذ عمليالدور ال قامت األمم املتحدة ب    حيث

حل املـشاكل الـذي ال يـزال يـؤدي إىل عمـل دويل منـسق بـشكل أفـضل                    املتبع إزاء   هذا النهج   
  . مكافحة القرصنةيف ويقوم على النتائج وفعاّل 
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 قلق بالغ إزاء مصري الضحايا، مبا يف ذلـك البحـارة الـذين حيتجـزهم                يساورينزال  وما    - ٧٩
 أالّ تتوقـف    على ،وينبغي إطالق سراح مجيع الرهائن دون مزيد من التأخري        . رهائنكالقراصنة  

 املـشكلة  أن ُتعـاجل علـى الفـور    ينبغـي أيـضاً     كمـا   .  املبذولة لتأمني إطـالق سـراحهم      البتة اجلهود 
ــستطيعون العــودة إىل ا  الــيت يواجههــا الر  ــذين ال ي ــهم  هــائن ال ــراج القراصــنة عن ــوطن بعــد إف . ل

 املعـين باملخـدرات واجلرميـة        األمـم املتحـدة    أرحب بـاجلهود املـشتركة الـيت يبـذهلا مكتـب           وإنين
ــدعم       ــامج ال ــصومال مــن أجــل وضــع برن ــسياسي لل ــم املتحــدة ال ــالزمومكتــب األم لتقــدمي   ال

  . عد إطالق سراحهماملساعدة والرعاية فورا للرهائن ب
يف أهنـم قراصـنة     لالشـتباه    املقبـوض علـيهم يف عـرض البحـر        األفـراد   وجيب أن نضمن أن       - ٨٠

ــساري،     سيعرضــون ــة وفقــاً للقــانون الــدويل ال ــة الواجب ــاع اإلجــراءات القانوني  علــى القــضاء باتب
. ويل لالّجـئني  القانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـد              سيما   وال

 التابع لـه علـى   ٢وأشجع فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والفريق العامل   
ــصلة         ــة املت ــسان الدولي ــسائل حقــوق اإلن ــة معاجلــة شــاملة مل ــى كفال ــوة عل ــز بق مواصــلة التركي

وأشــجع الــدول األعــضاء علــى أن تواصــل، علــى وجــه خــاص، العمــل مــع األمــم    . بالقرصــنة
دة وفريـق االتـصال املعـين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال علـى كفالـة معاجلـة املـسائل                       املتح

  .الناشئة يف جمال عمليات قضاء األحداث اليت خيضع هلا األحداث املشتبه يف أهنم من القراصنة
 أن   هبدف تبيـان    مع اجملتمعات احمللية   التشاركاجملتمع الدويل على مواصلة     أشجع  وإنين    - ٨١

 البحريــة الدوليــة ال تعمــل يف ميــاه الــصومال إالّ ملنــع القرصــنة وحلمايــة طــرق اإلمــداد  القــوات
ــاللوازم اإلنــسانية ــادة اليقظــة إن  .ب ــ وط صــناعة النقــل البحــري هــي أول خطــ  لــدىزي دفاع ال

 ظهــروستــستفيد بعــض تــدابري الــسالمة واألمــن علــى   . مكافحــة القرصــنةيف  فعاليــة اوأكثرهــ
 خاصــة، مــن مــن شــركات معهــم يــتم التعاقــدأفــراد أمــن مــسلحني الــسفن، مبــا يف ذلــك نــشر 

وإنـين أثـين علـى الـدور النـشط      . األنظمة اليت وضعها اجملتمع الدويل عن طريق عملية استشارية 
ملنظمـة البحريـة الدوليـة، واملنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس، وفريـق االتـصال          ا الـذي تقـوم بـه   

 ومـا يقدمونـه مـن مـشاركة     لـة التابعـة لـه   ال واألفرقـة العام   املعين بالقرصنة قبالة سواحل الـصوم     
  يـتم نـشر أفـراد أمـن مـسلحني       تتعلـق ب  ، وعلى جهودهم الرامية إىل وضع مبادئ توجيهيـة          فعالة
  . السفنظهر خاصة على من شركاتتعاقد معهم ال

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى       إىل وإنــين أتقــدم بالــشكر     - ٨٢
إزاء تنـاين   وإنـين أعـرب عـن ام      .  قـّيم بوصـفه مـديراً للـصندوق االسـتئماين          يقدمه من إسـهام    ما
ــة     ا ــد واحلثيث ــشكل جي ــسقة ب ــود املن ــة إىل جله ــسلطات     الرامي ــذهلا ال ــيت تب مكافحــة القرصــنة ال

  . وكيانات األمم املتحدة البحرية الصناعةوقطاعالصومالية واحلكومات واملنظمات اإلقليمية 
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